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Les Muntanyes de Prades i el bosc de Poblet

En la convocatòria de les Primeres Jornades sobre el Bosc de Poblet, se’ns encar-
regà la preparació de la ponència del medi social; l’acceptàrem gustosament, agraïts
per la confiança i amistat, però amb el respecte que es mereix la responsabilitat de
tractar les relacions que al llarg de la història han tingut els homes amb la naturalesa
que els envolta, amb les limitacions i condicionaments que aquesta imposa, i amb el
fet que els seus habitants hagin intentat adaptar-se i aprofitar al màxim els seus re-
cursos. Des d’un bon començament el nostre objectiu fou abordar el conjunt, les Mun-
tanyes de Prades, ja que la part del bosc pobletà la tractàrem en profunditat l’any
1990 en el llibre: L’aprofitament del bosc a l’època moderna (La Conca de Barberà,
s. XVIII). Aquesta orientació ens dugué a la recerca de tota mena de documentació en
multiplicitat d’arxius, dels responsables dels quals rebérem una atenció excel·lent. No
ha estat la nostra intenció tancar temes, sinó obrir-los, oferir-los en safata per animar
altres persones a continuar investigant i posar al descobert aspectes que encara no
s’han aprofundit. És per això que el primer capítol el dediquem als arxius, a les fonts
primàries, però no a les que hem utilitzat, sinó les que encara resten per explorar. No
oblidem que des de fa anys n’hi ha molts que ens han precedit, i han esmerçat hores de
treball i dedicació en l’aprofundiment de la trajectòria dels pobles d’un massís que, tot
i l’abandonament i la minva demogràfica, es resisteixen a desaparèixer. L’adaptació
als temps actuals; la creixent sensibilització de la societat i les administracions vers la
preservació d’unes formes de vida, d’un medi natural; les xarxes de comunicacions,
que avui, sovint, permeten compaginar el treball a la plana camptarragonina o con-
quenca i la residència muntanyenca; les noves apostes econòmiques pel turisme de
natura, d’esports i de cultura i l’augment de serveis i segones residències, obren la
possibilitat de poder viure en aquests pobles habitualment.

LES MUNTANYES DE PRADES
I EL BOSC DE POBLET

Josep M. T. Grau Pujol
Roser Puig i Tàrrech

A la nostra família Pujol de Vallclara
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El passat ha deixat restes en el paisatge, els marges als boscos assenyalen que en
un temps pretèrit aquelles terres es desbrossaren, es conrearen i, posteriorment, es
deixaren ermes; unes parets d’un corral enrunat ens indiquen que la ramaderia hi era
present, un molí abandonat al costat d’un riu ens ensenya que abans de la invenció de
l’electricitat o les màquines de vapor els enginys mecànics funcionaven, bé per la
força de l’aigua (molins de farina o de paper) o dels animals (molins d’oli) o dels
homes (telers); les dificultats de l’orografia ens adverteixen que sovint l’única forma
de transport terrestre era la tracció animal, a bast de mules o matxos.

No hem volgut repetir dades ja conegudes, i a disposició de tothom en lletra impre-
sa, sinó que hem intentat cercar noves estadístiques demogràfiques, agrícoles, pecuà-
ries, forestals, mineres o industrials, que puguin, a la vegada, servir com a base per a
establir equiparacions en el temps amb altres indrets de Catalunya. Tampoc no ha
estat la nostra idea catalogar tota la bibliografia publicada sobre les Muntanyes de
Prades fins al present, tasca que s’haurà d’emprendre un dia o altre, sinó sols la relacio-
nada amb les matèries tractades, això sí, generosament.

L’apèndix també hauria pogut ser més extens, però aquí sí que els criteris d’edició
ens limitaven l’espai disponible.

1. Els arxius. Els fons documentals, una riquesa per explorar

1.1. Els arxius parroquials

L’Albiol

De la notaria eclesiàstica només se serva un manual del 1590-1621 a l’Arxiu His-
tòric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT), on, a més, es localitzen els sacramentals més
antics, des del 1622 fins al 1768/1792. Durant la Guerra Civil es perderen alguns
llibres dels segles xix-xx. A l’abadia de la Selva del Camp (lloc de residència del
rector) hi ha un llibre de casaments a partir del 1858 amb el número IV al llom, un
llibre de baptismes del 1906/1993 amb el número II, i un altre de defuncions del 1936-
2001 amb el número II. A més, hi ha un volum, en quart, de visites pastorals (1895-
1946).

Capafonts

La documentació històrica anterior al 1800 de Capafonts es traslladà el 1922 a
l’AHAT, on encara la podem consultar. De l’escrivania comuna hi ha els manuals
notarials des del 1316 fins al 1678. Els llibres de notes van des del 1333 fins al 1649.
Els llibres especials que agrupen una tipologia d’actes determinada, testaments o ca-
pítols matrimonials, arrenquen el 1485 i acaben el 1737.

En la secció de llibres sacramentals, les sèries de baptismes, matrimonis i òbits
s’inicien el 1561, i fins al 1766 hi ha una certa continuïtat, els baptismes segueixen del
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1830 fins al 1858. El seu rector, resident avui a Alcover, custodia els baptismes des del
1888, les defuncions des del 1894 i els casaments des del 1901.

A Tarragona també hi ha un racional del 1772 i un status animarum del 1952. Es
coneix un inventari de l’arxiu realitzat el 1924 pel rector Francesc Mercader.1

La Febró

La documentació històrica es guarda a Tarragona (AHAT). Els registres dels sa-
graments arrenquen del segle xvi i els manuals notarials, del segle xiv. Sobre l’admi-
nistració de justícia hi ha dos llibres de la cort del batlle dels anys 1380-1506 i
1520-1731.

Mont-ral

Aquest terme tenia dues parròquies, Farena i Mont-ral. Els seus fons es localitzen
avui a Tarragona (AHAT). Les inscripcions dels tres principals sagraments de Farena
s’inicien el 1835, excepte el compliment pasqual, que comença el 1695. A l’AHAT els
llibres d’aquesta petita parròquia s’acaben el 1850. Els posteriors els custodia el rec-
tor de la Riba. Els registres parroquials de Mont-ral principien entre 1605 i 1607. Els
testaments autoritzats pel rector arrrenquen del 1800.

La Mussara

Els llibres sacramentals, servats a la rectoria de Vilaplana, s’inicien a les primeres
dècades del segle xviii.

1 L’ha transcrit Antoni Casellas Andreu, en l’article “Inventari església de Capafonts any 1924 ”, L’Orella de
Farena (Farena) 28 (2001): 41.

Vista general del poble
de Capafonts, 1960.
Foto: Josep Colon
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Prades

Aquesta parròquia patí destrosses durant la primera guerra carlina; el registre de
baptismes arrenca del 1835; el de matrimonis, del 1838, i el d’òbits, del 1831. Tot i
això hi ha documentació referent a diverses causes pies dels segles xvi-xix. De l’acti-
vitat del rector com a notari públic només resten testaments des del 1830. Pel que fa a
les visites pastorals hom haurà de consultar les còpies de cada pontificat a l’Arxiu
Diocesà (AHAT).

Sobre la notaria de Prades, a l’Arxiu Històric de Tarragona (AHT) es conserven
tres caixes que contenen els esborranys dels manuals de Jaume Oller (1541-1547) i
Pere Domènec (1681-1692), ambdós notaris per autoritat apostòlica.2

La Riba

La sèrie de llibres sacramentals és completa a partir del segle xviii: des dels anys
1767-1768 fins a l’any 1851 són a Tarragona (AHAT) i a partir d’aquesta data, a
l’abadia de la Riba.3

Rojals

Era vicaria nutual de Montblanc. A Tarragona s’ha concentrat la trilogia de lli-
bres sacramentals (baptismes, matrimonis i òbits) dels anys 1725-1851; a la plebania
de Montblanc, residència del rector, podem consultar els registres posteriors dels se-
gles xix-xx.4

Siurana de Prades

A l’AHAT trobem llibres de l’escrivania comuna des del 1229 fins al segle xviii.
Els llibres sacramentals conservats a l’abadia de Cornudella del Montsant principien
el 1850.

2 Roser Puig i Tàrrech en fa una descripció acurada a Catàleg dels protocols notarials dels antics districtes
de Falset i Gandesa (Barcelona: Fundació Noguera 2000), 95-96.

3 Ha treballat els llibres sacramentals Valentí Gual Vilà a “Demografia de la Riba a l’Edat Moderna”, Miscel·là-
nia Ribetana (la Riba) 3 (1991), 61-86; “La immigració dels paperers a la Riba durant la baixa edat moderna a
través del registre parroquial”, Miscel·lània Ribetana (la Riba) 4 (1993), 247-301; a més de diverses col·labora-
cions a la revista local Vilaverd parla (Vilaverd) dels anys 1991-1993. Sobre el temple parroquial cal consultar,
M. Carme Bigorra, Joan Figuerola i Manuel Fuentes, “ L’església de Sant Nicolau de la Riba: Història i art en el
llarg camí del segon centenari”, Miscel·lània Ribetana (la Riba) 4 (1993): 17-92.

4 Per a una guia general dels fons documentals de Rojals (parroquial, municipal i judicial) us remetem al
nostre treball “Els arxius de Rojals”, a Aplec de Treballs (Montblanc) 22 (2004): 135-144. Sobre la descripció de
la parròquia de Sant Salvador, vegeu l’article dels sotasignats “Rojals a la llum de les visites pastorals (ss. xvii-
xviii)”, Cultura (Valls) 491 (1989): 31-32. Els llibres sacramentals els ha rastrejat Valentí Gual Vilà, “Moviment
demogràfic i estacional de Rojals (1725-1815)”, Espitllera (Montblanc) 100 (1995): 57-58.
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Vallclara

A Tarragona (AHAT) la cronologia dels llibres de baptismes abraça del 1535 fins
al 1602; la de defuncions, del 1420 al 1477 i del 1500 al 1602. Els manuals notarials
comencen el 1451; els llibres de notes, el 1604, i els de capítols matrimonials, el 1568.
A partir del 1603, la resta de documentació parroquial és a l’abadia de Vallclara.5

Vilanova de Prades

La sèrie dels llibres sacramentals és seriada des del 1587, si bé es troba dividida
entre dos centres: Tarragona (abans del 1753) i Vilanova (a partir del 1753). En aquest
darrer lloc, custodiat pel seu rector, hi podem consultar, a més, un llibre de visites
pastorals (1656-1980).

No oblidem tampoc els llibres d’administració de diverses confraries, com la del
Santíssim Sagrament, Nom de Jesús, Mare de Déu del Roser, dels Fadrins i altres
llibres de causes pies, sagristia, fundació de misses i aniversaris, dels segles xvii-xix.6

Dins de l’escrivania comuna a Tarragona (AHAT) hi ha deu manuals notarials
(1543-1732), dos liber notularum (1634-1709), dos lligalls de testaments (1601-1799)
i quatre volums de capítols matrimonials (1599-1736).

5 Valentí Gual ha utilitzat la tècnica de reconstrucció de famílies a la Conca de Barberà per a la seva tesi
doctoral. Una síntesi dels resultats de Vallclara l’exposà a “La demografia de Vallclara a l’Edat Moderna”, Aplec
de Treballs (Montblanc) 16 (1998): 31-44.

6 L’inventari de l’arxiu parroquial de Vilanova de Prades el trobareu en el llibre L’obra de Josep Rubió
Nadal, científic il·lustrat, rector de Vilanova de Prades (1792-1807) (Vilanova de Prades 1999), 21-23. El rocafortí
Valentí Gual també ha buidat estadísticament els llibres sacramentals de Vilanova; les conclusions apareixen en
dos assaigs del segon volum de les actes de la XXV Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos de Catalunya (Valls:
Institut d’Estudis Vallencs 1989): “Matrimonis de Vilanova de Prades: 1597-1815”, 67-80, i “El poblament a
Vilanova de Prades a l’Edat Moderna”, 81-97.

Vista general
del poble de

Vallclara, a la vall
del riu Milans.

Foto: Jaume Josa
(2001).
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1.2. Els arxius municipals

L’Albiol

L’any 1995 el seu fons feia un metratge de 35 metres lineals. Les primeres actes
municipals són del 1906, 1913 i 1917; la correspondència també és tardana, a par-
tir del 1905. Per a la distribució de la propietat i dels conreus disposa d’un amillara-
ment del 1863. Hi ha pressupostos a partir del 1854, i documents de comptabilitat
a partir del 1887. Els censos de bestiar són posteriors al 1940. El padró d’habitants
més antic data del 1924.

Hi ha declaracions d’aprofitament forestal a partir del 1939. Un fons complemen-
tari és el municipal de la Selva del Camp, en especial, per als conflictes originats pels
emprius o drets d’aprofitament d’aigües, pastures, llenya, carbó, i explotació de les
pedreres des del 1486 fins al 1922, tant contra l’ajuntament com particulars. Sobre
aquesta temàtica, hi ha un centenar de documents.

Arbolí

L’any 1995 el seu fons mesurava 25 metres lineals. En la secció d’administració
general destaca una fitació del terme del 1889. Hi ha actes municipals des del 1864, i
correspondència des del 1829. Dins de la secció d’Hisenda hi ha comptes des del

El 18 de juliol de 1960, amb motiu del Dia del Municipi Rural a Vallclara, la Diputació de
Tarragona encarregà a l’arquitecte Salvador Ripoll un centre cívic a Vallclara. Imatge del dia
en què les autoritats l’inauguraren.
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1760-1808, 1857, 1860, i a partir del 1886. Dins de la sèrie de fiscalitat trobem un
cadastre del 1770-1799, i un amillarament del 1851. Del 1901 hi ha un cens de població,
el primer padró d’habitants és del 1859, i el cens electoral més reculat és del 1911-1912.

Dins de les activitats classificades hem de fer esment de l’autorització d’una pe-
drera (1990), un centre de rehabilitació de toxicòmans (1988) i un expedient sobre
l’abocador d’escombraries (1989).

En relació amb el turisme, sabem que hi havia una casa de colònies (1983). Durant
el franquisme (1944) es forma una junta local d’embelliment del poble; i en la dècada
dels vuitanta es reben circulars de promoció turística (1983-1988).

Dins de la secció de serveis agropecuaris, les declaracions de l’aprofitament fores-
tal són del 1939-1942; el 1939 es constitueix una junta local per al foment pecuari i
més endavant es crea un patronat local de protecció de plantes i animals (1966), del
qual s’han servat les actes. No oblidem tampoc l’existència de l’Agrupació de Defensa
Forestal (des del 1988). A partir del 1984-1986 es disposa d’un pla de seguretat rural.

En l’àmbit de la cultura, hem d’esmentar la redacció d’una carta arqueològica
(1993).

Capafonts

El metratge del seu arxiu és de 25 metres lineals. La majoria de les sèries conser-
vades s’inicien al segle xx: el document més antic és un amillarament del 1851. Les
primeres actes municipals són del 1916; la correspondència comença el 1902, i els
comptes, el 1878. En la secció de població hi ha un cens del 1950 i un padró d’habi-
tants del 1945. Els censos electorals parteixen del 1945.

Sobre el bosc disposa d’aprofitaments forestals a partir del 1949, a més d’una
Escola de Natura (del 1988). Del 1973-74 hi ha informes sobre el refugi de muntanya.
De l’any 1986 hi ha documentació sobre la subcomarca d’alta muntanya.

Atesa l’escassa conservació del seu patrimoni documental, l’investigador haurà de
cercar informació en els arxius públics de caràcter provincial situats a Tarragona, si-
gui la Diputació o de les diverses delegacions ministerials.

Pel que fa a la cartografia, disposa de plànols del cadastre del 1952, 1973, 1985 i
posteriors.

La Febró

L’any 1995 el seu metratge abastava 20 metres lineals. Sobre la delimitació del
terme hi ha un expedient de rectificació de fites dels anys 1888-1933. La sèrie d’actes
municipals és discontínua, n’hi ha del 1858-1871, 1879-1881, 1902, 1904, 1924-1933,
i contínua des del 1936. La sèrie de correspondència és tardana, a partir del 1926. No
així els amillaraments, els més antics del 1851 i 1861. Els comptes principien el 1868.
Les lleves militars comencen el 1855. Dins de la secció de població hi ha censos del
1857, 1901 i 1930; de padrons n’hi ha del 1871 i a partir del 1924. Sobre eleccions hi
ha diversos expedients del segle xix; el cens electoral més reculat és del 1860.
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Respecte del proveïment d’aigua, hi ha un lligall del 1966, i sobre els camins i
carreteres n’hi ha un altre del 1881-1889. Igual que en altres municipis propers, hem
de constatar la presència d’una Agrupació de Defensa Forestal (1987-1990). De rama-
deria hi ha un cens del 1865, i un altre del 1948-1949.

Les declaracions d’aprofitament forestal daten del 1939/1989. Els plànols topo-
gràfics són del 1952-1953, i a partir del 1980.

Mont-ral

El seu fons municipal s’ha traslladat a Valls (Arxiu Comarcal). A partir del 1846 té
com a agregat el lloc de Farena.

La Mussara

El seu fons documental fa 3 metres lineals. Les primeres actes conservades són
dels anys 1852-1853, 1934 i del 1939-1950.

La correspondència històrica és escassa, parteix del 1840, solament hi ha un lligall
d’entrades i sortides. La comptabilitat és tardana, a partir del 1939, amb algun docu-
ment anterior. L’amillarament més reculat és del 1842-1844, i el següent, del 1942.

Pel que fa a seguretat pública localitzem un registre de passaports (1837-1839) i
un padró d’armes (1846), la majoria de cacera. Les lleves militars més reculades són
del 1933. La secció de població també es incompleta, solament sobresurten un cens
del 1950, i un padró del 1942. En relació amb les eleccions, el cens de votants arrenca
del 1850-1854. D’estadística ramadera solament n’hi ha una del 1942-1958, i d’agrí-
cola una altra del 1952-1959. De les gelades del 1956 hi ha un expedient de danys a

Vista
de la Mussara,
14 de juny
de 1953.
Foto: Josep
Prunera Sedó
(Fototeca
Municipal
de Reus).
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l’agricultura. Finalment, les declaracions dels aprofitaments forestals daten del 1941-
1961.

Dins de les obres hi ha unes contribucions especials per a la construcció de la
carretera a Mont-ral (1950-54). Disposem d’un plànol del terme del 1960. Del 1846 hi
ha un document sobre els drets que el duc de Medinaceli posseïa sobre la Mussara. En
perdre la independència municipal el 1961, el seu fons s’integrà a l’arxiu de Vilaplana.

Atesa la seva proximitat i l’agregació posterior, més endavant comentarem breu-
ment el contingut del fons municipal de Vilaplana.

Prades

El seu fons documental el 1995 amidava 60 metres lineals. Les actes s’inicien el
1890, tot i existir-ne alguna d’anterior (1864). Hi ha amillaraments del 1845, 1852,
1863 i a partir del 1886 i, a més, una recana del 1851. Dins de la secció de població hi
ha censos del 1888-1910, 1936, 1940 i posteriors. El padró més reculat és del 1854. El
primer cens electoral és del 1868. Els comptes públics arrenquen del 1847.

Hi ha un cens agrari del 1962-1972, estadístiques agrícoles dels anys 1928-31, i
ramaderes del 1936, així com mesures contra els danys del bestiar als conreus (1916).
De la Junta Agrícola hi ha papers a partir del 1940. Les declaracions d’aprofitament
forestal daten del 1945-1983 i els informes d’incendis forestals del 1970-78. Del 1979-
1990 disposa de les normes subsidiàries de les Muntanyes de Prades; sobre camins
tenim expedients del 1943 i 1981. Del 1983-1986 hi ha un conflicte sobre el barranc
dels Segalassos.

Hi ha expedients de l’Escola de Natura del 1986-1990, de l’Associació Protectora
d’Animals i Plantes (1969-1984) i de l’Agrupació de Defensa Forestal (1969-1990).
La Festa de la Farigola s’instaura el 1987 i els concursos de gossos d’atura el 1986.

Els plànols topogràfics del terme s’inicien el 1949. Pel fet de compartir secretari
amb altres poblacions properes, a Prades es conserva diversa documentació del se-
gle xx dels ajuntaments de Capafonts, la Febró, Vallclara i Vilanova de Prades.

La Riba

El seu fons documental es troba dipositat a Valls, a l’Arxiu Comarcal de l’Alt
Camp. La seva cronologia és plenament contemporània (ss. xix-xx). Dins de la secció
d’administració, les actes municipals s’inicien el 1884, la correspondència el 1895.
En la secció d’Hisenda ja disposa de pressupostos a partir del 1867; dins de tresoreria,
la subsèrie de caixa arrenca del 1874. Pel que fa a fiscalitat, localitzem una recana del
1819; el primer amillarament data del 1868 i, a més, hi ha un registre fiscal de finques
urbanes del 1894. L’evolució de l’activitat fabril es pot seguir a través de les matrícu-
les industrials (des del 1895/1909).

Pel que fa als serveis militars, les primeres lleves són del 1878 i els censos de béns
subjectes a requisa militar (carros i bestiar de tir), dels anys 1936-1965. Hi ha censos
de ramaderia a partir del 1928 i 1941. En la secció de població els padrons d’habitants
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conservats són del 1867, 1895, 1880, 1906, 1920, 1940 i posteriors. Els censos electo-
rals comencen el 1889. La sèrie d’instrucció pública és de mitjan segle xix (1857).
Dins de cultura sobresurt la Biblioteca Josep Serra Farré (1945-1980) i els registres
d’exhibició de pel·lícules de la Penya Recreativa Cultural a partir dels anys 1953-1954.

Dels aprofitaments forestals hi ha un padró dels anys 1961/1964. Dins de la secció
d’obres, cal destacar la societat Aguas Potables de la Riba (1915/1925), que gestiona-
va l’aprofitament de la font de Pasqual. També hi ha la venda judicial del bosc (1915),
una relació de compra de títols, una acta del 1924; i, a partir del 1926, la comptabilitat.
A causa de l’incendi forestal de la finca, el 1953 es venen els pins cremats. Es disposa
de resultats d’anàlisis d’aigua a partir del 1959.

A conseqüència de l’aiguat del 1930, hi ha un expedient de repartiment extraordi-
nari entre els empresaris locals per reconstruir els desperfectes ocasionats. Una de les
obres dutes a terme aquells anys fou al pont (1930-1932). Més tardanament hi ha un
altre expedient de canalització d’aigües dels rius Brugent-Francolí per a aprofitaments
industrials (1968/1990).

No manquen estudis sobre la carretera de Farena (1932), la sol·licitud d’asfalt
(1954-1955) i l’eixamplament del pont sobre el Brugent (1962-1963).

Dins de la secció de serveis agropecuaris, trobem una circular informativa per al
foment forestal del 1977, els estatuts de l’Associació de Regants de les Conques dels
Rius Francolí i Gaià (1977). Del projecte d’embassament del riu Francolí hi ha un
expedient del 1925/1967, amb informes i comunicats dels afectats, plànols, etc.

Rojals

El 1940 s’agregà a Montblanc. L’escassa documentació anterior és a l’Arxiu Co-
marcal de la Conca, a Montblanc (AHCMO) (vg. nota 4).

Els delmes de Rojals es repartien en l’època moderna entre l’arquebisbe de
Tarragona, l’Ajuntament i el carlà de Montblanc, a més del vicari perpetu de Rojals.

Siurana de Prades

El 1942 s’annexionà a Cornudella de Montsant.

Vallclara

El seu fons s’ha traslladat recentment (2004) a l’AHCMO. Als anys 1987 i 1988
s’agrupà amb Prades, Capafonts i la Febró per al manteniment d’un secretari comú,
per la qual cosa als fons municipals de les primeres poblacions hi ha documentació de
Vallclara. De les acaballes del segle xix hi ha delimitacions de termes amb Prades,
Vilanova, el Vilosell, Vimbodí i Vinaixa. Disposa de dos inventaris antics de l’arxiu,
un dels anys trenta i l’altre del 1945.

Els llibres d’actes s’inicien el 1858 i la correspondència el 1868. Hi ha expe-
dients d’aprofitaments de pastures des del 1975. Els comptes principien el 1864, els
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pressupostos el 1887, els llibres de caixa hi són des del 1864. Hi ha amillaraments del
1851, 1854, 1863 i 1947. No hi manquen expedients de constrenyiment del 1875 fins
al 1922. El registre fiscal d’edificis i solars urbans data del 1920-1921. Hi ha multes
des del 1884. Els comunicats de sacrifici de bestiar són del 1967-1971. Dins de la
secció de sanitat, trobem la junta local a partir del 1872, conduccions del metge a
partir del 1928, vacunacions a partir del 1903. El primer projecte de proveïment d’ai-
gües data del 1932. Les obres del clavegueram són del 1967. Del 1849 hi ha un títol de
guarda municipal. Els censos de carruatges subjectes a requisa militar s’inicien el
1926. En la secció de població, el padró més antic és del 1873 i el cens electoral, del
1890. La d’ensenyament no és gaire reculada; amb tot hi ha expedients de la casa de
colònies Sant Joan (des del 1984) i d’una escola estiuenca d’anglès. En agricultura hi
ha fulls de producció vinícola del 1888 i un cens ramader del 1928. A partir del 1939
hi ha declaracions d’aprofitament de boscos i el 1987 es constitueix l’Agrupació de
Defensa Forestal Viern. Del fons judicial hi ha documents del 1841. Al seu torn, els
llibres del registre civil arrenquen del 1871.

 De la delegació local de la FET y de las JONS hi ha material del 1944 al 1972.

Vilanova de Prades

Les actes municipals s’inicien a mitjan segle xix (1860). De la dècada dels vuitan-
ta del segle xx hi ha un estudi hidrològic del terme (1982-85). Hi ha correspondència

Vista de Siurana.
Foto: Josep Massó

Vidal (Fototeca
Municipal de Reus)
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seriada a partir del 1933, i pressupostos a partir del 1862. Dins de la fiscalitat trobem
amillaraments a partir del 1845 i 1862. Dins de proveïments hi ha contractes d’arren-
dament del forn de pa (1946, 1961); dins d’obres, expedients per a la instal·lació de
línies elèctriques (1977). Pel que fa als camins, hi ha dades sobre el que condueix a
Ulldemolins (1911/1943), el de la Curullada (1969) i sobre la carretera a Vimbodí
(1985). Dins de la secció de seguretat pública destaca la constitució de la junta local
de policia rural el 1932. Dins de població el padró més antic data del 1880. Hi ha
documentació d’eleccions a partir del 1846.

En relació amb el medi ambient podem cercar els arrendaments de pastures del
terme (1940-1978) i censos de bestiar (1865, 1881, 1921, i a partir del 1948). Les
declaracions sobre l’aprofitament de boscos particulars són del 1962. De la junta local
de foment pecuari hi ha les actes del 1943-1948. De l’any 1936 hi ha un cens de
propietaris i pagesos i del 1939 hi ha actes de finques abandonades. Dins de cultura
destaquen les festes de la castanyada (a partir del 1974) i de l’arbre (1983-1985).

Finalment cal assenyalar que hi ha un inventari de l’arxiu municipal del 1952 i
plànols del cadastre del 1950. Conserva també el fons local de la Falange (1945-1971)
i documents de la Cambra Sindical Agrària (1978). De la societat de propietaris de
finques rústiques hi ha un reglament del 1934.

1.3. Fons municipals de poblacions properes

L’Espluga de Francolí

Atès el gran volum de documentació existent, farem atenció especial als temes de
medi ambient. Les actes municipals comencen el 1825, hi ha vàlues del 1485, un
fragment d’un cadastre del 1770 i 1800. De la cort del batlle hi ha un llibre del 1793.
El primer amillarament data del 1853.

Hi ha arrendaments de pastures del 1904-1915. Sobre el bosc del comú hi ha expe-
dients d’aprofitament i actes de lliurament de llenya (1940-1953), subhastes de llenya
(1914) i de pins (1955/1970), comptes (1967), arrendaments (1904-1914) i obres de
camins per accedir-hi (1958-1959).

De la zona de Poblet hi ha un expedient del Pla especial d’ordenació. Sobre el
camí i carretera de l’ermita de la Santíssima Trinitat hi ha un expedient del 1955-
1960. Dels anys 1924-26 hi ha un registre de llicències per pasturar. Dels anys 1945 i
1956 trobem informes dels danys produïts per les gelades i del 1980-1981, sobre els
incendis. Conserva un llibre d’actes de la comissió de boscos (1934-1936).

Un fons complementari és el senyorial, conservat a Barcelona, a l’Arxiu de la
Corona d’Aragó (ACA).
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Montblanc

Dins del fons municipal de la vila ducal, dipositat a l’AHCMO, entre altres expe-
dients volem esmentar la delimitació de termes amb Rojals (1863-1896), les afronta-
cions del bosc de Poblet (1961) i les multes per extracció de llenya a Rojals (1879).

A la caixa 1554 hi ha diversos documents relacionats amb els boscos. En primer
lloc, una còpia del segle xix sobre el plet del 1342, que enfrontava Montblanc i Poblet
pels drets d’allenyar al bosc pobletà. També hi ha un trasllat del 1688 sobre la mateixa
problemàtica d’un acte del 1424. Del 1771 hi ha una certificació del sotsdelegat de
Marina de Tarragona sobre les tales d’onze mil arbres (roures, pins i alzines ) que des
del mes d’octubre del 1770 fins al febrer del 1771 s’havien efectuat al bosc de Poblet,
d’aquesta quantitat més de la meitat corresponien a veïns de Vimbodí (sis mil arbres),
els quals amenaçaven amb les destrals els guardaboscos del monestir. Els altres po-
bles que entraven en grups (cuadrillas) eren l’Espluga, Montblanc, Prades i Rojals.
Encara que en mal estat de conservació, del 1799 hi ha una visita de l’alferes de
Marina per recordar la prohibició de tallar les arbredes. Del 1821 hi ha una sol·licitud
dels ajuntaments de Montblanc i Rojals perquè es respectin els drets dels seus veïns
sobre l’aprofitament del bosc de Poblet i perquè el terme de Poblet s’incorpori al de
Vimbodí, i no al de l’Espluga de Francolí. Més tard, el 1853, hi ha les instruccions del
governador civil de Tarragona sobre la cessió de llenyes i pastures. El 1856-1859 hi ha
noves resolucions sobre la mateixa matèria. Del 1864 hi ha un nou acord entre els
municipis amb drets sobre l’antic bosc cistercenc.

La caixa 1553 es refereix al segle xx, especialment als focs forestals. Inclou rela-
cions de les persones que van ajudar a apagar els incendis de Rojals i Pontils (1965),
de Lilla, i dels Plans de Sant Joan (1966), a més de constatar els incendis a Prenafeta,
el Pont d’Armentera, Cabra i Sarral (1967) i coll de Lilla (1973). En algun expedient
hi ha la relació dels afectats, i la petició d’exempció d’impostos, quan els boscos eren
situats al terme montblanquí.

Vilaplana

Es tracta d’un fons qualitativament important per l’antiguitat de les seves sèries.
Hi ha delimitacions del terme dels anys 1663 i 1884-1890. Els acords del consell o
actes es remunten al 1731-1756, 1762-1894, i són contínues a partir del 1919. La
correspondència s’inicia el 1765; la comptabilitat, el 1730, i dins de la fiscalitat, hi ha
vàlues del 1698, cadastre del 1716, un amillarament del 1845 i una recana del 1847.
Del 1846 hi ha una relació de censos que el duc de Medinaceli percebia a Vilaplana.

Hi ha diversos censos ramaders del període 1865-1890. Els contractes d’arrenda-
ments del comú són a partir del 1800. Dins de la secció de població, hi ha un cens del
1861 i padrons d’habitants des del 1827. Sobre l’aigua hi ha un repartiment del 1790-
1862. Dels anys 1952-1954 hi ha una causa o plet pel bosc del comú. Els fulls decla-
ratoris d’aprofitament arrenquen del 1939. L’Associació de Defensa Forestal es funda
el 1987.
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Del 1978 hi ha un pla parcial d’ordenació de la Mussara, i del 1994, el projecte de
construcció d’un refugi de muntanya a la Mussara. Per a l’interès del medi natural
hem de remarcar l’existència d’un expedient sobre la normativa de les Muntanyes de
Prades-Montsant (1979-1994) i un pla integral de desenvolupament turístic de la zona
de Prades (1990).

Finalment, hi trobem l’expedient d’agregació del terme de la Mussara el 1961.
Altres fons que hom pot consultar a l’arxiu municipal són els de la Germandat de

Pagesos (des del 1954) i el de la societat Defensa Agrícola de Vilaplana (1916-1935),
que conté, entre altres coses, els estatuts i l’acta de constitució.

Vimbodí

Com que el seu terme comprèn l’espai natural del bosc de Poblet, el seu fons
documental és bàsic per a conèixer-ne la història. Sortosament, el fons municipal de
Vimbodí té qualitat i quantitat de documentació. En les col·leccions factícies sobre-
surten diversos pergamins dels segles xiv-xvii.

Sobre la cort del batlle hi ha un llibre del 1720-1789.
Té actes municipals del 1579-1590, 1642-1670 i 1677/1701; de tot el segle xviii i

del segle xix únicament falten les dels anys 1832-1855 i 1871-1901. La correspon-
dència s’inicia el 1700. Hi ha llibres de vàlues a partir del segle xvi i cadastres del

Casa de la vila de Vimbodí. Foto: Chinchilla (arxiu dels autors).



209

Les Muntanyes de Prades i el bosc de Poblet

segle xviii, a més d’un amillarament del 1854. De les guerres carlines hi ha una rela-
ció de danys dels anys que produïren els facciosos entre el 1841 i el 1843.

Els conflictes per raó del bosc de Poblet són abundants, del segle xviii hi ha consul-
tes dels regidors als advocats de Barcelona sobre els seus drets; de la mateixa centúria
hi ha un informe i un plet; del 1792 trobem una concòrdia entre els pobles de Vimbodí
i Tarrés sobre pastures. Del 1904 hi ha denúncies d’entrada al bosc de Poblet; del
1905-1908, expedients contra particulars per pasturar i entrar a l’esmentat bosc.
Del 1871 hi ha actes de visita de boscos. Del 1939-1940 hi ha subhastes d’extracció
de pedra, llenya i altres materials del bosc de Poblet. El 1929 es realitza un estudi geo-
lògic per a la captació d’aigües al barranc del Titllar, del qual es conserva un informe.
Aquest fons el va estudiar detalladament Mn. Àngel Bergadà i Escrivà per escriure la
monografia: Vimbodí, estudi històric, sociològic i religiós (1978).

1.4. Els arxius senyorials

Arquebisbe de Tarragona

Era senyor del terme de l’Albiol. El bisbe també compartia delme amb els comtes
de Prades a Arbolí, Capafonts, la Febró, Mont-ral, la Mussara, Prades, la Riba i Vilanova
de Prades. Tot i que l’arxiu capitular patí destrosses importants durant la guerra del
Francès, encara conserva documentació històrica.

L’Albiol també formava part de la comuna del Camp de Tarragona; el seu arxiu es
pot consultar a la Selva del Camp i disposa d’inventari.

Ducs de Medinaceli, com a hereus dels comtes de Prades

Eren senyors dels pobles d’Arbolí, Capafonts, la Febró, Siurana de Prades, Mont-
ral, la Mussara, Prades, la Riba i Vilanova de Prades.

El seu fons, que des de Falset s’havia traslladat a Sevilla i, posteriorment, una part
a Toledo, es va microfilmar i avui es pot consultar al monestir de Poblet.

Monestir de Poblet

Dins de les Muntanyes de Prades era senyor del terme de Vallclara i, situat al seu
peu, del de Vimbodí. La major part del fons del cenobi cistercenc es traslladà a Madrid,
però sortosament a Poblet, gràcies a la intervenció d’Eduard Toda, s’aplegaren un bon
gruix de processos, sobre els quals disposem de l’acurada descripció del rocafortí
Valentí Gual Vilà.7

7 Justícia i terra. La documentació de l’arxiu de Poblet (Armari II) (Valls 2003), 944 pp. El mateix histo-
riador és autor de l’article “Poblet i Montblanc. Relacions tempestuoses a l’entorn de l’explotació del bosc”,
Espitllera (Montblanc) 89 (1994), 36-39. Sobre l’administració de la justícia senyorial també cal esmentar l’apor-
tació de Núria Sales, “Un cop d’ull al llibre de la cort dels batlles de Vallclara dels segles xvi i xvii”, Quaderns
de Vilaniu (Valls) 5 (1984): 115-122.
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A l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) dins dels fons monacals, però sobretot en
el fons de la Reial Audiència, hi ha nombrosos processos civils sobre els drets al bosc
de Poblet. Malauradament encara estan en procés de descripció. L’any 1997 una part
dels fons de la Reial Audiència de Catalunya (segles xv-xix) que custodiava la Gene-
ralitat de Catalunya es transferí a l’Arxiu Nacional (ANC), a Sant Cugat del Vallès.

1.5. Altres fons documentals

Durant el franquisme es creà el Frente Nacional de Juventudes, dependent de la
Falange, que, a més de les finalitats d’adoctrinament polític dels joves, preveia l’apro-
pament a la naturalesa. En diferents poblacions es crearen els anomenats hogares
rurales, una mena de cases de colònies o albergs. El fons documental es conserva a
l’Arxiu Històric de Tarragona (AHT), on es poden consultar un total del 143 expedi-
ents; destaquem, al peu de les Muntanyes de Prades, els d’Alcover (1947/1974), l’Es-
pluga de Francolí (1947/1974), Montblanc (1949/1974) i més a l’interior, els de Prades
(1949/1975) i Vilanova de Prades (1952/1955).

En ésser el monestir de Poblet un monument, la comissió del patrimoni historico-
artístic vetllava per la seva conservació i restauració. El seu fons es troba a l’AHT amb
una cronologia que va des de la dècada dels seixanta fins a la dels vuitanta. En desta-
quen cinc expedients: del 1969-1981 hi ha la declaració de conjunt historicoartístic de
l’entorn del cenobi pobletà (sign. 432); el 1974 trobem una denúncia contra la instal·la-
ció d’una pedrera d’extracció d’àrids al terme de Vimbodí (sign. 118); del 1977-1979,
una sol·licitud de construcció d’una casa al tossal de la Creu, a la rodalia del monestir,
que inclou un plànol (sign. 426); del 1979-1980 un estudi especial de l’entorn del
monestir (sign. 429), i en el mateix període esmentat, la petició de declaració de pai-
satge històric pintoresc de l’entorn del monestir de Poblet (sign. 430).

El fons del Govern Civil de Tarragona, dipositat a l’AHT, és relativament recent,
però no per això s’ha de descartar. En la secció de legalització d’associacions hi ha
reglaments i estatuts de societats agràries, de propietaris, de caçadors, d’associacions
de defensa de la naturalesa, d’excursionisme, etc.8 En la secció d’ordre públic i autorit-
zacions administratives (1939-1988) apareixen multes per crema il·legal de matolls
amb possibilitat d’incendi (1981-87), autoritzacions d’acampades a la muntanya

8 Sobre el món associatiu tarragoní destaca la compilació i anàlisi de Pere Solà Gussinyer, Itineraris per la
sociabilitat meridional catalana. L’Associacionisme i la cultura popular a la demarcació de Tarragona (188-
1964) (Tarragona: Diputació de Tarragona 1998), 528 pp. Solà aporta un inventari d’entitats per comarques i
tipologia. Sobre l’excursionisme hi ha una gran bibliografia encapçalada per Josep Iglésies i Joaquim Santasusagna,
com per exemple, la guia: Les Muntanyes de Prades, el Montsant i Serra la Llena (Reus 1929, amb algunes
reedicions). No ens allarguem en la qüestió per manca d’espai, per acabar només cal dir que l’obra més recent ha
anat a càrrec d’Òscar Subirats Torrebadell, Història de la secció excursionista del Centre de Lectura de Reus
(1901-2001) (Reus: Centre de Lectura de Reus 2001). La història del turisme és encara una assignatura pendent
a Poblet. Les possibilitats d’investigació que ofereixen els arxius les trobareu a “La memòria del temps. Història
del turisme a les comarques tarragonines. Fonts documentals per al seu estudi”, ETC. Estudis de Turisme de
Catalunya (Barcelona) 14 (2004): 36-40.
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(1968-1972), permisos de cases de colònies (1969-1974), campionats de tir al plat i
animals, pesca amb canya, etc.

La delegació provincial d’Hisenda de Tarragona, a l’AHT, ofereix moltes possibi-
litats de recerca, sobretot per la concentració d’informació i l’abast geogràfic que
ofereix. Dins de patrimoni hi ha un inventari de béns i propietats de l’Estat (1950-
1971); dins de classes passives, expedients de personal, com guardaboscos, enginyers
forestals, etc. Dins de l’impost sobre el luxe es relacionen els vedats de cacera (1945-
1957); en els expedients de mines, tant d’aigua com de minerals, hi ha padrons de
concessions, peticions de guies, etc. Sobre els impostos de rústica i pecuària hi ha
cadastres de tots els termes dels anys quaranta del segle xx, arrendaments de pastures
i boscos municipals, declaracions d’aprofitaments forestals, etc. Dels termes de les
Muntanyes de Prades hi ha els amillaraments del 1945 de Prades i Vilanova de Prades;
de l’any 1946 els de l’Albiol, Arbolí, la Febró i la Mussara, i del 1947, de Capafonts,
Mont-ral, la Riba i Vallclara. Sobre la legitimació de finques rompudes al bosc, la
majoria són de les Terres de l’Ebre: Godall, el Pinell de Brai, Rasquera (1925-1935).

De la delegació provincial de Proveïments i Transports (AHT) hi ha poca docu-
mentació. Sobresurten els mapes del 1943-1946.

Dins dels fons registrals, complementaris dels notarials, tret dels destruïts de Fal-
set i Gandesa, els de Tarragona, Reus, Montblanc i Tortosa són a l’abast del públic a
l’AHT. El registre d’hipoteques es creà el 1768, i el llavors corregiment de Tarragona
tingué dos centres d’inscripció, un a Tarragona i un altre a Montblanc, ambdues localitats
capitals de corregiment. Posteriorment, el 1801, s’obrí un registre a la ciutat de Reus.9

La nova divisió provincial (i judicial) del segle xix alterà algunes adscripcions
dels municipis de les Muntanyes de Prades, amb vista a facilitar la proximitat de l’Ad-
ministració. Els municipis de les Muntanyes de Prades que depengueren del districte
de Montblanc foren Capafonts, la Febró, Mont-ral, Farena, Prades, Rojals i Vallclara.
Es confeccionaren llibres separats per municipis a partir del 1846.

Els fons notarials, quan són seriats, són molt útils. Avui es concentren als arxius
comarcals de Montblanc i Valls. Per a les notaries de Reus i districte, i algunes del
districte de Falset, encara cal anar a Tarragona (AHT). En els manuals de les notaries
de Marina de Tarragona no abunden les escriptures sobre boscos, però alguna n’hi ha,
com per exemple, la declaració que Josep Salvany, causídic de Tarragona, procurador
dels veïns de Vimbodí, realitzà l’any 1795 davant el delegat de Marina Francesc Venanci
Martí, sobre la manca de més de sis-cents folis en la causa judicial que es va remetre
a Barcelona, referent al plet entre l’abat de Poblet i els habitants de Montblanc.10

9 Josefina Cubells Llorens i Sabí Peris, “Els registres de la propietat de Tarragona, Reus i Valls”, dins Prime-
res Jornades d’Investigació dels Arxius del Camp de Tarragona (Tarragona 1979): 152-156.

10 AHT, notaria de Tarragona, manual de Francesc Sales Soler, instrument del 3 de gener de 1795, folis 4-6,
caixa 774, registre 827. Agraïm aquesta nota a l’amic tarragoní Josep M. Sanet. Les estadístiques de boscos de la
subdelegació de Marina tarragonina que es conserven a Tarragona solament són de les Terres de l’Ebre. En el
fons patrimonial dels Moragues de Valls (AHT) n’hi ha una del terme de Vilaverd del 1753. S’hi comptabilitzen
34 jornals de pi i 11 d’alzina, a més de 239 plançons d’àlber i 24 noguers. Ho exposem en l’article “Una estadística
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El fons històric del districte forestal de Tarragona i Castelló, tot i no ser gaire
extens i dedicar-se preferentment a les Terres de l’Ebre, conté alguns lligalls dels
boscos de l’Albiol, l’Espluga de Francolí, Montblanc, Rojals i Vimbodí.11

A la Selva del Camp, dins del fons de la comuna del camp, en la secció d’hisenda,
hi ha els rebuts de les recompenses per a les captures de llops que des del 1568 fins al
1632 foren morts a la Mussara, la Selva, Alforja i Colldejou.

Tampoc no podem menystenir els fons contemporanis de les cambres agràries lo-
cals, que als anys quaranta derivaren en les germandats de pagesos i ramaders, depen-
dents dels sindicats verticals (CNS-AISS). Avui els podem consultar als arxius
comarcals de Montblanc, Reus i Valls, si bé, desgraciadament, n’hi ha alguns de frag-
mentats o incomplets.

La bibliografia sobre els municipis que componen les Muntanyes de Prades és
nombrosa i no para de créixer, sigui en monografies locals o en articles concrets. Una
de les temàtiques més prolífiques és l’onomàstica i la toponímia: l’escriptor Albert
Manent ha recollit els noms de lloc i persona de Capafonts (1981) i la Febró (1974); el
reusenc Ramon Amigó Anglès ho ha fet de la Mussara (1963), Prades (1985) i Siurana
de Prades (1995 i 1998); Josep Iglésies, de la Riba (1953); Eugeni Perea, de Mont-ral
(1994); Enric Moreu-Rey, de l’Albiol (1976), i, més recentment, Ramon Pere, d’Ullde-
molins, juntament amb Ramon Amigó, estan enllestint l’estudi de l’onomàstica i la
toponímia de Vilanova de Prades (2004). Tampoc no ens volem deixar la tasca silenciosa
de recopilació de topònims de Rojals que ha realitzat metòdicament Francesc Sifre,
de Montblanc, que esperem que vegi la llum pública en un futur. Sobre la prehistòria
encara són vàlides les recerques del Dr. Salvador Vilaseca, amb contribucions poste-
riors d’Andreu Dasca i Joan Menchon sobre les esteles funeràries (1987).

Pel que fa a l’estudi de la llengua en les variants dialectals, destaquen les enquestes
i compilacions que ha obrat Albert Manent sobre els noms populars de boires, núvols
i vents, la memòria del llop, la guineu, l’escurçó, dites i frases fetes, noms de fruits,
d’animals, etc. També Ramon Amigó ha tractat els dialectalismes mussarencs (1961).
De la recollida de llegendes i contalles se n’han preocupat, per a l’Albiol, Albert Ma-
nent Segimon (1994), i per a Rojals, Josep M. Contijoch Casanovas (1999). Sobre la
Guerra Civil, el primer autor disposa d’un estudi sobre l’Albiol, Capafonts, la Febró i
la Mussara (1999). Sobre l’actuació dels maquis o guerrillers a les Muntanyes de
Prades, en Carles Llauradó Bros ha donat a conèixer el grup del Patacó (1995). En les
darreres dècades Pere Anguera Nolla ha estudiat intensament la irrupció de les idees
absolutistes i liberals i, especialment, el carlisme i les seves conseqüències, i, evident-
ment, les referències al massís pradenc són abundants.

forestal de Vilaverd del segle xviii”, Reboll. Butlletí del Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà
(Montblanc) 1 (2002): 1.

11 Vegeu la descripció de Josep M. T. Grau Pujol, “Fonts per a la història del bosc a l’època contemporània.
Documentació dels partits judicials de Valls i Montblanc conservada en el fons del districte forestal de Tarragona
(Arxiu Històric de Tarragona)”, Quaderns de Vilaniu (Valls) 41 (2002): 61-66.
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La dispersió de les publicacions en tres comarques (Conca de Barberà, Alt i Baix
Camp) i l’escassa difusió que tenen, imposen la necessitat d’ una bibliografia general
sobre les Muntanyes de Prades per evitar duplicitats, i aprofundir en les llacunes que
resten encara per historiar. Fins ara, una de les solucions han estat les reedicions i
compilacions de treballs de Josep Iglésies (1994), Ramon Amigó (1998) i Albert Ma-
nent ( 2003), a càrrec de la Diputació de Tarragona i el Centre de Lectura de Reus,
respectivament.

2. Població

2.1. Les divisions administratives

La unitat de les Muntanyes de Prades la proporciona la geografia, el massís mun-
tanyenc, no pas una capitalitat ni una àrea d’atracció. Si bé a l’edat mitjana Prades en
va ser el centre, posteriorment la majoria de poblacions que la integren s’han caracte-
ritzat per una forta dispersió. El pes de les ciutats de la plana, sigui del Camp de
Tarragona o la Conca, serà fonamental per explicar aquest fenomen. Les divisions
administratives modernes i contemporànies tindran com a eix el mercat, juntament
amb el llast de la història. Amb el nova dinastia borbònica al poder, es reorganitza el
territori i es constitueixen els corregiments, que en el nostre cas segueixen de prop les
antigues vegueries. L’adscripció de molts municipis de les Muntanyes de Prades al
partit o subdelegació de Montblanc n’és un bon exemple. Al segle xix, amb la creació
dels partits judicials, s’heretaren divisions anteriors: la vila ducal integrà sis pobla-
cions; Falset, tres; Valls, dues, i Reus, una de sola.

Al segle xix el creixement de les urbs del Camp de Tarragona és molt forta i la
distància amb la capital de la Conca de Barberà s’accentua. L’organització de la Guàr-
dia Civil difereix de la divisió judicial i mira d’adaptar-se a una realitat de forma més
operativa, en funció de les comunicacions i el contingent humà que podia controlar
cada quarter. Del quarter de la Selva del Camp en depenien Arbolí, la Febró, la Mussara
i Capafonts; del de Vimbodí, Prades, Rojals, Vallclara i Vilanova de Prades; del de
Valls, únicament la Riba i l’Albiol, i el quarter de Poboleda controlava Siurana. Hi
hauria pogut haver altres alternatives a aquesta divisió, com per exemple, prendre en
consideració altres viles del peu, com Alcover, Montblanc, l’Espluga o el Montsant
(Ulldemolins).

El pes de la història encara es manté avui dia, tot i que els fluxos econòmics han
anat per un altre cantó. Així, si bé Prades depèn en l’actualitat del Baix Camp, encara
ara per al registre de la propietat s’ha de baixar a Montblanc, malgrat que la vila ducal
hagi perdut la capitalitat judicial a favor de Valls.
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2.2. Demografia

No és la nostra intenció repetir les dades ja publicades per Josep Iglésies12 i per
Ignasi Planas de Martí;13 sí, però, que confirmem un cens de veïns (caps de casa) de

Adscripció dels municipis de les Muntanyes de Prades als partits judicials (s. XIX)

Falset: 3

Arbolí

Vilanova de Prades

Siurana de Prades

Montblanc: 6

Capafonts

La Febró

Mont-ral

Prades

Rojals

Vallclara

Reus: 1

La Mussara

Valls: 2

L’Albiol

La Riba

Dependència dels municipis de les Muntanyes de Prades a les casernes
de la Guàrdia Civil (1891)

Font: “Estado que manifiesta la forma en que está dividida en la actualidad esta provincia para el servicio
ordinario de la fuerza de la expresada comandancia [Tarragona]”, BOPT 28 (1 de febrer de 1891), 2.

Caserna Selva Caserna Valls Caserna Vimbodí Caserna Poboleda

Arbolí
Capafonts
La Febró
Mont-ral
La Mussara

L’Albiol
La Riba

Prades
Rojals
Vallclara
Vilanova de Prades

Siurana de Prades

12 Vegeu Josep Iglésies, “El poblament a les Muntanyes de Prades”, Arrels (l’Espluga de Francolí) 2
(1983): 19-34. Actes de la XVIII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos celebrada a l’Espluga el 28-29 de
setembre del 1974. Aquest article, ampliat amb les dades del cens del 1981, fou publicat amb el mateix títol a
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l’any 1835, que ens permet detectar l’ocultació del cens anterior (1830), també de
veïns. Les xifres del recompte del 1835 coincideixen fil per randa amb les d’un altre,
del 1845, per la qual cosa podem fer recular deu anys l’estadística i no donar validesa
al del 1845, per ser una simple còpia.

Tal com podem observar en el quadre següent, la diferència entre les estadístiques
del 1830 i 1835 és del 33,64% (una tercera part). Els ajuntaments que menys defrau-
den són Vallclara, Rojals, Prades i Vilanova, i els que més, la Riba, la Febró i la Mussara.

la revista anual del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, Aplec de Treballs (Montblanc) 4 (1982): 117-140.
El mateix autor redactà l’opuscle Síntesi de la població del Baix Camp a partir del segle XIV (Reus 1980). Ací,
que ens interessi, solament apareixen les dades demogràfiques dels municipis de l’Albiol, Capafonts, la Febró, la
Mussara i Prades.

13 Vegeu Ignasi Planas de Martí, Les Muntanyes de Prades (Valls: Institut d’Estudis Vallencs 1988).

Veïns de les Muntanyes de Prades (1830-1835)

Font: Any 1835, AHDT, Governació, sign. cpq 1. Any 1830, Josep Iglésies “El poblament a les Muntanyes de
Prades” (1982-1983).

Municipis Veïns al 1830 Veïns al 1835
Percentatge

d’ocultació del 1830

L’Albiol 46 76 39,5

Arbolí 45 70 35,8

Capafonts 51 72 29,2

La Febró 15 30 50

Mont-ral 43 67 35,9

Farena 15 21 28,6

La Mussara 22 40 45

Prades 150 201 25,4

La Riba 65 136 52,3

Rojals 48 64 25

Siurana de Prades 25 40 37,5

Vallclara 34 31 —

Vilanova de Prades 37 50 26

Total 596 898 33,64
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Gràcies a la informació que ens ha facilitat el bon amic arxiver Manel Güell dispo-
sem d’un altre cens de pobladors de l’any 1849, que podem comparar amb el de qua-
tre anys abans (1845):

Habitants de les Muntanyes de Prades (1845-1857)

*Aquesta xifra de Prades no és correcta, segurament es tracta de veïns o caps de casa, per la qual cosa no la tenim
en compte en els càlculs.
Font: Any 1849, AHDT, Llibre d’Actes de la Diputació de Tarragona, sessió del 17 de juliol de 1849.

Any 1845, Josep Iglésies, “El poblament a les Muntanyes de Prades” (1982-1983).

Municipis 1845 1849
Variació entre
1845 i 1849 1857

Variació entre
1849 i 1857

L’Albiol

Arbolí

Capafonts

La Febró

Mont-ral

La Mussara

Prades

La Riba

Rojals

Siurana de Prades

Vallclara

Vilanova de Prades

386 305 -81 -18287

232 223 -9 +255478

274 284 +10 +238522

134 145 +11 +166311

287 431 +144 +556986

214 145 -69 +178323

819 222* — —999

706 738 +32 +9581.697

199 292 +93 +386678

160 151 -9 +108259

192 153 -39 +258411

194 241 -47 +521762

Total 3.797 — — —7.713

El cens del 1849 tenia una finalitat militar, assignar els soldats de lleva a cada
municipi, motiu pel qual les autoritats rebaixaren els nombres absoluts; l’equiparació
amb el cens posterior, del 1857, ens revela clarament les disparitats. També hem loca-
litzat un cens d’habitants del 1870, que suma un total de 7.615 persones, i encavalca
amb els ja coneguts del 1860 i 1877 i confirma la tendència a la baixa del massís: entre
1860 i 1870 la diferència és de 86 pobladors menys, però entre el 1870 i el 1877 ja és
de 281, més del triple.
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Segons el geògraf reusenc, les Muntanyes de Prades entre els anys 1857 i 1900
perderen una quarta part dels seus habitants. El degoteig s’incrementarà en els anys
següents. Com a exemple, hem buidat els immigrants de la zona estudiada que va
rebre Reus entre els anys 1895-1896, en total 68, i en el període 1887-1897 sumen 920
persones. El nombre més elevat l’obté la Riba, seguit, a poca distància, de Mont-ral i,
a més distància, de Capafonts.

Habitants de les Muntanyes de Prades (1870)

Municipis Residents

L’Albiol 329

Arbolí 504

Capafonts 529

La Febró 318

Mont-ral 1.042

La Mussara 311

Prades 1.086

La Riba 1.604

Rojals 692

Siurana de Prades 223

Vallclara 419

Vilanova de Prades 558

Total 7.615

Font: BOPT 154 (30 de setembre de 1870).

Immigrants de les Muntanyes de Prades arribats a Reus els anys 1895-1896

Municipis  Homes Dones Total

L’Albiol

Arbolí

Capafonts

Mont-ral

— 3 3

1 1 2

4 6 10

10 7 17



218

Josep M. T. Grau Pujol; Roser Puig i Tàrrech

Un factor clau en el despoblament del massís muntanyenc és l’emigració, que va
reduir els índexs de natalitat i, en conseqüència, va provocar un envelliment visible en
la piràmide demogràfica. Per avaluar l’èxode rural a les ciutats hem pres com a mostra
Reus en el primer terç del segle xx, l’any 1930, data que considerem significativa
perquè és anterior a la Guerra Civil i inclou les persones desplaçades per la crisi agrà-
ria de les acaballes del segle xix. En el buidatge dels quatre volums del padró hem
comptabilitzat 985 immigrants, amb un pes més gran de les dones que dels homes. Si
comparem aquesta xifra amb la dels habitants de les Muntanyes de Prades aleshores,
el percentatge és de gairebé una quarta part (23,24%). El pes de la migració varia
segons les localitats, segons la proximitat geogràfica amb la capital del Baix Camp, la
seva riquesa, etc. El cas més extrem és el de la Mussara, que té més individus residint
fora que al mateix terme ( i és, a la vegada, el nucli que té percentualment menys
superfície agrícola i de regadiu); la segueixen, en ordre descendent, Mont-ral, la Febró,
Arbolí, Capafonts i l’Albiol. Per contra, els índexs més baixos els tenen Vallclara,
Vilanova i Siurana de Prades, els pobles més allunyats de Reus i amb altres centres
d’influència, siguin de la Conca, el Priorat o la resta del Camp de Tarragona. A Reus,
l’any 1930, hi residien 31.299 persones; l’aportació de les Muntanyes de Prades (985)
representava un 3%.

Per evitar escriure una història anònima, on els números són els únics protagonis-
tes, relacionem en un apèndix els noms i cognoms dels immigrants inclosos en el
primer tom del padró (sign. 11.240).

Municipis  Homes Dones Total

La Mussara

Prades

La Riba

Rojals

3 4 7

— 1 1

10 13 23

1 2 3

Vilanova de Prades

Vallclara

Total

1 — 1

— 1 1

30 38 68

Font: AHCR, fons municipal de Reus, llibre índex padró d’habitants 1895-1896, sign. 2220.
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Una lectura atenta de les llistes permet comprovar les característiques dels immi-
grants: edat, any de vinguda, ofici, parentiu… Hi ha famílies senceres que decideixen
abandonar la casa pairal de la muntanya; en canvi, n’hi ha d’altres en què la marxa es
fa de forma gradual. El fenomen migratori a Reus no és directe: si bé l’urbs pot ser la
darrera etapa, sovint entremig hi ha poblacions de trànsit. El naixement dels fills ens
permet conèixer els itineraris d’alguns matrimonis, i observem que en un primer mo-
ment es passa per una vila mitjana del peu del massís, com Alcover, la Selva del
Camp, Montblanc, etc., i d’allà parteixen vers una ciutat més gran, amb més possibi-
litats, com Reus. Si emprenen el periple cap a Reus en solitari i es poden col·locar,
poden buscar com a parella un altre/a immigrant del mateix estatus social. Com veu-
rem més endavant, tret de Prades i la Riba, la població activa dels municipis estava
ocupada en el sector primari i, en conseqüència, els immigrants també ho estaran.

Immigrants de les Muntanyes de Prades residents a Reus l’any 1930

Municipis
Homes Dones

Habitants
1930Total

Immigrants
/habitants

L’Albiol

Arbolí

Capafonts

La Febró

Mont-ral

La Mussara

Prades

La Riba

Rojals

Siurana de Prades

Vallclara

Vilanova de Prades

Total

18 30 48 220 21,81%

27 55 82 286 28,67%

48 58 106 396 26,76%

41 42 83 220 37,72%

127 132 259 382 67,8%

52 53 105 95 110,52 %

64 43 107 840 12,73%

38 62 100 798 12,53

14 21 35 279 12,54%

6 3 9 95 9,47%

10 12 22 295 7,45%

12 17 29 322 9%

457 528 985 4.238 9%

Percentatge 46,40% 53,60% 100% 23,24%

Font: Elaboració pròpia a partir del buidatge del padró d’habitants de Reus (1930). Disposem, per separat,
de les xifres dels nuclis de Farena i Mont-ral; en el primer hi ha 40 immigrants i en el segon 219; en total,
259 immigrants a Reus.

Immigrants

100%
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Els pagesos i jornalers són predominants; bona part dels pastors són de Mont-ral, amb
algun més provinent de Capafonts, la Febró o la Mussara. El cens reusenc registra dos
cabrers de Mont-ral que es dedicaven a la venda al detall de llet de cabra. Relacionat
amb la terra, apareix un jardiner de Mont-ral casat amb una alcoverenca. Si ajuntem
els jornalers i els peons, veurem que un gran nombre dels nouvinguts eren mà d’obra
no qualificada que intentava entrar a la indústria i els serveis, sense cap altra formació
que l’agrícola.

En la dècada dels anys trenta l’economia reusenca girava entorn de la indústria i el
comerç. Pel que fa a la indústria, el ram del tèxtil era el principal, amb 1.920 obrers, la
majoria dones (cotó i seda); la marroquineria (pell) donava feina a mig miler de treba-
lladors; la fusta, a quatre-cents més, i, a més, tenia 5 fàbriques de somiers.

Dins del sector secundari, tot i ser menys nombrós, hi ha una gran diversificació
d’oficis. En el cas dels naturals de la Riba, ens agradaria fer un comentari específic,
pel fet que és una vila tradicionalment vinculada a la indústria del paper. A Reus, s’hi
ocupen, relacionats amb el metall, un grup de serrallers, un calderer, un oficial mecà-
nic i un impressor; no hi manquen constructors de carros, rajolers, un pintor i un
drapaire. A la resta de l’altiplà trobem boters (Mont-ral), serradors (Capafonts, la
Febró), ferrers (la Febró, Prades), forners (Mont-ral), fonedors (Mont-ral, la Mussara),
carreters (Mont-ral), serrallers (Arbolí, Prades), paletes (Arbolí, Mont-ral), vidriers
(Mont-ral) i sastres (Capafonts). Alguns d’aquests menestrals eren els fills dels page-
sos que havien emigrat conjuntament a Reus i de joves s’havien posat d’aprenents en
algun taller. No podem oblidar el treball femení en la indústria tèxtil reusenca. La
dona que havia desenvolupat tasques agrícoles des de sempre, en especial durant la
recol·lecció dels fruits, en arribar a Reus, s’incorpora plenament en el mercat laboral,
sigui a casa o a la fàbrica.14 La demanda en el ram tèxtil farà que trobem immigrants a
la sederia, filadores, teixidores o gorristes. Sovint els esposos de les obreres eren sim-
ples jornalers o peons, per la qual cosa les famílies provinents del camp s’aniran pro-
letaritzant i adaptant-se a les estructures existents. Altres ocupacions femenines seran
les sastresses i modistes, que els permetia el treball a casa. El servei domèstic esdeve-
nia una via fàcil d’entrada al món urbà: joves solteres de les Muntanyes de Prades (la
Febró, Vallclara, Prades, Siurana) fan de minyones.

El sector terciari masculí ocupava un 15% dels immigrants a Reus: molts nois se
situaven com a dependents de comerç. A vegades, el padró no és gaire explícit en la
denominació, solament anota “comercio”, però també es veu clarament la vinguda de
comerciants i tractants muntanyencs, i algun viatjant. En el transport hi ha xofers,
cotxers (d’Arbolí) i ferroviaris (de la Mussara). En els serveis, un taverner (de Vallclara),
un hostaler (de Prades), un vigilant (de Rojals). No falten dones que es dediquen a la
venda d’aliments (llet, verdura, peix) ni tampoc les religioses i algunes “asilades” o

14 Sobre els antecedents del món laboral reusenc (acaballes del segle xix) vegeu, entre d’altres, Albert Arnavat,
Obrers a Reus. Classes populars urbanes sota la Restauració (1874-1881) (Reus: Centre de Lectura de Reus
2000).
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internes al sanatori mental Pere Mata. En disposar de quarter militar, a Reus localit-
zem tres soldats de 22 anys, un de la Riba, un de Mont-ral i un altre de l’Albiol.

2.3. El poblament

El tipus de poblament és un element diferenciador entre els municipis de les Mun-
tanyes de Prades. Disposem de diverses estadístiques d’edificis i habitants dels segles
xix i xx que són útils per a conèixer detalladament la concentració o dispersió de
l’hàbitat. El problema de la font és la interpretació de l’enquesta segons l’any i el
secretari que la realitzà, per la qual cosa presentem en els quadres els nombres abso-
luts, però cal que ens aturem més en els percentatges, més inalterables en el temps. Els
municipis on predominava el poblament concentrat eren cinc: Prades, Vilanova,
Vallclara, Capafonts i la Febró. A la capital històrica de l’altiplà, Prades, no hi havia
cap masia, les úniques construccions isolades eren corrals per al bestiar o barraques
de pedra; això mateix passava a Vilanova i Vallclara. La Febró el 1920 tenia un 78,6%
dels seus residents al nucli urbà; deu anys després la xifra havia augmentat prop de
nou punts. Arbolí, Rojals i la Riba tenien al nucli urbà la meitat dels empadronats, la
resta estaven disseminats. A l’altre extrem hi havia Siurana, l’Albiol i la Mussara, on
més de les tres quartes parts dels seus veïns es repartien en masos. Finalment, Mont-
ral és el terme amb més habitatges escampats. En la regressió demogràfica de les Mun-
tanyes de Prades cal constatar que primer s’abandonen els masos abans que les cases
del poble; allà les condicions de vida eren més dures.

Carrer de les Fonts de Capafonts
l’any 1968. En primer terme,

Maria de l’Agneta amb el cistell
de comprar i, al fons, Maria

Filomena amb una càntera
d’aigua dirigint-se cap a casa.

Foto: Miquel Melendes
(arxiu Llorenç Balañà, Capafons)
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L’escriptor Albert Manent ha estudiat detalladament el cas de l’Albiol i la Mussara;15

també hi ha treballs sobre la Riba.16

15 “Masos, llogarets i cases de l’Albiol al segle xx. Un procés de despoblació”, Butlletí. Centre d’Estudis
Alcoverencs (Alcover) 91 (2000), 19-34, i “El procés de despoblació a l’antic municipi de la Mussara”, Pe-
nell (Reus) 2 (1985), 103-115. Sobre l’abandonament de Rojals, vegeu Josep M. Contijoch i Vicenç Bayona,
Els masos de Rojals (Montblanc 1997), i Josep Insa Montava, Rojals, un poble, un terme, una gent (Valls:
Cossetània Edicions 2001) i La vida tradicional a les Muntanyes de Prades (Valls: Cossetània Edicions 2003).

16 Roser Puig i Tàrrech, “L’emigració ribetana dels segles xix i xx. Una investigació pendent”, Cultura
(Valls) 645 (2004): 25 .

Estadística d’edificis de les Muntanyes de Prades (1860)

*Al terme de Rojals hi ha els llogarets del Pinetell (27 E), la Bartra (8 E), els Cogullons (8 E) i els molins de
Figuerola (3 E).
Observacions: Les cabanes o barraques eren unes construccions petites amb teulada de pedra, palla o herbes per
resguardar-se de les pluges.
Font: Arxiu de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), delegació de Tarragona, Nuevo nomenclátor de la provincia
de Tarragona (1860).
Abreviacions: TE: Total d’edificis. EHC: Edificis habitats constantment. EI: Edificis inhabitats. EHT: Edificis
habitats temporalment. C: Cabanes. E: Edificis. Els masos (caseróos), en el document, són grups de cases.

MasosCEIEHTEHCTEMunicipis

L’Albiol 99 59 14 26 19 11 (35 E)

Arbolí 119 91 1 27 23 3 (14 E)

Capafonts 142 108 9 25 6 —

La Febró 79 59 14 6 1 1 (5 E)

Mont-ral 151 135 3 13 0 6 (20 E)

La Mussara 48 41 5 2 1 1 (4 E)

Prades 298 215 15 68 42 —

La Riba 277 244 11 22 12 1 (5 E)

Rojals 125 114 6 5 1 *

Siurana de Prades 93 54 23 16 28 —

Vallclara 166 94 13 59 29 —

Vilanova de Prades 176 108 27 41 52 —

Total 1.773 1.322 141 310 214
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Estadística d’edificis de les Muntanyes de Prades (1887)

Municipis TE C E. disp. Hab. fet

L’Albiol 117 34 56 291

Arbolí 124 25 18 497

Capafonts 123 2 7 518

La Febró 63 2 10 317

Mont-ral 175 3 10 925

La Mussara 53 0 31 300

Prades 316 56 56 1.086

La Riba 318 2 10 1.183

Rojals 175 18 42 449

Siurana de Prades 96 34 48 232

Vallclara 233 62 67 448

Vilanova de Prades 273 70 70 273

Total 2.066 308 425 6.519

Font: Arxiu INE, delegació de Taragona. Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas… Cuaderno 42.
Provincia de Tarragona. Format l’1 de gener de 1888 d’acord amb el cens del 31 de novembre de 1887. Imprès
a Madrid el 1894.
Abreviacions: TE: Total d’edificis. C: Cabanes. E. disp.: Edificis dispersos. Hab. fet: Habitants de fet.

Estadística d’edificis de les Muntanyes de Prades (1920)

Tant per
cent

Hab. fet
nucli

Hab. fet
municipi

CE nucliTEMunicipis

L’Albiol 119 61 36 259 70 27,02

Arbolí 130 92 4 374 210 56,14

Capafonts 130 124 24 392 389 99,23

La Febró 75 61 — 248 195 78,62

Mont-ral 164 40 — 564 107 18,97

La Mussara 52 22 4 169 53 31,13
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Font: Arxiu INE, delegació de Tarragona, Nomenclátor de la provincia de Tarragona (1920) (Madrid 1923).

Tant per
cent

Hab. fet
nucli

Hab. fet
municipi

CE nucliTEMunicipis

Prades 304 297 — 898 893 99,4

La Riba 271 134 15 841 422 50,17

Rojals 128 207 — 372 207 55,64

Siurana de Prades 46 41 — 120 41 34,16

Vallclara 191 133 63 332 326 98,19

Vilanova de Prades 225 200 65 395 395 100

Total 1.835 1.412 211 4.964 3.308 66,63

Tant per
cent

Hab. fet
nucli

Hab. fet
municipi

CE nucliTEMunicipis

L’Albiol 79 58 8 220 58 26,3

Arbolí 150 105 1 286 185 64,7

Capafonts 138 131 4 396 396 100

La Febró 80 61 6 220 192 87,3

Mont-ral 176 43 0 382 40 10,5

La Mussara 59 22 8 95 32 33,7

Total

Estadística d’edificis de les Muntanyes de Prades (1930)

Prades 332 315 57 840 837 99,6

La Riba 275 129 28 798 428 53,6

Rojals 148 81 0 279 151 54,12

Siurana de Prades 120 37 46 95 31 32,6

Vallclara 192 132 14 295 295 100

Vilanova de Prades 224 194 35 332 332 100

1.973 1.308 207 4.238 2.977 70,2

Font: Arxiu INE, delegació de Tarragona, Nomenclátor de la provincia de Tarragona (1930) (Madrid 1933).
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3. Economia

3.1. L’agricultura

Durant la segona meitat del segle xix el govern de Madrid ordenà la confecció
d’un gran nombre d’estadístiques econòmiques per conèixer la situació del país, pla-
nificar i legislar. Les institucions encarregades de materialitzar les estadístiques i co-
ordinar-les eren les juntes provincials d’agricultura, indústria i comerç, les quals
adreçaven circulars als respectius ajuntaments. A fi d’evitar fraus o ocultació de da-
des, el 28 d’agost de 1876, Artur Salvador, secretari de l’esmentada Junta de Tarragona,
remarcava als municipis, que aquest organisme

[…] No tiene mira fiscal en los trabajos estadísticos expresados, ni es de su incumbencia
reunir datos que hayan de servir para bases de impuestos ni contribuciones, ni los que
declaren su producción tienen que temer cosa alguna de que sus manifestaciones tengan
otro objeto que facilitar los medios esenciales de hacer el bien de la agricultura y de la
industria. Hora es de que todos hagamos un esfuerzo en favor de la producción nacional
y se averigüe lo que nuestra patria produce, sin cuyo conocimiento no es posible
establecer bajo sólidas y duraderas bases las diversas reformas y tratados de comercio
que favorezcan la mayor circulación y consumo de los artículos españoles.

És a dir, que les demandes centrals no eren gaire ben vistes pels governs municipals i
més d’una vegada es donaven xifres a la baixa, per si servien precisament per a les
finalitats que les juntes negaven.

A més de les estadístiques del 1876, hem treballat les del 1884, força completes,
que precisament són les que Emili Morera Llauradó ofereix en el volum sobre Tarragona
de la Geografia de Catalunya (Barcelona, 1910-1915) i les que Josep Iglésies datà
erroniàment el 1900, les quals nombrosos historiadors i geògrafs han utilitzat en els
seus estudis sense contrastar amb la font original. Així doncs, en les seves anàlisis i
conclusions les han interpretat com a posteriors a la fil·loxera, quan en realitat són
anteriors. A més, també hem trobat alguna errada d’impremta, com les 165 ha de
vinya que s’atribueixen a Vallclara, quan en realitat n’eren 465 (!). Els primers autors
que van treballar l’arxiu de la Junta Provincial d’Agricultura foren Pedro-Antonio
Heras i Carles Mas, el 1994.17

Malauradament l’estat de conservació del fons de la Junta, competència de la Cam-
bra Agrària de Tarragona, que en fou l’hereva i la successora, no fou el correcte i part
dels seus documents resultaren malmesos per la humitat i les males condicions del
soterrani on es guardaven, i així ho va constatar l’arxiver sotasignat, el qual fou encar-
regat del seu trasllat.

Hem cregut interessant emmarcar l’agricultura de la zona estudiada en el conjunt
de la província, agrupada segons partits judicials, tal com ho fa el document. Apreciem

17 Pedro-Antonio Heras i Carles Mas, Viticultura i fil·loxera a l’últim terç del segle XIX. El cas de les comar-
ques de Tarragona (Tarragona 1994).
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que la mitjana de la superfície conreada és del 44,5 %, mentre que la no conreada, del
55,5%. No cal explicar que el conreu està en relació amb l’orografia, la geologia, la
demografia, les comunicacions i els diferents agents climàtics. Reus i Tarragona seran
els partits més explotats (77% de terra conreada), ja que s’assenten en planes fèrtils i
molt poblades, i ocupen una extensió molt petita. El partit judicial de Gandesa, munta-
nyós, amb poca aigua, temperatures extremes, poca població i males comunicacions,
només conrearà un 34% del seu vast territori, motiu pel qual serà menys treballat,
seguit dels de Montblanc i Tortosa.

Les poblacions de les Muntanyes de Prades, tal com correspon als seus condicionants
geogràfics, tenen un índex molt baix de paisatge cultural: només el 30,5 % de mitjana
(proper al partit judicial de Valls). Alguns termes, com Rojals (15,2%), la Mussara
(15,6%) i la Febró (16,2%), menys d’un 20%; i alhora es tracta dels termes amb més
hectàrees de bosc: Rojals, un 58%, i la Febró, un 56%. A l’altre extrem, els termes
amb més superfície cultivada, trobem Vilaplana, Vallclara i la Riba, que superen el
47%. La Riba té un terme molt petit, una alta densitat demogràfica i aigua; els altres
dos destaquen per la seva important producció vitícola: el terreny muntanyenc no és
cap impediment, atesa la població i els condicionants climàtics i geològics, per fer

Resum de l’ús de la terra en els partits judicials de la província de Tarragona (1884)

Partit Extensió total Conreu
Tant

per cent Sense conrear
Tant

per cent

Falset 111.626 44.389 40 67.237 60

Gandesa 109.566 37.159 34 72.407 66

Montblanc 81.502 30.833 38 50.669 62

Reus 38.403 29.475 77 8.928 23

Tarragona 20.189 15.540 77 4.649 23

Font: Estadística agrícola i pecuària de la província de Tarragona. AHT, fons de la Cambra Agrària, sign. 8002.
Les unitats són hectàrees.

Tortosa 187.940 72.184 38 115.756 62

Valls 35.722 24.267 68 11.455 32

El Vendrell

634.800 282.326 44,5 352.474 55,5Total

49.852 28.479 57 21.373 43

Muntanyes
de Prades

21.683  6.614  30,5 15.069 69,5
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rompudes al bosc, fer marges i plantar vinyes en un 25% de la superfície del terme. En
canvi, hi ha dues poblacions, la Mussara i la Febró, on la vinya és inexistent; de fet, ho
és qualsevol tipus d’agricultura, a excepció de la sembradura, si fem cas de les decla-
racions dels seus municipis.

Trobem especialització dels conreus en dos indrets: avellaners a l’Albiol (la majo-
ria explotats per famílies selvatanes que venen el fruit als comerciants de Reus) i
arbres fruiters (inclouen castanyers) a Prades, també dedicats a la comercialització al
Camp. Tots dos pobles tenen unes 200 hectàrees de vinya. També són importants les
oliveres a Vallclara (limita amb les Garrigues), seguida de Siurana (on les condicions
per a l’oliva arbequina són excel·lents) i els ametllers a Mont-ral.

Estadística de superfície agrícola a les Muntanyes de Prades (1884)

Observacions: Les xifres expressen quantitats en hectàrees. A la suma total de conreus s’inclou el regadiu (per
al regadiu vegeu el quadre específic).
Font: Estadística agrícola i pecuària de la província de Tarragona. AHT, fons de la Cambra Agrària de Tarragona,
sign. 8002.
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L’Albiol 182 20 220 26 — 286 1 741 41,81 1.772

Arbolí 241 61 18 2 — 7 — 347 30,33 1.144

Capafonts 197 47 40 7 1 2 74 394 39,17 1.006

La Febró 150 75 — — — — 2 239 16,16 1.479

Mont-ral 235 100 127 23 17 22 7 566 20,92 2.706

La Mussara 196 96 — — — — — 292 15,48 1.886

La Riba 26 153 111 66 — 1 — 384 47,23 813

Prades 439 163 201 — — — 200 1.048 32,73 3.202

Rojals 267 — 60 20 2 1 1 371 15,19 2.443

Siurana
de Prades

25 18 244 100 — 60 1 454 30,13 1.507

Vallclara 107 128 465 203 — — 40 952 47,58 2001

Vilanova
de Prades 282 — 464 9 — — 66 826 47,91 1.724

Total 2.347 861 1.950 456 20 379 392 6.614 30,5 21.683
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L’estadística del 1884 també aporta la producció mitjana dels diferents productes
de la terra. Hem de prendre els valors com a orientatius, i així ho constatem quan fem
el rendiment que, segons les dades donades, obtenien els pagesos de les Muntanyes de
Prades a les acaballes del segle xix. Segons el terme, els resultats varien molt i n’hi ha
que són inversemblants, fet que ens mostra errors en les hectàrees declarades o en els
hectolitres i quilograms anotats, com el rendiment de 0,6 hl/ha del sembrat a Capafonts
o, a la mateixa població, els 1.248 kg/ha d’avellanes. Amb tota prudència presentem
els resultats, i en traiem algunes conclusions. La sembradura sembla que aquell any té
un rendiment d’uns 8 hl/ha de mitjana. Per a l’oli es calculava en secà una productivi-
tat de 2 hl/ha, amb l’excepció de Siurana, on la productivitat era molt elevada. El cas
de l’Albiol és diferent, perquè com que l’olivera era un arbre per a marcar límits, el
nombre d’hectàrees calculat pels administradors seria inferior al real. El rendiment de
la fruita seca és molt igual: avellanes i ametlles produeixen uns 500 kg/ha.

Joan Balañà, conegut com a Joan
Ferrer, amb un manat de trepadella
per a la mula al camí de retorn
a Capafonts (1968).
Foto: Miquel Melendres
(arxiu Llorenç Balañà, Capafonts)
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La superfície de regatge a les Muntanyes de Prades es relaciona amb la disponibi-
litat d’aigua, sigui de superfície o subterrània. Segons l’estat del 1884, el percentatge
de terres irrigades era el 3,15% del total de conreus, xifra inferior a la mitjana provin-
cial i a les mitjanes dels districtes de Tarragona, Valls i Reus, però superior a les dels
partits del Vendrell, Falset, Gandesa i Montblanc. Aquell any la dotzena de pobles del
massís pradenc reunien 209 hectàrees de regadiu, la majoria dedicades a la sembradu-
ra (72%) i la resta a l’horta (28%), els productes de la qual es dedicaven a l’autocon-
sum (verdura i llegums).

Tortosa era el districte que concentrava la meitat del regadiu de la demarcació, a
causa de l’aprofitament del riu Ebre i el conreu de l’arròs. Al Camp de Tarragona era
el riu Francolí el que aportava els recursos hídrics, a més de les mines, indispensables
per a millorar la productivitat i intensificar els conreus.

Estadística de la mitjana de producció agrícola anual de les Muntanyes
de Prades (1884)
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L’Albiol 298 585 4,7 2.149 9,8 99 3,8 — — 143.000 500

Arbolí 1.800 100 7,4 198 11 5 2,5 — — 2.200 314

Capafonts 17 114 0,6 610 15,3 14 2 416 208 2.496 1.248

La Febró 800 1.800 16,2 — — — — — — — —

La Mussara 1.060 1.000 10,4 — — — — — — — —

Mont-ral 1.004 1.100 7,9 1.905 15 61 2,7 11.900 700 15.620 710

Prades 800 1.220 4,3 3.417 17 — — — — — —

La Riba 808 600 8,2 1.665 15 132 2 — — 700 700

Rojals 1.100 1.190 8,5 1.000 16,7 40 2 1.000 500 500 500

Siurana
de Prades

31 50 2,8 2.440 10 345 3,45 — — 30.000 500

Vallclara 483 1.142 14,5 8.370 18 406 2 — — — —

Vilanova
de Prades

157 925 3,8 4.159 9 18 2 — — — —

Total 8.358 9.826 35.903 1.120 13.316 194.516

Font: Estadística agrícola i pecuària de la província de Tarragona. AHT, fons de la Cambra Agrària, sign. 8002.

— ————
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Si establim equiparacions entre les dades del 1884 i les de mitjan segle xx (1945-
1947), observem que les variacions són petites. En la nostra zona d’estudi es produeix
un lleuger marge d’increment (no arriba al 3 %), si bé ens manquen els resultats de la
Mussara, Rojals i Siurana. En el primer terme, el 1884 sols apareixen 4 àrees que
disposin d’aigua i, de més a menys, el segueix Vilanova, l’Albiol i Vallclara.

Entre el 1884 i 1945-47 baixen els tres darrers municipis esmentats i pugen la
Febró i Prades. Romanen més o menys igual Mont-ral, Capafonts i la Riba, els dos
últims minvant.

Cal tenir present la naturalesa fiscal dels amillaraments o cadastres de rústica del
franquisme, per la qual cosa hi pot haver frau. Les fonts no ens expliquen la combina-
ció de conreus en una mateixa parcel·la, per exemple: avellaners, horta (conreu de
patates i recapte) i fruiters. Josefina Cardó, en la seva obra L’evolució dels conreus del
Camp de Tarragona a partir del segle XVIII18 descriu detalladament l’evolució de la
distribució agrícola dels llocs de l’Albiol, Capafonts, la Febró, Mont-ral, la Mussara,
Prades i la Riba, obra a la qual us remetem per ampliar informació.

Superfície de regadiu a la província de Tarragona (1884)

Observacions: El percentatge de regadiu s’ha calculat a partir del total de superfície conreada.
Font: Estadística agrícola i pecuària de la província de Tarragona. Resum general. AHT, fons de la Cambra
Agrària de Tarragona, sign. 8002.

Partits
Sembradura
de regadiu

Horta
Total

regadiu
Percentatge

sobre els conreus

Falset 599 250 849 1,91

Gandesa 482 386 868 2,33

Montblanc 533 161 694 2,25

Reus 807 388 1.184 4,01

Tarragona 875 175 1.050 6,75

Tortosa 6.258 2.314 9.622 13,22

Valls 1.070 106 1.176 4,84

El Vendrell 481 90 571 2

Total 11.105 3.870 14.975 5,3

Muntanyes
de Prades 151 58 209 3,15

18 Valls 1983.
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Desgranant
cereals en una

era de la Febró
el 1943.

Foto: Albert
Prunera Baró

(Foteca
Municipal

de Reus)

Evolució del regadiu als termes de les Muntanyes de Prades (1884-1945/47)

* Les dades del 1884 són la suma de la superfície de sembradura de regadiu i d’horta (entre parèntesis s’especi-
fica l’extensió de regadiu de sembradura). Hem de tenir present que no disposem de les dades dels termes de
Rojals i Siurana.
Font: Les dades del 1884 són del fons de la Cambra Agrària de Tarragona, i les del 1945-1947 del fons de la
delegació d’Hisenda de Tarragona (cadastre rústica).

Municipis 1884* 1945/47 Diferència

Arbolí 18 (12 sembr.) 018 ha

L’Albiol 6 (6 sembr.) -4 ha 19 a1 ha 81 a

Capafonts 26 (5 sembr.) -6 ha 30 a19 ha 70 a

La Febró 12 (10 sembr.) +15 ha 94 a27 ha 94 a

Mont-ral 35 (30 sembr.) +4 ha 34 a39 ha 34 a

La Mussara 4 a (2 sembr.) -4 a0

Prades 45 (36 sembr.) +44 ha 30 a84 ha 30 a

La Riba 27 (18 sembr.) -7 ha20 ha

Rojals 20 (18 sembr.) —sense dades

Siurana de Prades 6 (4 sembr.) —sense dades

Vallclara 9 (5 sembr.) -7 ha 50 a1 ha 50 a

Vilanova de Prades 5 (5 s.) - 2 ha 50 a2 ha 50 a

Total 209 ha 215 ha —
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El juny del 1891 es va demanar als ajuntaments de la província un estat de la
collita de cereals i llegums, però malauradament no s’han conservat les respostes de
tots els municipis. De les dels municipis de les Muntanyes de Prades solament en
tenim la meitat, però són representatives del dèficit d’aquell any; vegem, sinó, el cas
del blat:

Producció i consum de blat a les Muntanyes de Prades (1891)

Municipi Habitants Producció Consum/hab. Dèficit (%)

L’Albiol 290 100 q 7 95

Capafonts 490 350 hl 5 85

La Febró 315 568 hl 8,52 78

Siurana de Prades 232 0 hl 0 100

Vallclara 430 150 hl 6 94

Vilanova de Prades 603 0 hl NC 100

Font: AHT, fons de la Cambra Agrària, sign. 98 i 102.
Abreviacions: q: quarteres; hl: hectolitres

Segons el model imprès, les xifres s’havien de donar en hectolitres, però en el cas
de l’Albiol s’anota en quarteres, mesura de compte més habitual a l’època. Com po-
dem constatar la majoria d’aquests sis pobles han de comprar el blat a fora per fer
front a una alimentació basada en el pa. De la resta de cereals, per a consum animal, la
producció local tampoc no pot atendre les necessitats mínimes. Així, de sègol, Vallclara
presentava una mancança anual del 88%; l’Albiol, del 87 %, Siurana, del 80%; la
Febró, de la meitat, i Vilanova, del 37%. Pel que fa a l’ordi, la situació era millor:
Capafonts, la Febró i Siurana solament tenien un 50% de dèficit, superior el tenien
Vallclara (86%) i Vilanova de Prades (88 %). Si ho comparem amb les dades de l’es-
tadística productiva del 1884, veiem que les xifres donades són defectives.

La deficiència de fesols era més irregular; la màxima era de Capafonts (89%) i la
mínima de Siurana (25%); en un terme mitjà hi havia Vallclara (66%). Un producte
del qual no n’eren deficitàries les poblacions que englobem dins de l’estudi eren les
patates. Per als pagesos de muntanya que tenien accés a l’aigua, el tubercle era una
excel·lent inversió i font nutricional. Destaquen les poblacions amb més regadiu: Pra-
des, Rojals, Arbolí, Mont-ral i Capafonts. Encara avui són famoses les patates de
Prades, per la seva particular qualitat.
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Producció mitjana anual de patates (1884)

Font: Estadística agrícola i pecuària de la província de Tarragona: “Resumen
general de productos medios anuales de las plantas que principalmente se
cultivan”. AHT, fons de la Cambra Agrària, sign. 8002.

Municipis Quilograms de patates

L’Albiol 2.740

Arbolí 40.000

Capafonts 28.000

La Febró 3.000

Mont-ral 25.600

La Mussara 4.000

Rojals 30.000

La Riba 2.080

Siurana de Prades 2.885

Vallclara 260

Vilanova de P. 17.400

Prades 42.000

Bancal de terra
preparat

per sembrar-hi
patates. Prades,

1918. Foto:
Fons d’imatges

de l’Arxiu
Comarcal de

Reus.
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Acabem aquest breu apunt sobre l’agricultura de les Muntanyes de Prades amb els
resums dels cadastres de rústica dels anys 1945/47: una instrucció del 28 de juny del
1943 que els diferents pobles no van materialitzar fins als anys 1945, 1946 o 1947.
Apreciem canvis molt importants respecte del 1884. De fet, en aquests seixanta anys
la història no havia estat lineal: fil·loxera, Guerra Civil, migració, fam… Abans d’en-
trar en l’anàlisi, cal dir que no disposem de les dades de Rojals i Siurana, ja annexio-
nats als municipis de Montblanc i Cornudella, respectivament.

Si bé es perfilen les superfícies totals dels termes municipals, amb un increment
global de l’1,84%, però en alguns casos amb variacions molt importants (Arbolí,
Capafonts, Mont-ral i Vallclara), el canvi és substancial en la superfície dedicada al
conreu. S’abandona una mitjana d’un terç de la terra culta i el canvi en els conreus és
radical: la fil·loxera es deixa notar encara cinquanta anys més tard, s’abandona la
vinya a favor dels avellaners i ametllers. El pagès es decanta cap a la comercialització
del producte agrícola i la seguretat d’una collita més regular i menys treballosa. Els
habitants que es queden als pobles, gairebé la meitat del 1884, poden explotar un
nombre més elevat d’hectàrees per individu. La fruita seca passa a ocupar el 6,8% del
conreu, a més del 18%, amb 710 hectàrees de les 3.844 totals. La vinya baixa a la
meitat: de representar el 28,5% de l’espai a representar-ne el 15,6%, amb 602 hectà-
rees, 108 per sota d’avellaners i ametllers. De fet, les xifres ens mostren, més que no
pas una substitució d’avellaners per ceps, un abandonament dels camps de ceps i de
sembradura que, tot i continuar ocupant més del 40% de la superfície agrícola, veuen
disminuïda gairebé a la meitat la seva presència.

Replanant una era a la Febró el 1949. Foto: Albert Prunera Baró (Fototeca Municipal de Reus)
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Per poblacions, les dues que ja tenien ametllers el 1884, Capafonts i Mont-ral, són
les que més hectàrees conreen el 1945. L’Albiol veu disminuïda la seva producció
d’avellanes, ja que les zones més abruptes són abandonades davant la davallada
poblacional. La Mussara, l’únic terme que no declara una multiplicitat de cultius i
sense aigua, tant el 1884 com el 1945, acabarà sense cap habitant ni ajuntament a la
dècada dels seixanta.

Les xifres parlen per elles mateixes dels canvis en l’agricultura, el paisatge, la de-
mografia… i, en darrer terme, en la mentalitat. S’havia tancat un cicle i se n’iniciava
un de nou que portarà al despoblament de molts dels pobles. Aquest és un altre tema.

* El cadastre barreja vinya i oliveres.
** El cadastre barreja cereals, vinya i oliveres.
Observacions: En el total de conreus hi hem afegit els castanyers i l’horta. Les xifres expressen quantitats en
hectàrees.
Font: AHT, fons de la delegació d’Hisenda, amillaraments rústica, sign. 542, 573, 607, 634, 689, 697, 726, 736
i 840.

Estadística de la superfície agrícola de les Muntanyes de Prades (1945-1947)
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Albiol  (1946) 173 353* — 149 — 676 31,8 1.451 2.128

Arbolí (1946) 100 10 3 116 2 249 14,6 1.462 1.711

Capafonts (1947) 80 15 12 11 68 287 22,7 976 1.262

La Febró (1946) 144 4 — 27 7 210 13,8 1.315 1.525

Mont-ral (1947) 203 30 44 66 73 471 14,1 2.873 3.344

La Mussara
(1946)

126** — — — — 126 7,8 1.606 2.086

Prades (1945) 401 — — 70 — 753 24,9 2.271 3.024

La Riba (1947) 46 10 57 6 — 139 18,8 601 739

Vallclara (1946) 109 106 80 12 22 361 28,1 923 1.284,5

Vilanova de
Prades (1945)

222 74 — 55 97 572 28,9 1.410 1.982

Total 1.604 602 196 521 189 3.844 20,7 15.069 18.606
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3.2 la ramaderia

La ramaderia major

En vista dels censos existents, la ramaderia espanyola i, per extensió, la catalana, a
la segona meitat del mil vuit-cents patí una crisi que no superarà fins a l’inici del segle
següent.19 La demarcació de Tarragona no en fou una excepció. Comencem per la
ramaderia major; vegem-ne les xifres:

Estadística del bestiar major a la província de Tarragona (1865-1891)

19 Grupo de Estudios de Historia Rural, “Contribución al análisis histórico de la ganaderia española, 1865-
1929”, dins Historia Agraria de la España Contemporánea. 2. Expansión y crisis (1850-1900) (Barcelona:
Crítica 1985-1986), 235-241.

20 Josep Casanovas Prat, “La intervenció de les institucions públiques en la formació de la ramaderia cata-
lana (1912-1939)”, Estudis d’Història Agrària (Vic) 14 (2000-2001): 209-228.

Font: Història Econòmica de la Catalunya Contemporània (Barcelona: Enciclopèdia Catalana 1990), vol. 2.
Junta General d’Estadística (1865) i Junta Consultiva Agronòmica (1891).

Any Cavallí Mular Asiní Boví

1865 2.364 19.180 20.443 2.357

1891 1.875 14.161 14.914 628

Diferència -489 -5.019 -5.529 -1.729

Els historiadors coincideixen que la causa d’aquesta crisi foren la descurança en la
selecció de races i la manca de política ramadera de l’Administració. A Catalunya,
durant la Mancomunitat i, posteriorment, la Generalitat republicana, es crearan cen-
tres agraris d’ensenyament, d’experimentació i serveis assistencials, que el sector pri-
vat o les cooperatives difícilment podran mantenir; malauradament, les dues dictadures
militars (la de Primo de Rivera i la de Francisco Franco) suposaren un fre a la millora
i creixement de la nostra cabanya.20

Els censos generals de bestiar no són gaire abundants als arxius tarragonins. Per al
territori que ens ocupa, les Muntanyes de Prades, hem cercat en el fons de la Cambra
Agrària de Tarragona, però la fragmentació del fons no ens ha permès reconstruir la
totalitat de municipis. De l’any 1876 solament hem pogut recuperar dades de poc més
de la meitat de poblacions.
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Municipis Cavalls Mules Ases

Font: AHT, fons de la Cambra Agrària Tarragona, sèrie d’estadístiques agrícoles, 1876.

Bous

L’Albiol — 10 20 8

Capafonts — 33 34 3

La Mussara — 12 20 20

La Riba — 12 32 2

Rojals — 26 25 25

Siurana de Prades — 16 17 11

Vilanova de Prades — 61 63 —

Total — 170 211 69

Mitjana
per municipis

— 24,3 30,1 9,8

Estadística de la ramaderia major a les Muntanyes de Prades (1876)

Si les declaracions dels ajuntaments fossin certes, no hi hauria cap cavall. De fet,
per als pagesos el manteniment d’aquest animal era car, ja que exigia una alimentació
més variada, més atenció que la mula i era molt més vulnerable a les malalties. En
l’àmbit militar era un animal molt utilitzat per l’exèrcit, per la qual cosa és possible
que fossin requisats durant la tercera guerra carlina (1872-1876) o que se n’ocultés
l’existència.

En aquestes set localitats s’hi compten 170 mules, amb una mitjana de 24,3 per a
cadascuna; el nombre màxim el té Vilanova de Prades i el mínim l’Albiol. El total
d’ases i someres és superior, 211. La mitjana de la mula dels pobres era de 30 per a
cada terme. Finalment, hem d’esmentar els bous i vaques, usats en parelles per a
llaurar i per al transport. S’alimentaven, en part, del farratge natural i eren més forts
que les mules, però també menjaven més. En una recana del 1819 de la Riba es decla-
ren 20 bous, propietat de deu pagesos.

Pel que fa al segle xx, hem localitzat dos censos, ambdós de naturalesa fiscal, un
del 1921 i un altre dels anys quaranta, inclòs en els cadastres de rústica i pecuària.21

L’origen contributiu ens fa desconfiar a priori de la veracitat de la informació, per la
qual cosa hem confrontat els resums provincials del primer any amb els del 1917, tan

21 Les dades estan duplicades en dos arxius històrics: el provincial de Tarragona (AHT) i el de la Diputació
de Tarragona (AHDT).



238

Josep M. T. Grau Pujol; Roser Puig i Tàrrech

sols quatre anys de distància però es constata una ocultació important, sobretot pel
que fa a cavalls, ovelles i porcs.

Estadística de la ramaderia major a la província de Tarragona (1917-1921)

Observacions: La primera mitjana provincial s’obté per la divisió del nombre de caps provincial pels 185
municipis existents, i la segona per la divisió del nombre de caps de les Muntanyes de Prades (MP) pels dotze
municipis que la integren.
Font: Les dades del 1917 són extretes de la Junta Consultiva Agronòmica, publicades en el segon volum de la
Història Econòmica de la Catalunya Contemporània (Barcelona: Enciclopèdia Catalana 1990). AHT, Hisenda,
sign. 3485 (lligalls).

Anys Cavallí Mular Asiní Boví

1917 2.570 12.250 13.120 1.810

Mitjana prov. 13,9 66,2 71 9

1921 1.869 10.655 12.262 434

Mitjana prov. 10,1 57,6 66,3 2,3

Mitjana MP 1,4 24,3 35,2 6,6

Ocultació
(1917-1921)

27,3% 13% 6,5 % 76%

Imatge de la matança del porc de la família
de ca l’Agneta de Capafonts, el 1961,
al carrer de les Fonts. També hi col·laboren
el Pep Xep i el Joan de cal Llarg. Foto: Josep
Colon (arxiu Llorenç Balañà, Capafonts).

Carro amb la família de ca l’Agneta a la font
de la Llúdriga de Capafonts, el 1963.
Foto: Josep Colon (arxiu Llorenç Balañà,
Capafonts).
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Font: “Ganado comprendido en cada una de las actas de los ayuntamientos de esta provincia [Tarragona]”.
AHT, fons de la Delegació Hisenda, sign. 3485 (lligalls).

Municipis Cavallí Mular Asiní Boví

L’Albiol — 34 4 2

Arbolí — 18 41 —

Capafonts — 43 25 —

La Febró — 15 39 —

Mont-ral — 18 38 21

La Mussara — 6 16 25

Prades 8 52 71 —

La Riba 8 21 20 —

Rojals — 36 65 32

Siurana de Prades — 10 25 —

Vallclara — 3 51 —

Vilanova de Prades 1 36 28 —

Total 17 292 423 80

1,4 24,3 35,2 6,6Mitjana per municipis

Les investigacions a terres lleidatanes realitzades per Francisco García Pascual
sobre la ramaderia a l’època franquista ens aporten conclusions generals vàlides, tam-
bé aplicables al nostre àmbit territorial. Després dels efectes negatius de la Guerra
Civil es constata un trencament del procés d’expansió de la ramaderia tradicional,
motivat sobretot per la política agrària dels governs franquistes dels anys quaranta,
basada en l’intervencionisme en la producció, comercialització i consum dels produc-
tes agropecuaris, a més de l’autarquia, que impossibilità una millora de les estructures
en la primera etapa del règim.22 A les Muntanyes de Prades la ramaderia tenia un
caràcter complementari a la producció agrícola, i el resultat s’orientava principalment
a l’autoconsum familiar. El bestiar major, fins a la mecanització del camp, era indis-
pensable per als treballs agrícoles i carretatge.

Estadística de la ramaderia major a les Muntanyes de Prades (1921)

22 Francisco García Pascual La ramaderia a Lleida. El desenvolupament de la ramaderia industrial (1940-
1993) (Lleida: Pagès Editors 1993), 19-57.
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Si ens aturem en l’anàlisi de les dades que ens faciliten els amillaraments de la
dècada dels quaranta, el nombre de mules és superior, però no així el d’ases, que
experimenta una caiguda espectacular, igual que el de bous i vaques (tot i que hem de
tenir present la mancança de xifres de dos nuclis, Rojals i Siurana).

Estadística de la ramaderia major a les Muntanyes de Prades (1945-1947)

Globalment, a tota la demarcació tarragonina, els anys 1943 i 1946, les estadísti-
ques del bestiar major de peu rodó eren les següents:

Any 1943 Any 1946

Espècies Caps Caps

Mular

Cavallí

Asiní

Boví

17.646 19.361

3.512 4.818

5.264 5.497

5.471 6.959

Font: AHT, fons de la delegació de Proveïments i Transports, vols.
1 i 4.

Font: AHT, fons Hisenda, sèrie cadastres, sign. 542, 573, 607, 634, 689, 697, 726, 736, 822 i 840 (llibres). En
aquest moment Rojals ja s’havia agregat a Montblanc, i Siurana, a Cornudella.

Municipis i any Cavallí Mular Asiní Boví

L’Albiol (1946) 1 19 2 —

Arbolí (1946) — 24 3 —

Capafonts (1947) — 35 4 —

La Febró (1946) — 29 0 —

Mont-ral (1947) — 43 2 —

La Mussara (1946) 1 12 1 —

Prades (1945) 21 52 25 2

La Riba (1947) 1 29 5 12

Vallclara (1947) — 25 2 —

Vilanova de Prades (1945) 2 43 7 —

Total 26 311 51 14

Mitjana per municipis 2,6 31,1 5,1 1,4
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La ramaderia menor

Pel que fa a l’estadística del bestiar menor, hem cercat en les mateixes fonts que
per a les estadístiques del major, per la qual cosa hem de tenir les mateixes precau-
cions respecte a la seva fiabilitat. Si comparem les dades generals provincials de la
segona meitat del segle xix, la davallada de la cabanya tarragonina fou molt accen-
tuada:

Estadística de la ramaderia menor a la província de Tarragona (1865-1891)

Observacions: Hem pres com a número índex les dades de l’any 1865.
Font: Junta General d’Estadística i Junta Consultiva Agronòmica. Història Econòmica de la Catalunya Con-
temporània (Barcelona: Enciclopèdia Catalana 1990), vol. 2.

Espècie Any Nombre de caps Número índex

Oví

Porcí

1865 115.519 100

1891 47.398 41

1865 29.290 100
Cabrum

1891 15.681 53

1865 19.753 100

1891 9.659 49

Fins a la millora
de les carreteres
i la introducció

dels vehicles amb
motor, el carro

era l’únic mitjà
de transport
de persones

i mercaderies.
Albiol, 21 de

maig de 1950.
Foto: Josep

Prunera Sedó
(Fototeca

Municipal
de Reus).
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La minva és generalitzada a tot l’Estat, com ha verificat el Grup d’Estudis d’Histò-
ria Rural (GEHR). Segons les dades disponibles, en cinc poblacions de les Muntanyes
de Prades, l’any 1876, els ramats d’ovelles superaven amb escreix els de cabres; així
la mitjana de caps de bestiar de llana per cada terme era de 215, i de cabrum, solament
49,8. L’oví produïa llana, fems per a l’adob, carn i cria. Del cabrum, a més de la carn
i cria, s’aprofitava la pell i la llet. La baixa proporció de cabres per a cada poble de la
zona estudiada ens fa pensar que estaven molt repartides entre els seus habitants, més
com un element d’autoconsum que no pas productiu, de forma minoritària. També
hem de pensar que les cabres són més agressives amb l’entorn, però més adaptades en
zones muntanyoses.

A la Riba el 1819 es registren 4 ramats d’ovelles amb 266 caps, si bé la mitjana
aritmètica és de 66,5 cadascun: el més petit té 33 animals i el més gran 108. En la
mateixa data i lloc solament tributaven dos ramats de 85 cabres (un n’agrupava 45 i
l’altre 40).

Un factor que condicionarà el volum de cada cabanya serà les pastures disponi-
bles, però també la demanda de la carn. En l’estudi de la dieta mediterrània del se-
gle xix s’ha comprovat un important consum de pesca salada que devia satisfer les
necessitats de proteïna, juntament amb el porc salat i els menuts. Aquest fet devia

Un ramat de Capafonts, 22 de març de 1933.
Foto: Josep Prunera Sedó (Fototeca Municipal de Reus).
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limitar la demanda de la carn de xai o cabrit a unes classes acomodades, que en el
nostre cas, residien a les ciutats del Camp de Tarragona o la Conca, espais de comer-
cialització del bestiar menor de les Muntanyes de Prades a través de les carnisseries
urbanes.

 Els porcs es destinaven generalment a l’autoconsum; de tots és coneguda la tradi-
cional matança del porc, amb l’elaboració d’embotits i l’ús de la sal com a conservant
(cansalada). No formaven ramats, la seva alimentació es basava en les restes de men-
jar, glans i fruits del camp. El 1876 la mitjana de porcs a cinc municipis era de 18,4, en
el cens del 1921 no hi figuren, i en el del 1945 l’omissió és gran (la meitat dels po-
bles), amb una mitjana de 7,75 caps per poble.

Estadística de la ramaderia menor a les Muntanyes de Prades (1876)

Municipis Oví Cabrum Porcí Aviram

Albiol 110 8 20 NC

Capafonts 250 75 25 129

La Mussara 300 30 20 100

La Riba NC 40 10 100

Siurana de Prades 250 96 17 NC

Vilanova de Prades 380 NC NC 150

Total 1.290 249 92 479

Mitjana per municipi 215 41,5 18,4 119,7

Font: AHT Fons Cambra Agrària de Tarragona, sèrie estadístiques agrícoles. 1876.
Abreviacions: NC: No consten dades.

Tot i l’escassetat d’informació, l’edificació de corrals pot esdevenir un paràmetre
amb vista a determinar la importància de l’activitat ramadera en cada lloc. En el cens
d’edificis del 1860 es detallen els corrals aïllats existents, si bé no consten els ados-
sats als masos o els estables de l’interior de les cases. La denominació en el docu-
ment és “albergue de ganado y pastores”. Els números entre parèntesis corresponen
a la xifra d’edificacions, les quals s’habitaven temporalment (ht.) o restaven inhabi-
tades tot l’any (in.).
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Pascual Madoz en el seu conegut Diccionario geográfico-estadístico-histórico de
España y sus posesiones de ultramar23 en la descripció de Farena afirma que tenia vint
cases “en miserable estado, de las cuales tienen algunas un corral continuo para ence-
rrar ganados […] se cria ganado lanar, cabrío y cerda, poco vacuno y mular, y abundante
caza de liebres, conejos y perdices”. Respecte dels camins locals de ferradura anota
que són “de mal tránsito por la escabrosidad del terreno”. A la descripció de la Mussara
comenta de nou el mal estat dels camins, i esmenta la mateixa ramaderia, que es
comercialitza al mercat de Reus. Les seves quaranta cases eren baixes, “antiguas y de
pocas comodidades”; també es refereix a l’escassetat d’aigua. A Siurana el correu el
portaven els mateixos veïns. Al segle anterior, el cadastre del 1738 de Vallclara regis-
tra 13 corrals de bestiar.

L’acarament de les xifres absolutes provincials del cens ramader del 1921 amb les
del 1917 ens mostra novament el seu caràcter fiscal i, en conseqüència, les precau-
cions que hem de prendre quan les usem. La principal omissió és la del porcí, de la
majoria de localitats no se n’especifiquen xifres. Segueix en el frau el cabrum, amb el
triple, i l’oví, amb més del doble:

Corrals de bestiar aïllats a les Muntanyes de Prades (1860)

Font: INE, delegació de Tarragona. Nuevo nomenclátor de la provincia de Tarragona
(1860).
Abreviacions: In.: inhabitat. Ht.: habitat temporalment.

Vilanova de Prades (24 ht.)

Arbolí (1 in.) Corral de Pere Clavell

Prades (8 ht.)

La Riba (2 ht.) Corral de Bresca (1 ht.)
Corral de l’Aguit (1 ht.)

Siurana de Prades (1 in.) Corral de Pla

Municipis Corrals

23 Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar
(Madrid 1849).
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Estadística de la ramaderia menor a la província de Tarragona (1917-1921)

Espècie Any Nombre de caps Mitjana de caps
per municipis

Oví

Cabrum

Porcí

1917

1921

36.240 195,9

14.861 80,3

1917

1921

1917

1921

24.460 132,2

8.811 47,6

14.900 80,5

376 2

Font: Per al 1917, Junta Consultiva Agronòmica publicada a Història Econòmica de la Catalunya Contempo-
rània (Barcelona: Enciclopèdia Catalana 1990), vol. 2. Per al 1921, AHT, fons de la delegació d’Hisenda, sign.
3485 (lligalls).

Estadística de ramaderia menor als termes de les Muntanyes de Prades (1921)

Font: “Ganado compendido en cada una de las actas de recuento de los ayuntamientos de esta provincia
[Tarragona]”, 18 de novembre del 1921. AHT, fons de la delegació d’Hisenda, sign. 3485 (lligalls).

Municipi Ovi Cabrum Porcí

L’Albiol — — —

Arbolí — — —

Capafonts 166 113 —

La Febró — — —

Mont-ral 380 175 —

La Mussara 137 0 —

Prades 235 272 —

La Riba — 49 —

Rojals — — —

Siurana de Prades — — —

Vallclara — — —

Vilanova de Prades 103 132 —

Total

Mitjana per municipis

1.021 741 —

204,2 (85,1) 148,2 (61,7) —
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Del primer franquisme disposem de diverses estadístiques. Els resultats, en l’àm-
bit de la província, l’any 1943 són els següents:

Font: Estudio económico social de la provincia de Tarragona. Síntesi de su riqueza actual y sus posibilidades
(Tarragona 1946). N’hi ha un exemplar a la biblioteca auxiliar de l’INE de Tarragona.

Espècie Nre. de caps per província Mitjana per municipis

Oví

Cabrum

Porcí

66.382 364,7

61.722 339,1

8.584 47,1

Hem confrontat les xifres d’aquesta publicació amb les que aporta el mapa de
Proveïments i Transports de Tarragona (AHT, vol. 1, del 1943) i s’observen diferèn-
cies: d’oví se n’anoten 53.579 caps i de porcí 11.726. De l’any 1946 disposem d’un
altre recompte amb canvis significatius: en primer lloc, es duplica el porcí, en el segon
cens potser s’hi inclouen els porcs de consum domèstic no comercialitzables i, a més,
augmenten les ovelles i baixen les cabres. De la mateixa manera que en el cas del
bestiar major, les dades que aporten els amillaraments són menors, ja que, en tenir una
finalitat tributària, ens amaguen la realitat, a voltes de forma exagerada.

Font: AHT, fons de la delegació provincial de Proveïments i Transports, vol. 4 (1946).

Espècie Nre. de caps per província Mitjana per municipis

Oví

Cabrum

Porcí

69.879 383,9

56.994 313,15

20.360 111,8

Estadística de la ramaderia menor a les Muntanyes de Prades (1945-1947)

Municipis i any Ovi Cabrum Porcí

L’Albiol (1946) 60 50 —

Arbolí (1946) — 40 —

Capafonts (1947) 75 95 10

La Febró (1946) 43 30 —

La Mussara (1946) 172 53 —
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Encara que en una posició molt allunyada de la resta, l’aviram també mereix la
nostra atenció. Les gallines s’orientaven a la posta d’ous i els pollastres i els conills, a
la carn. L’únic cens que aporta informació sobre el tema és el del 1876.

De la mateixa manera que el porcí, la destinació de l’aviram era l’autoconsum, per
la qual cosa en trobem un nombre limitat: la mitjana era 119,7 caps per poble. S’anota
que no hi ha granges de conills i que hi havia 1.031 ruscs d’abelles per a la producció
de mel i cera. Les dades absolutes d’aviram i conills de la comissaria de Proveïments
de Tarragona de l’any 1943 són les que segueixen (AHT, vol. 1):

– Corral: 296.603 (71%)
– Granja: 120.000 (29%)

Total: 416.603 (100%)
– Conills: 434.684

Referent al consum anual de carn a la demarcació, l’any 1943 la delegació de
Proveïments ens informa que se sacrificaren 23.544 caps d’oví, que pesaven 236.074
quilograms, provinents de l’Aragó (Saragossa, Osca, Terol) i Extremadura. De cabres
n’entraren als escorxadors 6.677 caps (79.174 kg), totes del país (de la demarcació i
resta de Catalunya). No apareixen dades del consum de carn de porc. Per acabar, entre
el gener i l’agost del 1943, es degollaren 23.544 caps d’oví; entre tots feien 236.074
quilograms. El seu origen era Lleida, Galícia i Lleó.

3.3. El bosc

A l’Antic Règim la llenya era l’únic combustible per a les llars i per a la indústria
tradicional, com els forns de calç, forns de rajoles i teules, molins d’oli, olles d’ai-
guardent, etc. Els únics que podien explotar els boscos eren els seus propietaris, ja fos
el senyor jurisdiccional o el municipi (boscos comunals). Ambdues institucions en

Municipis i any Ovi Cabrum Porcí

Mont-ral (1947) 170 40 10

Prades (1945) 365 132 —

La Riba (1947) 75 90 8

Vallclara (1947) — 46 3

Vilanova de Prades (1945) — 35 —

Total

Mitjana per municipis

960 611 31

137,1 61,1 7,75

Font: AHT, fons d’Hisenda, sèrie Amillaraments (llibres), sign. 542, 573, 607, 634, 689, 697, 726, 736, 822, 840.
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regulaven i vigilaven l’accés i l’explotació. Els conflictes entre senyors i vassalls se-
ran habituals al llarg dels segles; els únics períodes sense control foren els bèl·lics.

En les darreres dècades els estudis històrics sobre els boscos han proliferat, sobre-
tot d’ençà de la publicació de l’obra d’Erich Bauer Manderscheid, Los montes de
España en la historia l’any 1980.24 Esmentem, per exemple, els estudis als Pirineus,25

les comarques gironines,26 les Terres de l’Ebre27 i el País Valencià,28 sense oblidar les
Muntanyes de Prades.29

Al llarg de la història, en els allotjaments de les tropes s’exigia, a més del menjar, lle-
nya per al foc. A les ciutats on l’exèrcit havia construït quarters, s’imposava una quota
per població. Una mostra la tenim a Reus, durant la guerra del Francès. El 28 d’octu-
bre del 1811, el comandant militar exigeix a l’Ajuntament de Reus 200 feixines de
llenya per als forns de pa del quarter reusenc. L’any següent, el mes de gener del 1812,
el mateix consistori subministrà als soldats del baró d’Eroles 4.608 roves de llenya, a
més de les racions alimentàries de pa, carn, bacallà, oli, sal, fesols i vi, i per als ani-
mals, palla, garrofes i ordi. En el mateix període els hússars de Catalunya consumiren
358 roves de llenya, i el regiment d’Osona, 680. El mateix mes el consistori reusenc

24 Fou editat pel Ministeri d’Agricultura, té 612 pàgines. El tema forestal ha merescut l’atenció de diversos
estudiosos, entre els quals destaquem Jesús Sanz Fernández, “La historia contemporánea de los montes públicos
españoles, 1812-1930”, dins Historia Agraria de la España Contemporánea. 2. Expansión y crisis (1850-1900)
(Barcelona: Crítica 1985-1986), 194-228; més recentment, cal esmentar l’obra de Carlos Tarazona Grasa, La Guar-
dería Forestal en España: conservación de nuestros bosques a través de los tiempos (Barcelona 2002), 626 pp.,
i el treball de José Luis Ramos-Estrella Trincado, “Idees econòmiques i gestió forestal en l’àmbit ibèric, 1848-
1936”, Estudis d’Història Agrària (Barcelona) 15 (2002-2003): 211-246.

25 M. Àngels Sanllehy Sabí, “L’explotació forestal dins d’una economia muntanyenca d’Antic Règim: Era Val
d’Aran (segles xviii-xix)”, dins Actes del Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya (Barcelona: 1984),
193-201, i Ezequiel Giménez Rodríguez, “Apunts sobre l’explotació forestal al Pallars durant el segle xviii. La pro-
letarització d’un ofici: els raiers”, Collegats (Lleida) 6 (1995): 125-133.

26 Després de la ja clàssica obra d’Ivette Barbaza, Le paysage humain de la Costa Brava (París 1966), entre
d’altres, com Joan Nogué Font, La percepció del bosc. La Garrotxa com a espai viscut (Girona-Olot: Diputació
de Girona 1986); Josep Cases “Els roders de la comarca de la Selva”, Aixa (Arbúcies) 1 (1987), o Cèsar Gutiérrez
Perearnau, El carboneig. L’exemple del Montseny (Barcelona: Alta Fulla 1996).

27 Xavier Miranda Estrampes, “La desamortització de la serra del Montsià als documents de l’antic districte
forestal de Tarragona”, Informatiu del Museu del Montsià (Amposta) 38 (1996): 3-6. Del mateix autor, “Desa-
mortització i política forestal als Ports en el transcurs del segle xix. Els casos de Refalgarí i la Mola de Catí”,
Recerca (Tortosa) 5 (2001): 67-117.

28 Anaclet Pons, “Catalogar i desamortitzar. La superfície forestal valenciana al segle xix. Una aproxima-
ció”, Recerques (Barcelona) 41 (2001).

29 A les Muntanyes de Prades destaca d’una forma indiscutible l’atenció que ha merescut el bosc de Poblet.
Després de les primeres aportacions del P. Jaume Finestres y de Monsalvo en la Historia del real monasterio de
Poblet (1753-1765) i d’Eduard Toda Güell, cal fer esment de la magna obra del recentment traspassat P. Agustí
Altisent, Història de Poblet (Poblet 1974). Posteriorment, cal afegir els treballs de Jaume Felip Sánchez, “El bosc
de Poblet a través de la història”, dins La natura i l’home a les Muntanyes de Prades (Montblanc 1988), 101-110;
Josep M. T. Grau Pujol i Roser Puig i Tàrrech, L’aprofitament del bosc a l’època moderna (La Conca de Barberà,
s. XVIII) (Barcelona 1990); Manel Martínez Garcia, El bosc de Poblet al llarg dels anys (Montblanc 2001) i, del
mateix autor, “Cent anys de l’inici dels treballs de repoblació del bosc de Poblet”, El Foradot (Montblanc) 21
(2003): 25-28.
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lliurà als regiments francesos 8.241 racions de llenya. En una carta del 29 de gener de
1812 el general gal Musnier exigeix als ocupats 766 roves de llenya, en cas contrari,
destinaria una partida de cavalleria per als pobles del voltant.30 De l’any següent dis-
posem d’un altre document pel qual els invasors gals estableixen una contribució de
llenya per a cada localitat de la “vereda” de Reus, territori que s’aproxima molt a
l’actual Baix Camp (amb alguna incursió al Priorat): el mes de gener es pretenia re-
captar diàriament 472 roves de llenya, que dividides entre els 30 pobles, suposaven
una mitjana de 15,7 roves per terme; la quantitat màxima l’aportà Prades (30 roves) i
la mínima, l’Arbosset, les Voltes i Botarell, amb 6 cada municipi.

La participació diària dels municipis de les Muntanyes de Prades havia d’ésser
d’un 40,2 % (190 roves), amb Prades, Mont-ral, l’Albiol, la Febró i la Mussara al
capdavant (vegeu quadre següent), xifra que suposava al mes una suma de 5.320 ro-
ves. A causa de la crisi econòmica i el conflicte, les ordres no es compliren totalment.
Durant el mes de gener només s’enviaren 804 roves, un 15,1%, i alguns pobles ni tan
sols n’aportaren cap. Pel que fa a la resta de municipis, els percentatges varien

30 AHCR, fons municipal, sign. 1777.

Família de carboners a Prenafeta (1947). Foto: autor descongut (arxiu del Paratge Natural
de Poblet).
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sensiblement, des de més o menys de la meitat fins a una sisena part o inferior. Els
mesos de febrer i març la col·lecta encara és més baixa (en nombres absoluts fins a la
meitat): la manca de col·laboració amb l’enemic era manifesta.

Aportació de llenya mensual que han de lliurar els pobles
de les Muntanyes de Prades a l’exèrcit francès allotjat a Reus (1813)

Font: AHCR, fons Municipal de Reus, sign. 1780.
Abreviacions: R/d: roves de llenya per dia exigides. R/m: roves de llenya per mes exigides.

Municipis

Gener Febrer Març

r/d r/m rebut % r/m rebut % r/m rebut %

Arbolí 24 672 100 14,8 480 132 27,5 696 104 14,9

L’Albiol 24 672 293 43,6 480 39 8,1 696 36 5,1

Capafonts 16 448 6 1,3 320 22 6,8 464 6 1,3

La Febró 24 672 112 16,6 480 93 19,3 696 0 0

Mont-ral 28 784 114 14,5 560 17 3 812 10 1,2

Farena 12 336 21 6,25 240 0 0 348 18 5,1

La Mussara 24 672 0 0 480 0 0 696 70 10

Prades 30 840 20 2,3 600 16 2,6 870 95 11

Siurana 8 224 138 61,6 160 112 70 696 70 10

Total MP 190 5.320 804 15,1 3.800 431 11,3 5.974 409 6,8

La supressió dels senyorius i la política de desamortització portades a terme pels
diversos governs de Madrid al llarg del segle xix suposaren un trencament que tingué
efectes negatius per a les classes més baixes, que no podien continuar arreplegant
llenya de les muntanyes comunals. Precisament durant la segona guerra carlina o guerra
dels Matiners, els carlins facilitaven l’entrada als boscos gironins i ajudaven a realit-
zar tales indiscriminades. La fugida dels propietaris a les ciutats a la recerca de refugi
i la impotència i, a vegades, negligència dels guardes en la vigilància de les finques,
perjudicà notablement els boscos privats i comunals. La crisi econòmica obligà fins i
tot alguns ajuntaments a talar arbres per aconseguir ingressos. La reacció de l’Admi-
nistració central fou legislar perquè aturessin la desforestació. Robert Vallverdú ha
investigat detalladament les transgressions a la llei de boscos a la demarcació de
Tarragona durant aquesta guerra; així, entre 1840 i 1849 documenta 361 accions contra
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la propietat dels boscos (robatoris, cremes, enfrontaments, etc.), algunes de les quals
acabaren amb sang. El recompte de morts és de 35 i el de ferits, de 172.31

A causa de l’incompliment del reglament de la guarderia municipal, de 28 de de-
sembre del 1866, l’any següent l’enginyer en cap del districte forestal de Tarragona,
Victoriano Montés, publica al BOPT una relació del nombre de guardaboscos que
s’assignen a cada municipi, a fi que en els pressupostos es consigni una partida per al
seu sou. Vegem la distribució dels quarters i homes per a la vigilància en els boscos
comunals de les Muntanyes de Prades i el Montsant:

31 Robert Vallverdú, La Guerra dels Matiners a Catalunya (1846-1849) (Barcelona: Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat 2002), 18-32. Sobre els enfrontaments bèl·lics a l’Albiol vegeu l’article “Morts violentes a
l’Albiol a la II Guerra Carlina o dels Matiners: 1846-1849”, El Pont-Alt (la Selva del Camp) 75 (1998): 12.

Distribució dels quarters i homes per a la vigilància dels boscos

Nom del quarter Extensió (ha) Termes Nre. guardaboscos

L’Espluga
L’Espluga,
Montblanc,
Vilaverd, Rojals

966 3

Cornudella Cornudella,
Ulldemolins

380 1

Cabra 234 Cabra del Camp 1

Font: BOPT 159 (25 de desembre de 1867).

El total de guardatermes a la província el 1867 era de 39, que es distribuïen en 19
quarters, o sigui, una parella per a cadascun. Les hectàrees de boscos comunals sota la
seva jurisdicció eren 21.674, amb una mitjana de 555 ha per guarda. El nombre de
municipis que tenien boscos comunals era de 40. A la primera meitat del segle xix,
segons Pascual Madoz, dels 213 pobles que integraven la província de Tarragona, sols
60 disposaven de bosc (un 28%). Respecte de la titularitat de la propietat, la major
part de les 159 partides forestals eren comunals i 26 eren de l’Estat.

L’explotació dels boscos públics es realitzava en subhasta, al millor postor. Els
aprofitaments bàsicament eren dos: la llenya i la pastura. Les notificacions de les
concessions es publicaven a les pàgines del BOPT, que editava la Diputació. Vegem-
ne algunes del nostre territori d’estudi. Durant l’any forestal 1869-1870 en el pla d’apro-
fitaments dels boscos públics no inclosos en el catàleg del 1862, apareixen únicament
dos municipis: Montblanc i Rojals, i una sola partida, la dels Plans de Sant Joan.
L’extensió del primer era 200 ha amb un 85% de zona arbrada, i el segon tenia 380 ha
amb una ocupació d’arbres de la meitat, d’un 55,2%.
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Autorització de l’enginyer forestal a l’Ajuntament de Montblanc per a l’aprofitament de la llenya
del bosc de Poblet. Font: AHCMO, fons municipal de Montblanc, registre 1554/4.
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El 1871 apareix publicat l’aprofitament de llenya i pasturatges a la partida de les
Planes de Vilaverd. La xifra màxima d’ovelles és de 170 caps, i de cabres, 50. El
mateix any, a l’Espluga s’atorga la llicència per extreure del bosc del comú de l’Esplu-
ga 2.000 cargues de llenya (250.000 kg) en un espai de 50 hectàrees, des del peu del
cingle fins al barranc de l’ermita. Per al proveïment de carn i llet es permetia l’entrada
de 300 caps de llana i 50 de pèl (cabres).

Durant la I República trobem una nova subhasta (exercici 1873-1874) que afecta
el bosc del comú de l’Espluga per concedir l’autorització per tallar 12 pins d’un dià-
metre de 60 a 70 centímetres i una alçària de 70 a 80 decímetres (uns 2 metres cúbics
de fusta) a la partida del Salt de les Bigues, a més d’aprofitar la llenya morta i les
argelagues, amb 4.369 esteris al comellar de les Cent Fonts, durant quatre mesos. Pel
que fa al bestiar menor, es podrien pasturar 300 ovelles i 41 cabres (fins al 30 de
setembre del 1874). A Rojals, en el mateix temps, se subhasten les pastures als Plans
de Sant Joan per a 400 caps d’oví, 150 de cabrum i 25 de major (bous, mules i ases).

De finals de segle tenim una altra subhasta:

Subhasta de pastures públiques als boscos de les Muntanyes de Prades (1894-1895)

Municipis Nom del bosc Caps d’oví
Caps

de cabrum

Font: BOPT 299 (16 de desembre de 1894).
Abreviacions: MP: Muntanyes de Prades.

Taxació
(ptes.)

L’Espluga de Francolí Gavatxa-Gravalosa 100 50 40

Rojals Les Benes (Estat) 100 50 40

Siurana de Prades Fontcaldes 50 — 20

Vimbodí Bosc de Poblet 750 200 500

Total MP

Percentatge MP sobre total provincial

Total boscos públics de la província

1.000 300 600

10% 7,1% 10,1%

10.020 4.190 5.460

Entre els lligalls del fons del districte forestal de Tarragona hem cercat altres dades
sobre concessions de pastures als boscos municipals dels plans de la Vila (la major
part al terme de Montblanc i una petita porció al de Rojals). En aquesta partida es
calculava que hi podien pasturar 120 caps de llana i 60 de cabrum, però hi ha anys
que la quantitat es rebaixa a 96 i 45, respectivament. A la dècada dels vuitanta del
segle xix, el preu de subhasta era de 61 pessetes i en la dels noranta, amb la minva
de caps, baixà a 51. Hi ha vegades en què no es presentà cap licitador (14 de gener
de 1868 i 11 de febrer de 1896).
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Vegem els arrendataris de les pastures de les acaballes del segle xix (la residència
de la majoria dels quals era Montblanc):

– 1884-1885: Josep París Pedrol
– 1885-1886: Ramon Torres Puig
– 1886-1887: Ramon Torres Puig
– 1887-1889: Ramon Torres Puig
– 1889-1890: Francesc Ferrer Vendrell (presenta com a avalador Josep Cortiella

Figueres)
– 1890-1891: Jaume Ferrer Inglés-Ramon Torres Puig i Francesc Escoter Pàmies
– 1891-1892: Francesc Ferrer Vendrell
– 1892-1893: Jaume Ferrer Inglés
– 1893-1894: Josep Llort Puig
– 1894-1895: Antoni Ferrer Barriac

Font: AHT, Fons del Districte Forestal Tarragona, caixa 1 (Montblanc)

Als Plans de Sant Joan, Lluís Vives Poblet, en la seva història inèdita de Montblanc,
hi dedica unes pàgines:32 a més de la ubicació explica que antigament els pagesos
sense terra de la vila hi podien conrear bancals, amb la condició de lliurar una setena
part dels fruits al municipi i perdre els drets si durant dos anys consecutius deixaven
de treballar-hi. Era una emfiteusi oral, ja que no es lliurava cap títol de propietat.
Aquesta situació va romandre inalterable fins a mitjan segle xix amb la desamortitza-
ció (1865). En aquell moment es van haver de vendre obligatòriament a particulars.
Els regidors montblanquins van intentar eludir l’alienació dels béns comunals simu-
lant una compra de la propietat a través de la persona de Pere-Joan Abelló, mitjançant
escriptura notarial (amb diners de l’erari local), però en un document privat aquest
cedia tots els drets dels Plans a l’Ajuntament. En assabentar-se’n, el governador civil
va expulsar els camperols i pastors que havien obtingut les pastures en arrendament, a
la vegada que va fer destruir els marges i cabanes que hi havien construït. Amb l’arri-
bada de la fil·loxera, el 1894, el consistori de Montblanc, sota la presidència de Jaume
Domingo Miret, “d’una manera oficiosa amb la tolerància del govern civil”, cedia
parcel·les a jornalers sense feina i a caps de casa pobres que les volguessin treballar,
s’acordà un lloguer d’un duro anual per a cada jornal de terra. Tres anys més tard, el
batlle Salvador Cantó, en vista de la misèria existent, lliurava terres dels Plans de la
Vila i de Sant Joan als pagesos que havien perdut les vinyes per la plaga i a menestrals
empobrits, perquè les desbrossessin i hi sembressin blat i ordi, amb la llavor gratuïta.
Lluís Vives continua explicant que “fou aquest un ajut decisiu en aquells anys de
misèria i penúria“, però quan la crisi es va superar, els trossos es deixaren erms.

32 Lluís Vives Poblet, “Narracions històriques de la vila de Montblanch”. Mecanografiat (1959-1966), 251-
256.
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El 1903, per fer front a les necessitats econòmiques, l’Ajuntament i l’alcalde mont-
blanquí Ferran Chaparro Papiol decideixen vendre en subhasta oberta els Plans de la
Vila i de Sant Joan, recanats en 4.500 hectàrees. El comprador és Baldomer Sellarés,
de Barcelona. L’autoritat governativa de Tarragona anul·là la transacció mig any des-
prés, seguint ordres del Ministeri de Foment. El 1923 els ajuntaments de Rojals i
Montblanc venien, per expropiació forçosa, els esmentats Plans de la Vila i de Sant
Joan a l’Estat per 9.817,6 pessetes. S’inicià llavors una replantació forestal que rege-
nerà la zona.

Abans d’entrar detalladament en l’anàlisi dels boscos de les Muntanyes de Prades,
convé conèixer breument la situació de la resta de territori tarragoní. L’any 1884 les
hectàrees de bosc a tota la província de Tarragona eren 171.129, de les quals més de la
meitat eren bosc baix (64%) i una tercera part bosc alt (36%). En nombres absoluts
sobresurt de forma indiscutible la reserva de Tortosa, seguida pels partits de Montblanc,
Gandesa i Falset, al Camp de Tarragona la seva importància és molt menor. Els arbres
de ribera solament són representatius als districtes de Tortosa i Gandesa. Del total no
conreat provincial un 34,6% es consideraven terres incultes i un 11,3% superfícies
inútils; els boscos, la meitat (48,5 %); els prats són testimonials (5,22 %).

Font: Estadística agrícola i pecuària de la província de Tarragona. AHT, fons de la Cambra Agrària Tarragona,
sign. 8002. Les dades són en hectàrees.
Abreviacions: MP: Muntanyes de Prades.

Resum de la superfície forestal dels partits judicials
de la província de Tarragona (1884)
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Falset 3.024 32 17.520 9.417 30.926 6.318 67.237

Gandesa 3.714 239 28.990 10.021 26.000 3.443 72.407

Montblanc 1.105 4 15.647 11.609 17.843 4.461 50.669

Reus 777 15 2.738 1.229 2.221 1.948 8.928

Tarragona 52 15 2.302 337 1.137 806 4.649

Tortosa 8.924 455 32.117 23.665 30.917 19.678 115.756

Valls 220 — 2.701 1.723 5.078 1.733 11.455

El Vendrell 587 — 7.937 3.176 8.083 1.590 21.373

Total 18.403 760 109.952 61.177 122.205 39.977 352.474

MP 110 — 5.411 1.587 6.944 1.017 15.069
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En la distribució de la superfície forestal del conjunt de les Muntanyes de Prades a
les acaballes del segle xix, en plena expansió vinícola (1884), podem dividir el terri-
tori en tres terces: una tercera part dedicada a l’agricultura, una tercera part ocupada
pel bosc, sobretot baix, i una tercera part inculta o inútil. Ja hem parlat de la zona
agrícola. Es considera superfície inútil un 2,7%, amb els mínims de l’Albiol i la Febró,
on el secretari només considerà inútils 20 ha, un 1,1% i un 1,3% dels termes respec-
tius, i el màxim de Prades, on la superfície urbana i vial s’eleva al 5%. Un cas a banda
és Mont-ral, on el criteri de superfície inútil és diferent a la resta, fet pel qual l’hem
deixat fora del càlcul.

La terra inculta, és a dir, no apta per al conreu ni per a la vegetació, o sigui, zones
ocupades pel rocam, representen un 29% de tot el terme. Les xifres varien molt d’un
municipi a l’altre, tant per la geologia com, creiem, pel criteri elegit pels diferents
autors de les estadístiques. El màxim, Siurana de Prades, amb 800 ha, un número
arrodonit, que suposa un 53% del terreny. Més reals són el 22 % de Vallclara o el 40%
de l’Albiol. Amb més del 30% trobem l’Albiol, Arbolí, Capafonts, Prades, Siurana i
Vilanova. Amb menys del 30%, els altres sis pobles: la Febró, Mont-ral, la Mussara,
la Riba, Rojals i Vallclara. La xifra que donem de la Mussara, 810 ha, l’hem restada
del total de no conreat, ja que l’escrivent es va descuidar d’anotar la terra inculta, i per
aquest motiu la posem entre claudàtors.

El bosc, segons l’estadística del 1884, ocupa només un 32%. I aquest es divideix
segons el document entre bosc baix i bosc alt; el primer ocupa el 25% i el segon,
només el 7%. Els termes on el bosc s’escampa per més hectàrees són Rojals i Prades,
amb més de 1.000. A Rojals el bosc representa el 58,1% del municipi i a Prades, el
42%, en tenir el terme més gran, l’únic que supera les 3.000 ha. La Febró és el segon
en percentatge, en ocupar un 55,7 %, i la Mussara la trobem en quart lloc, amb un
39,6%. Tots els altres se situen per sota la mitjana. Mont-ral, amb 894 ha de bosc
totals, gairebé la meitat d’alt i de baix (407 i 487 ha, respectivament), representa el
33% just. A Vilanova de Prades el secretari no hi aprecia bosc baix i molt poc (55 ha)
de bosc alt (un 3% del terme). Vilanova i l’Albiol són els dos únics municipis que
tenen més bosc alt que baix. A l’Albiol es declaren 214 ha de bosc alt i només 85 de
bosc baix, que es confon amb les terres incultes, molt elevades.

El cas contrari de Vilanova és Arbolí, on no es considera la presència de bosc alt, i
només es declaren 300 ha (!) de bosc baix. De bosc alt n’hi ha poc, i es concentra a
Mont-ral (407 ha, 15%), Prades (347 ha, 11%) i Rojals (233 ha, 10%). Els termes
amb menys presència de bosc són, aquell any, a més d’Arbolí, Siurana (18 ha, 1%),
Capafonts (48 ha, 5%) i la Febró (50 ha, 3%). L’extensió no conreada del massís
muntanyenc de Prades representava, el 1884, un 4 % del total de terra de la mateixa
tipologia de la província de Tarragona.
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Les dades de seixanta anys més tard no ens permeten fer una comparació fiable.
Les diferents denominacions i el desconeixement del criteri seguit per elaborar
l’amillarament ens impedeixen precisar, però sí que ens aproximen a la tendència. El
primer que destaca és l’elevada presència de bosc a mitjan segle xx. Si vèiem minvar
de forma estrepitosa el conreu, aquí veiem créixer la superfície forestal: el bosc passa
de representar el 32% a representar el 77%, gairebé s’ha multiplicat per tres. Si el
1884 només dues poblacions tenien més de 1.000 ha de bosc, ara són només dues les
que en tenen menys, però més de 900 ha. No considerem la Riba: en ser el seu terme
el més petit, de 813 ha el 1884 passa a 740 ha el 1945. Ara són dos els que superen les
2.000 ha, Mont-ral i Prades, ja que no disposem de les xifres de Rojals, perquè estava
annexionat a Montblanc i no presenta les dades per separat.

Superfície forestal dels termes municipals de les Muntanyes de Prades (1884)
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Observacions: En cap terme no hi consten oficialment alberedes o arbreda de ribera.
Font: Estadística agrícola i pecuària de la província de Tarragona. AHT, fons Cambra Agrària de Tarragona,
sign. 8002.
Abreviacions: MP: Muntanyes de Prades.

L’Albiol 85 299 1.772 16,9 712 20 — 1.031

—Arbolí 300 300 1.144 26,2 450 47 — 797

48Capafonts 121 169 1.006 16,8 358 22 63 612

50La Febró 774 824 1.479 55,7 388 20 8 1.240

407Mont-ral 487 894 2.706 33 770 476 — 2.140

104La Mussara 643 747 1.886 39,6 [810] 25 12 1.894

347Prades 998 1.345 3.202 42 649 160 — 2.154

53La Riba 156 209 813 25,7 154 39 27 429

233Rojals 1.188 1.421 2.443 58,1 631 20 — 2.072

18
Siurana
de Prades

125 143 1.507 9,5 800 110 — 1.053

58Vallclara 534 592 2001 29,6 431 26 — 1.049

55
Vilanova
de Prades

— 55 1.724 3,2 791 52 — 898

1.587Total MP 5.411 6.998 21.683 32,3 6.944 1.017 110 15.069
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Els pobles que més veuen créixer la massa forestal són Capafonts, l’Albiol i Arbolí.
Els dos darrers tenen la mateixa proporció d’increment: un 4,8; passen de 299 i 300 ha
a 1.451 i 1.462 ha, respectivament. També es comporten de forma paral·lela Prades i
la Febró, amb un increment d’1,7 vegades.

Dins d’aquest nou paisatge, motivat per l’abandonament del conreu als llocs més
costeruts, o menys propicis a la pràctica agrícola, i ocupats de nou per la vegetació
silvestre, sobresurten els pins, que en el cadastre del 1945/47 ocupen 2.788 ha. D’al-
zines només en declara la Mussara, amb 66 ha. L’increment dels pins és en alguns
termes molt important, sobretot en aquells en què en l’estadística del 1884 es declara-
ren menys de 100 ha de bosc alt: Vallclara passa de 58 a 257 ha, Arbolí de 0 a 105 ha,
la Febró de 50 a 138 ha, Capafonts de 48 a 215 ha, i Vilanova de 55 a 250 ha. La Riba
és l’únic cas en què es perd arbreda: de 53 ha a 38 ha el 1947. De fet, aquesta població
és també la que té menys riquesa forestal, valorada en 10.410 pessetes.

Les dues poblacions que presenten més riquesa silvícola el 1945 són Mont-ral i l’Al-
biol, les dues que disposen de més hectàrees de pins. Les segueixen la Mussara i Pra-
des, la qual té l’extensió més gran de castanyers, avui arbre silvestre, però en aquella
època (igual que el 1884), arbre conreat. Vilanova de Prades no es queda enrere, i
ocupa més de 100 ha de castanyers per obtenir el preuat fruit de tardor, com la veïna
Vallclara, acompanyada de Capafonts i Mont-ral, amb menys extensió.

Superfície forestal dels termes de les Muntanyes de Prades (1945/1947)
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2.128L’Albiol 1.451 68,2 497 — — 432 316 50.570

1.711Arbolí 1.462 85,4 105 — — 688 926 30.908

1.263Capafonts 976 77,3 215 — 81 430 331 24.810

1.526La Febró 1.315 86,2 138 — — — 1.176 13.777

3.344Mont-ral 2.873 85,9 518 — 15 1.003 1.352 64.660

2.086La Mussara 1.481 71 344 66 — 542 522 40.980

3.024Prades 2.271 75 426 — 189 NC 1.844 40.353

740La Riba 601 81,2 38 — — 242 321 10.410

1.284Vallclara 923 46,6 257 — 31 310 356 25.100
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Un altre exemple de les dificultats que presenten les xifres generals respecte a la
diferent interpretació de cada secretari i de cada moment és la disparitat de dades
entre dos cadastres de rústica propers en el temps. Així, entre les dades del 1945/47 i
1955 hi ha una disminució de més de la meitat del bosc alt! El cas més extrem és
Vallclara, que el 1955 sols té 14 hectàrees de bosc alt i 19 de baix; en canvi de matollar
en disposa de 848! Segueix Vilanova, on el 1955 el bosc alt ocupa 41 hectàrees i el
baix 138, quan deu anys enrere el total de boscos era més de mig miler d’hectàrees
(250 de bosc alt i 252 de baix) i els rasos o pastures de 908 ha. S’imposa en el futur
una investigació de base, de consultar un per un cada arxiu municipal, de buidar qua-
litativament els cadastres i amillaraments, fer un seguiment dels propietaris i de les
partides de bosc, confrontar dades de diverses administracions oficials entre si, amb al-
tres de privades, etc.

Observacions: El bosc baix inclou matoll; el bosc alt són solament pins, i la superfície total de bosc és la suma
del bosc alt i baix, a més dels rasos.
En aquesta època Rojals estava agregat a Montblanc, i Siurana, a Cornudella de Montsant.
La superfície s’expressa en hectàrees. Dins del valor del bosc no s’inclou el valor dels castanyers, que es consi-
deraven conreu de secà.
Font: AHT, delegació d’Hisenda, sèrie cadastre rústica (llibres), sign. 542 (l’Albiol 1946), 573 (Arbolí 1946),
607 (Capafonts 1947), 634 (la Febró 1946), 689 (Mont-ral 1947), 697 (la Mussara1946), 726 (Prades 1945), 736
(la Riba 1947), 822 (Vallclara 1947), 840 (Vilanova de Prades 1945).
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1.982 1.410 71,1 250 — 105 252 908 26.044

19.088 14.763 77,3 2.788 66 421 3.903 8.052 327.612

Vilanova
de Prades

Total

Superfície forestal dels termes de les Muntanyes de Prades (1945/47-1955)

Termes Bosc alt 1945/57 Bosc alt 1995

L’Albiol 497 170

Arbolí 105 118

Capafonts 215 58

La Febró 138 244

Mont-ral 518 407

La Mussara 410 104

Prades 426 212
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En un estudi de l’any 1970 s’afirma que la superfície forestal de la província de
Tarragona era de 253.593 ha, la meitat de les quals (130.811 ha) estaven poblades
de pins (51,6%) i la resta eren alzines i roures (3,4 %), arbres de ribera (0,1%), matoll
(37%) i rocam (7,9 %). El document ens ofereix la distribució dels pins per partits
judicials:

Termes Bosc alt 1945/57 Bosc alt 1995

Vallclara 257 14

Vilanova
de Prades

250 41

Font: Per al 1945/47, cadastre rústica, AHT, delegació d’Hisenda,
i per al 1955, Ignasi Planas de Martí, Les Muntanyes de Prades
(Valls 1988), 125.

Total 2.816 1.266

Font: AHT, fons de la Cambra Agrària de Tarragona, sign. 520.

Partit Extensió
Creixement

(ha/any)
Preu metre cúbic
de fusta (ptes.)

Tortosa (inclou
els termes d’Arnes
i Horta )

Falset

35.286 ha 0,600 430-460

26.323 ha 0,400 315

Gandesa 23.975 ha 0,150 315

Montblanc 23.041 ha 0,450 430-460

Tarragona, Reus, Valls 10.660 ha 0,200 315

El Vendrell 11,526 ha 0,300 315

Com es pot veure, el creixement anual més alt per hectàrea es dóna al partit de
Tortosa i el més baix, als de Gandesa i els tres del Camp de Tarragona. En la dècada
dels setanta l’únic aprofitament del matoll era el pasturatge; es calculava que per a
cada hectàrea i any hi podien pasturar 0,3 caps de bestiar de llana, amb el preu mitjà
de 30 pessetes per cap i any.
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3.4. La mineria

Un altre aprofitament del medi documentat a les Muntanyes de Prades és el de la
mineria. Sobre l’explotació minera del terme de l’Albiol disposem de les investiga-
cions de l’historiador Eufemià Fort i Cogul.33 Per al cas de l’Albiol es coneix el treball
de pedres esmoladores per a ús dels ferrers de les acaballes del segle xiii, les quals es
baixaven fins a Tarragona, des d’on s’embarcaven per mar fins als llocs de destinació.
Posteriorment, en la centúria del mil cinc-cents, de les pedreres de l’Albiol s’extraieren
blocs saldonecs per construir el temple parroquial de Sant Andreu de la Selva del
Camp. Una altra activitat dels picapedrers era la fabricació de moles per als molins
fariners. Durant la primera meitat del segle xiv en terres albiolenques (prop de
Bonretorn) s’explotava una mina d’argent.

No serà però fins als segles xix-xx quan es foradaran intensament les menes de les
Muntanyes de Prades. Atès que les autoritzacions les concedia l’Estat, que era qui
cobrava els impostos, i es publicaven al Butlletí Oficial de la Província, les informa-
cions són abundants. El fons d’Hisenda ofereix un estat de la qüestió a través dels
catàlegs de mines. Per cobrar el cànon de superfície de les mines, fossin d’aigua o de
minerals, es confeccionaven padrons. N’hi ha diversos; un és del 19 de maig del 1931.
Les dades que contenen són abundants: població, tipus de mina, l’extensió que ocupa
(en hectàrees), la contribució anual, l’apel·latiu amb què se la coneixia i el nom del
concessionari, fos un particular o una societat. En els anys trenta se’n registren 192 a
la província, de les quals 34, o sigui, un 17,7%, radiquen en nou municipis de la zona
d’estudi: el primer lloc l’ocupa l’Albiol, seguit de poc per Vimbodí i, a més distància,
Rojals, Siurana i Vilanova de Prades, per aquest ordre descendent. El ferro era el
component principal seguit del plom, però el problema més important que presentava,
a més de l’extracció, era el transport. La proximitat del ferrocarril beneficià algunes
mines. Més endavant, amb la substitució dels vehicles de sang pels camions, els ca-
mins foren el cavall de batalla. A causa dels costos d’extracció, trobem una concentra-
ció d’industrials: al massís dominaven Albert Platerol i Pau Abelló.

33 Eufemià Fort i Cogul, La mineria a la Selva en el segle XIV (la Selva del Camp 1959) i L’Albiol. Notícies
històriques (l’Albiol 1985), 5-102. Aquest darrer inclou una transcripció de les ordinacions municipals del segle
xviii, a cura de Pere Anguera. El pòrtic és de l’escriptor Albert Manent. Sobre la geologia d’aquesta zona també
podeu veure l’article de Beatriz Bádenas i M. Isabel Sanz, “Mineralizaciones de plomo-zinc en la Selva del
Camp-Albiol”, Butlletí del Centre d’Estudis Selvatà (la Selva del Camp) 1992: 53-82.
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Explotacions mineres situades a les Muntanyes de Prades (1931)

Terme Denominació Mineral Concessionari

Albiol Martita Ferro Albert Platerol

Albiol Francesa Ferro Albert Platerol

Albiol Mauricio Ferro Albert Platerol

Albiol Regina Ferro Albert Platerol

Albiol Directorio Ferro Albert Platerol

Albiol Maria 1 Ferro Albert Platerol

Albiol Carlitos Ferro Albert Platerol

Albiol-La Selva Maria 1 Ferro Albert Platerol

Albiol-La Selva Carlos Ferro

L’Espluga de Fr. Alberto 1º Ferro Albert Platerol

Rojals Constancia Barita
Antoni Tomàs
Gabarró

Rojals Joffre Ferro Albert Planchon

Rojals La Providencia Baritina
Eduard Casanova
Jordana

Rojals-Mont-ral Roca Pintada Pirita-Ferro Albert Platerol

Rojals-Mont-ral Argyrose Pirita-Ferro Albert Platerol

La Selva del Camp Mate Ferro Joaquim Folch
Girona

Joaquim Folch
Girona

Siurana Anita Ferro Pere Sendra Lluís

Siurana La Montsant Ferro Josep Camps
Fortuny

Siurana-Cornudella Santa Bàrbara Ferro Manuel Blasi Camps

Siurana-Cornudella San Fernando Ferro Manuel Blasi Camps

Vallclara Florentina Plom José Pérez

Vallclara Ángela Ferro José Pérez

Vallclara Kikiriki Ferro Antoni Mestres Díez



263

Les Muntanyes de Prades i el bosc de Poblet

Terme Denominació Mineral Concessionari

Vilanova de Prades Ramona Ferro
Criaderos
Metalíferos
Ulldemolins

Vilanova de Prades California Ferro Idem

Vilanova de Prades Previsión Ferro Idem

Vimbodí Atrevida Plom Pau Abelló

Vimbodí Reconquistada Barita Pau Abelló

Vimbodí Pascuala Barita Pau Abelló

Vimbodí Precaución Plom Pau Abelló

Vimbodí Sagrado Corazón Ferro Pedro Gil Moreno

Vimbodí Araceli Ferro

Vimbodí Los Tres Amigos Antimoni Ramon Carbonell
Segura

Vimbodí-l’Espluga La Providencia No hi consta
Maria Josefina
de Riquer Inglada

Sociedad
Minerometalúrgica
P. Bellmunt

Font: AHT, fons de la delegació d’Hisenda, sign. 3594 (lligalls).
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A la dècada dels seixanta moltes encara continuen en funcionament, a Vimbodí,
l’Espluga, l’Albiol, Vilaplana, Vilanova de Prades, Rojals, etc. No oblidem tampoc les
pedreres de llambordes per als carrers de les ciutats. N’hi ha abundants referències de
subhastes i peticions particulars a l’arxiu del Paratge Natural de Poblet. Segons dispo-
sava la Llei de mines, de 29 de desembre de 1910, l’impagament del cànon suposava
la caducitat de les concessions, i aquest fet es publicava a les pàgines del Butlletí
Oficial de la Província. S’hi anotaven el nom i cognoms, la designació, el poble, el
tipus de mineral i l’import anual del cànon. Ignorem la quantitat de treballadors i
l’impacte econòmic que tingueren als pobles. De la constitució de les companyies
mineres en donava fe pública el notari, però atès que la seu social era a les ciutats, hom
hauria de cercar en els seus protocols les esmentades escriptures. Val a dir que el tema,
atesa la quantitat i qualitat de fonts, ofereix moltes possibilitats per elaborar una mo-
nografia.

3.5. La indústria i els serveis

Com hem vist anteriorment, el sector primari era el predominant a les Muntanyes
de Prades; únicament trobem dues excepcions: la Riba i Prades. La primera població
s’havia especialitzat en la indústria del paper; aprofitava l’aigua dels dos rius que hi
passen. La segona era una vila de serveis, amb un mercat comarcal i una fira de bestiar
important, equiparable a la de Verdú o Santa Coloma de Queralt.

La localització de la indústria fins al segle xix estava condicionada per l’energia
hidràulica, procedent dels cursos fluvials, i limitada al règim de pluges de la conca
mediterrània, amb interrupcions a l’estiu per manca de precipitacions o a la tardor per
excés (riuades). Els diversos afluents del Francolí (Brugent, Glorieta, Milans) i l’únic
de l’Ebre (Siurana) possibilitaren des de l’època medieval la instal·lació de molins
fariners, transformadors de cereals en farines panificables, i algun de draper,34 que
evolucionà més endavant a paperer.35 Les deficients comunicacions no possibilitaren
el desenvolupament dels sectors secundari i terciari, per la qual cosa la dependència
de la terra fou la base de l’economia.

Segons la recana de la Riba de l’any 1819, després de la guerra del Francès i abans
d’entrar en el Trienni Liberal, en aquest terme hi havia 20 fàbriques de paper blanc i
sis de paper d’estrassa, a més d’un molí d’oli i una olla d’aiguardent. Cinquanta-set
anys després (1860), els molins de paper blanc a la Riba s’havien reduït a 16, si bé en
desconeixem la producció. Ara bé, s’hi compten de més un molí fariner i quatre fàbri-
ques de cotó, signe evident de la reconversió industrial.

34 Agustí Altisent, “Notícies socials i econòmiques, de Montblanc, la Guàrdia dels Prats i la Riba, pels
voltants del 1200 en els documents de Poblet”, dins VIII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos (Montblanc
1967), 61-65.

35 Una visió de l’època moderna la facilitàrem en el treball “La Riba en el segle xviii: Una economia puixant
entorn del paper”, Miscel·lània Ribetana (la Riba) 2 (1989): 23-56. Una visió general de la indústria paperera a
Catalunya la donà Josep M. Madurell Marimon a El paper de les terres catalanes, 2 vols. (Barcelona 1973). Per
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Vista de la Riba.
Foto: A. Lladó

Torres (arxiu
dels autors).

Indústria a la Riba segons la recana del 1819

Fàbriques de paper blanc (20)

Salvador Amill Isidre Ferrer

Domènec Andreu Miquel Ferrer

Ignasi Bas Pau Ferrer

Vídua Bas Ramon Ferrer

Antoni Camps Josep Garreta

Lluís Carbó Josep Pujol

Joan Carbó Joan Riber, àlies Janot

Francesc Carnisser Ramon Roig

Antoni Esteve Vídua Roig

Antoni Ferrer Josep Sibila

al cas d’Alcover us recomanem el llibre de Jordi Cáceres-Silva, La participació d’Alcover en la Catalunya
preindustrial: Els molins paperers (Alcover 2002). A l’Albiol, segons la lleva dels Miquelets l’any 1795, d’un
total de 111 homes més grans de setze anys, hi havia 9 paperers i sis pastors; els altres eren pagesos (vegeu el
nostre treball “Els homes de l’Albiol el 1795”, El Pont-Alt [la Selva del Camp] 66 [1995]: 5-7).
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Les estadístiques que presentem són prou explícites. En el cens d’edificis indus-
trials del 1860 comptabilitzem 14 molins paperers a les Muntanyes de Prades (un
86%) a la Riba, i una sola edificació similar a Arbolí i Rojals. De molins fariners n’hi
havia més d’una vintena; a Vallclara hi havia dos molins d’oli de tracció animal. Un
altre cens, del 1876, tot i la diferència de resultats absoluts, ens acosta a les mateixes
conclusions: el pes de l’activitat paperera és aclaparador, amb 16 molins de paper
blanc i 11 d’estrassa. La Riba concentrava l’elaboració de paper de qualitat (blanc)
per escriure o imprimir, i Mont-ral i Rojals la del de menor qualitat (d’estrassa), per
embolicar. A més, a la Riba hi radicaven quatre fàbriques de filats de cotó. No cal dir
que l’arribada del ferrocarril a mitjan segle xix afavorí el transport dels productes
manufacturats, però també l’entrada dels de l’exterior.

Referent als molins fariners, encara que les dades del 1860 i les del 1876 no coin-
cideixen en els que es mantenien en actiu, el catàleg realitzat per Salvador Palau Rafe-

Fàbriques de paper d’estrassa (6)

Josep Camps Montseny Josep Riber Cardó

Miquel Català Josep Oliva

Miquel Juncosa Josep Trullàs

Joan Esteve Llampat Magí Esteve (una olla)

Molí d’oli (1) Fàbrica d’aiguardent (1)

Sector secundari

Fusters: 3 Paletes: 2

Ferrers: 2 Espardenyers: 1

Sector terciari

Mestres: 1 Taverners: 1

Metges: 1 Revenedors: 1

Cirurgians: 1 Traginers: 1

Hostalers: 1 Traficants: 1

Font: AHCV, fons municipal de la Riba, resum recana del 1819, sign. 20.2.196.

Distribució professional de la població activa no agrària de la Riba el 1819
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36 Salvador Palau Rafecas, Els molins fariners hidràulics de Catalunya. 690 molins inventariats (Santa
Coloma de Queralt 1992). Posteriorment Jordi Blay i Salvador Anton han dirigit l’obra El patrimoni de molins de

Estadística fabril dels municipis de les Muntanyes de Prades (1860)

* En el cas de Siurana, l’autor engloba els seus molins dins del terme de Cornudella de Montsant.
Observacions: Atenent que la intenció del cens del segle xix era sols comptabilitzar edificis, no activitats, les
xifres poden ser defectives.
Fonts: INET, Nomenclátor (1860)

Salvador Palau Rafecas, Molins fariners hidràulics de Catalunya (Santa Coloma de Queralt 1992).

cas (1976-1992)36 ens decanta per a les dades del primer recompte. En el segon apa-
reixen, a més, 3 olles d’aiguardent (dues a Vilanova de Prades i una a Vallclara), a més
d’un nombre superior de molins d’oli, un a Rojals i els altres a les proximitats de les
Garrigues. Al segle xviii documentem la presència d’un forn de vidre a Farena.37

Molins i fàbriques esmentades en el cens d’edificis
del 1860 Restes de molins

localiztades
per Salvador Palau

Municipis
Molins
fariners

Molins
paperers

Molins
d’oli

L’Albiol 2 — —

Arbolí — 1 — 1

Capafonts 3 — — 2

La Febró 1 — — 1

Mont-ral (5 cases
habitades)

— — 6

Prades 1 4

La Riba — 12 — 1

Rojals 1 1 — 2

Siurana de Prades

7, un de
derruït

— — *

Vilanova de Prades 3 (3 cases
habitades)

— — 4

Vallclara 3 — 2 3

(9 cases
habitades)
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la demarcació de Tarragona. Anàlisi i estratègies d’intervenció (Tarragona: Diputació de Tarragona 2001). So-
bre la tecnologia dels molins hidràulics és recomanable la lectura de l’opuscle de Salvador Palau Rafecas, “Va-
riants i peces que s’usaven en un molí fariner“ (Santa Coloma de Queralt 1997), 32 pp.

37 Josep M. T. Grau Pujol, “Els forns de vidre a Farena, la Conca de Barberà i les Garrigues”, L’Orella de
Farena (Farena) 30 (2001): 12-16. Un altre centre vidrier proper era Senan, sobre el qual vegeu la monografia
d’Ernestina Vallverdú Briansó, Senan (Lleida 1995), 136-139 i 168-170.

Estadística fabril dels municipis de les Muntanyes de Prades (1876)

Municipis Molins
fariners

Molins
de PE

Molins
de PB

Molins
d’oli

OA

* També tenia 4 fàbriques de teixits de cotó, de tracció hidràulica.
Font: AHT, fons de la Cambra Agrària, estadístiques fabrils, sign. 8001.
Abreviacions: PE: Paper d’estrassa. PB: Paper blanc. OA: Olles d’aiguardent.

Arbolí — 5 — — —

Capafonts 1 — — — —

Mont-ral 5 8 —

Prades 2 —

Rojals 1 3 — 1 —

La Riba * 1 — 16 — —

Siurana de Prades 4 1 — — —

Vilanova de Prades 3 — — — 2

Vallclara 1 — — 3 1

Total 18 17 16 4 3

— —

— ——

L’anàlisi dels censos electorals ens confirmen la dependència de l’economia del
sector agrari. L’any 1920, sobre un total de 1.491 electors, xifra que suposava un 36%
de la població total de les Muntanyes de Prades, un 87,9% es declaraven pagesos.
Més de les tres quartes parts de les dotze poblacions superaven aquest percentatge.
La Febró arriba al 100 %. Les úniques persones no vinculades directament a la terra
solien ser el rector, el mestre i el secretari de l’ajuntament. Les localitats amb més
diversificació professional eren la Riba i Prades, com ja hem esmentat. A la primera
vila, tot i que el sector primari representava un 79,5% dels electors, la indústria ocu-
pava obrers (39 paperers) i facilitava la presència d’una menestralia auxiliar, com
mecànics, calderers, serrallers, ferrers, a més d’enginyers i industrials. Per un altre
cantó, en el ram de la construcció s’hi englobaven paletes, peons, picapedrers, fusters,
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rajolers, etc. En els serveis destacava el comerç, els ferroviaris (cap d’estació, guarda-
barreres), un cafeter, un artista i un escrivent. A Prades el 89 % dels electors eren
pagesos i els pocs artesans que hi havia proveïen d’alguns productes la rodalia; així hi
havia un baster, un cadirer i un escultor. En el sector terciari destaquen quatre comer-
ciants i un barber. Els rendistes eren vuit propietaris.

A Capafonts hi havia dos paletes, un fuster, un ferrer, un moliner, que és de supo-
sar que alternaven el seu ofici amb el conreu de la terra. A Rojals hi havia un guarda
forestal de l’Estat, a Vallclara un paleta i un fuster, i a Vilanova de Prades, dos carre-
ters, un fabricant, un moliner, un ferrer, un paleta i un forner.

Distribució professional de la població masculina de les Muntanyes
de Prades (1920)

Municipis Electors Pagesos % Altres professions

L’Albiol

Arbolí

96 88 91,6 6 propietaris, 1 rector, 1 escrivent

132 130 98,5 1 rector, 1 mestre

Capafonts 125 118 94,5
1 rector, 1 secretari de l’Ajuntament,
2 paletes, 1 fuster, 1 ferrer, 1 moliner

La Febró 76 76 100

1 rector, 1 secretari Aj., 2 propietaris,
1 carter, 1 pastorMont-ral 191 185 96,7

—

La Mussara 50 46 92
1 rector, 1 secretari de l’Ajuntament,
1 carter, 1 pastor

Prades 244 218 89,3

Sector primari: 2 pastors
Sector secundari: peó camins, 3 paletes,
1 baster, 1 cadirer, 2 fusters, 1 escultor
Sector terciari: 4 comerciants,
8 propietaris, 1 rector, 1 barber,
1 secretari de l’Ajuntament

La Riba 200 100 50

Sector primari: 5 pastors, 4 jornalers
Sector secundari: 4 industrials
fabricants, 1 enginyer, 3 espardenyers,
2 serrallers, 2 calderers, 1 peó, 1 sabater,
4 paletes, 3 mecànics, 2 rajolers,
1 ferrer, 4 fusters
Sector terciari: 1 jubilat, 1 propietari,
1 secretari ajuntament, 1 cafeter, 1 escri-
vent, 1 artista, 8 comerciants, 2 forners,
1 picapedrer, 4 ferroviaris, 39 paperers
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Municipis Electors Pagesos % Altres professions

Rojals

Siurana de Prades

109 106 97,2
1 rector, 1 secretari de l’Ajuntament,
1 guarda forestal

25 23 92 1 rector, 1 pastor

Vallclara 113 107 94,7
1 rector, 1 secretari de l’Ajuntament,
1 mestre, 1 pastor, 1 paleta, 1 fuster

Vilanova de Prades 130 105 80,8

1 rector, 4 propietaris, 1 estanquer,
1 mestre, 1 aguatzil, 1 barber, 1 cuiner,
1 cambrer, 1 t. de minerals, 1 fabricant,
1 pastor, 1 moliner, 2 carreters, 1 ferrer,
1 paleta, 1 forner

Total 1.491 1.302 87,9%

Plaça Major de Prades, escenari de les fires de bestiar. Foto: Magí Suñé de Valls
(arxiu dels autors).

Font: AHDT, cens electoral, 1920.
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En el cens no apareix cap metge. Segons una relació de patents de metge del 1906,
l’únic metge que residia a la zona estudiada era a la Riba;38 les altres poblacions
havien de cercar els serveis sanitaris d’un doctor en medicina en poblacions properes,
com Alcover, Cornudella, l’Espluga, Montblanc, la Selva, Vilaplana, Vilaverd o
Vimbodí.

La comptabilitat dels ajuntaments ens apropen a la seva economia. La mitjana del
pressupost per habitant és baixa, 9,15 pessetes, però si la comparem amb els impostos
cobrats és molt alta, 0,80 pessetes per habitant, i sense la Riba (la principal recaptado-
ra, per l’activitat industrial) només és de 0,38 pessetes per habitant. L’única població
on els impostos recaptats són importants per a l’erari municipal és Prades, on repre-
senten el 14% dels ingressos. La segueixen Vallclara (un 11% del total de pressu-
post), Mont-ral (6%), Arbolí i l’Albiol (4 %), Capafonts (3%) i Rojals (0,5%). Quatre
municipis no cobren cap impost: la Febró, la Mussara, Siurana i Vilanova. A la Riba
els molins fan que la realitat sigui una altra i els impostos representin el 29% dels
ingressos, cosa que permet un sanejament de la hisenda pública. Un ingrés atípic és el
de Rojals, que cobra per “montes” 60 pessetes anuals (1% del pressupost). De propie-
tats comunals en tenen 3 poblacions: Capafonts (7%), Prades (11%) i Vallclara (14%).

Si la mitjana de despeses és de 9,15 pessetes, estan per damunt de la mitjana l’Albiol,
Rojals, Siurana i Vilanova. Es tracta de municipis amb pocs ingressos i un deute acu-
mulat molt important: Siurana del 41% i l’Albiol i Vilaplana del 37 %. A Rojals la
despesa la dispara l’ensenyament, que suposa el 49 % del total, mentre que a Vilanova
suposa el 39%, a Siurana, el 20%, i a l’Albiol només el 17%. De fet, les despeses per
a la instrucció dels nens i nenes, així com el manteniment de la pròpia institució,
representen un esforç molt important per als municipis. Per a set pobles és la principal
despesa i oscil·la entre els ja esmenats 17% de l’Albiol i 49% de Rojals; mentre que
el cost de l’Ajuntament es troba entre el 20% de Vilanova i el 37% de la Febró. Però
la despesa que es menja el municipi és el dèficit, que suposa un 38% de mitjana. En
resum, ens trobem davant uns municipis amb un pressupost baix, fortament endeutats
i amb pocs recursos propis, que tenen com a despeses el pagament del dèficit (38%),
el funcionament de la institució municipal (28%) i l’ensenyament (24%).

38 La relació es troba al BOPT 88 (12 d’agost de 1906).
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4. Apèndix documental

Mostra dels immigrants de les Muntanyes de Prades a la ciutat
de Reus (1930)

La relació nominal correspon solament al buidatge exhaustiu del primer volum.
Hem d’advertir possibles errors en les grafies dels cognoms, atès que les inscripcions
en el padró es feien de forma oral. Nosaltres, per facilitar-ne la comprensió, hem
normalitzat els cognoms i catalanitzat el patronímic (en els documents els noms sem-
pre apareixen en llengua castellana).

Hem fet servir les següents abreviacions:
a.: anys
ev.: edat de vinguda (entre parèntesis any de vinguda)

Despesa dels Ajuntaments de les Muntanyes de Prades,
 segons els pressupostos ordinaris de l’exercici 1890-1891

Municipis Despesa
Habitants

1887
Mitjana

D/H
Cost

Ajuntament
% CA/D

Font: Resum dels pressupostos municipals ordinaris de la província de Tarragona. BOPT, 7 de maig de 1891.
Abreviacions: D/H: Despesa per habitant. CA/D: Percentatge del cost de l’Ajuntament amb relació a la despesa
total. La despesa es comptabilitza en pessetes.

L’Albiol 4.477,07 291 15,38 1.477,29 33

Arbolí 3.314,50 497 6,67 1.117,29 33,71

Capafonts 4.590,43 518 8,86 1.311,99 28,58

La Febró 2.229,52 317 7,03 826,98 37,09

Mont-ral 6.242,31 925 6,75 1.742,89 27,92

La Mussara 1.843,82 300 6,15 564,23 30,6

Prades 9.429,88 1.086 8,41 2.539,17 25,52

La Riba 9,948,02 1.183 8,41 2.539,17 25,52

Rojals 4.993,93 449 11,12 1.233,99 24,71

Siurana de Prades 3.389,65 232 — 1.181,99 34,87

Vallclara 4.062,68 448 14,61 1.239,08 30,50

Vilanova de Prades 8.146,62 600 9,79 1.593,11 19,56

Total 62.668,43 6.846 9,15 1.744,01 27,84
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c.: casat/da
s.: solter/a
v.: vidu/ua

[Font: Arxiu Històric Comarcal de Reus (AHCR), fons municipal de Reus,
padró d’habitants del 1930, sign. 11.240, 1r vol.]

L’Albiol

– Concepció Castellví, minyona, s., 22 a., ev. 20 (1928). Treballava a casa d’un comer-
ciant de Riudoms.

– Teresa Mas Masdéu, v., 62 a., ev. 32 (1900).
– Maria Masdéu Masdéu, c., 58 a., ev. 58, feia mig any que residia a Reus. El seu marit era

un pagès d’Alcover.
– Salvador Rosés Masdéu, pastor, c., 48 a., ev. 29 a. (1911). La seva muller era del Morell.

Tenen una filla nascuda a la Mussara.
– Antònia Rius Recasens, c., 39 a., ev. 6 (1897). El seu home era un fuster de Reus.
– Joaquima Roig Masdéu, c., 31 a., ev. 19 (1918). Estava casada amb un peó de la Grana-

della.
– Maria Vallverdú Isern, s., 26 a., ev. 19 (1923).

Arbolí

– Teresa Abelló Cornadó, v., 56 a., ev. 43 (1917).
– Ramona Altès Martorell, teixidora, s., 23 a., ev. 14 (1921). El seu pare era de la Febró i

la seva mare, d’Arbolí.
– Carme Altès Martorell, teixidora, s., 21 a., ev. 12 (1921). Germana de la Ramona.
– Josepa Bargalló, v., 62 a., ev. 43 (1911). Una filla és sastressa i un fill electricista, amb-

dós nascuts a Reus.
– Elvira Civit Llort, c., 60 a., ev. 20 (1890). El seu home era un pagès de Porrera.
– Rufina Domènec Juncosa, planxadora, s., 49 a., ev. 5 (1886). Viu amb dues germanes

més solteres, una natural també d’Arbolí (Úrsula) i l’altra nascuda a Poboleda.
– Ramona Estivill Bonet, s., 26 a., ev. 16 (1920). La seva mare era de Cornudella de Mont-

sant.
– Ferran Juncosa Broda, pagès, c., 69 a., ev. 47 (1908).
– Magdalena Juncosa Martorell, obrera, s., 29 a., ev. 7 (1908). Els seus pares eren d’Arbolí.
– Melcior Joanpere Juncosa, xofer, c., 50 a., ev. 1 (1881). La seva esposa era de Cornudella.
– Dolors Magraner Salvador, v., 45a., ev. 37 (1922). Vivia amb una filla nada a Alforja.
– Eulàlia Martorell Bodró, c. 60, ev. 51 (1921). El seu marit era de la Febró (Antoni Al-

tès B.).
– Teodor Martorell Martorell, peó, c., ev. 33 (1918).
– Maria Martorell Martorell, c., 36a., ev. 24 (1918). Estava casada amb un peó de Torroja

del Priorat.
– Francesca Martorell Martorell, c., 64 a., ev. 33 (1899).
– Francesca Martorell Masdéu, c., 64 a., ev. 42 (1908). El seu home també era d’Arbolí

(Ferran Juncosa B.). Tenen una filla que treballa a la fàbrica.
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– Leonor Martorell Robert, modista, s., 26 a., ev. mesos (1904). La seva mare també era
d’Arbolí (Rosa R. V.).

– Benvingut Nadal Juncosa, serraller, c., 26 a., ev. 14 (1918). La seva muller era de Massanes
(comarca de la Selva).

– Sabina Pàmies Bigorra, minyona, s., 40 a., ev. 36 (1926).
– Rosa Robert Vinyes, c., 61 a., ev. 31 (1900). El seu marit era un pagès de Vilanova

d’Escornalbou.
– Antoni Roig Joanpere, cotxer, c., 70 a., ev. 20 (1880). La seva esposa era de Tarragona.
– Carme Vinyes Estreny, teixidora, v., 42 a., ev. 26.
– Antoni Vinyes Juncosa, pagès, c., 60 a., ev. 30 (1900). La seva dona era del mateix lloc

(Francesca Martorell M.). Tenien una filla nascuda ja a Reus que feia de modista.
– Carme Vinyes Martorell, c., 30 a., ev. 5 (1925). El seu home era un comerciant gironí.

Capafonts

– Josep Balenyà Bultó, peó, c., 47 a., ev. 26 (1909). La seva muller era de la Mussara
(Felisa Oliver).

– Joan-Baptista Balenyà Balenyà, pagès, c., 47 a., ev. 37 (1920). La seva esposa era de
Capafonts (Antònia Llort Pocarull).

– Irene Balenyà Isern, c., 44 a., ev. 43 (1929). El seu home era de Prades (Josep Vallverdú).
– Josep Balenyà Llort, dependent de comerç, s., 16 a., ev. 6 (1920). Els seus pares eren de

Capafonts.
– Josep Balenyà Oliver, sastre, s., 21 a, ev. 1 (1910). El seu pare era un peó de Capafonts

i la mare de la Mussara.
– Joaquim Besora Martorell, pagès, c., 57a., ev. 48 (1921).
– Simó Besora Pocarull, peó, s., 17 a., ev. 12 (1921).
– Josep Besora Pocarull, peó, s., 18 a., ev. 1 (1921).
– Joaquim Besora Pocarull, s., 7 a., ev. mesos (1923).
– Francesca Cabrer Pocarull, c., 58 a., ev. 36 (1908). El seu marit era de la Selva del

Camp.
– Eduard Eure Expòsit, peó, c., 50 a., ev. 28 (1908). La seva esposa també era de Capafonts

(Francesca Vallverdú C.). Una filla seva nada a Reus treballa de sastressa.
– Antònia Llort Pocarull, c., 45 a., ev. 35 (1920). El seu home era un pagès del mateix lloc

de Capafonts.
– Maria Fort Balenyà, obrera de La Sedera, s., 14 a., ev. 13 (1929). Transeünt.
– Maria Pàmies Baldric, minyona, s., 18 a., ev. 17 (1929). Treballava a casa d’un comer-

ciant.
– Rosa Pocarull Llort, c., 45 a., ev. 36 (1921). El seu home era un pagès del mateix lloc

(Joaquim Besora M.).
– Francesca Vallverdú Corts, c., 48 a., ev. 26 (1908). El seu espòs era Eduard Eure Expò-

sit.
– Maria Vendrell Febrer, c., 40 a., ev. 15 (1905). El seu marit era un peó de Reus.
– Carme Vendrell Febrer, c., 29 a., ev. 23 (1924). El seu marit era un peó de la Selva del

Camp.
– Martina Vendrell Corts, c., 33 a., ev. 16 (1913). El seu home era un cambrer de Reus.
– Enriqueta Vendrell Corts, c., 28 a., ev. 16 (1918). El seu home era un cambrer de Reus.
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La Febró

– Antoni Altès Bodró, pagès, c., 62 a., ev. 53 (1921). La seva dona era d’Arbolí (Eulàlia
Martorell Bodró).

– Maria Agustenc Prats, bugadera, v., 48 a. Feia sis mesos que residia a Reus; vivia amb
dues filles petites (Josepa i Maria Isern Agustenc).

– Teresa Bodró Pallejà, c., 57 a., ev. 45 (1918). Té una filla que treballa en la fabricació de
moneders (Serafina O. B.).

– Rosa Bonet Balenyà, c., 67 a., ev. 49 (1912). El seu home era Joan Martorell B.
– Maria Dulcet Bodró, modista, c., 27a., ev. mesos (1903). El seu home era un mestre

natural de Balsareny (Bages).
– Josepa Isern Agustenc, s., 12 a. Feia 6 mesos que residia a Reus.
– Maria Isern Agustenc, s., 10 a. Germana de l’anterior.
– Joan Martorell Besora, pagès, c., 70 a., ev. 52 (1912). La seva dona també era de la

Febró (Rosa Bonet B.).
– Esteve Martorell Bonet, forner, c., 28 a., ev. 8 (1910). La seva esposa era de Reus.
– A. Martorell Bonet, forner, s., 25 a., ev. 7 (1912).
– Pere Martorell Bonet, ferrer, s., 22 a., ev. 4 (1912).
– Rosa Martorell Bonet, sastressa, s., 19 a., ev. 1 (1912).
– Joan Martorell Bonet, pagès, c., 50 a., ev. 46 (1926).
– Joan Martorell Bonet, jornaler, c., 42 a., ev. 17 (1905). La seva muller era d’Ulldemolins.
– Teresa Martorell, c., 39 a., ev. 35 (1926).
– Joan Martorell Martorell, dependent de comerç, s., 18 a., ev. 14 (1926).
– Teresa Martorell Martorell, s., 16 a., ev. 12 (1926). Germana de l’anterior.
– Serafina Oliver Bodró, treballava en un obrador de moneders, s., 22 a., ev. 10 (1918).
– Joan Roig Salvador, peó, c., 50 a., ev. 30 (1910). La seva muller treballava a La Sedera,

i era natural de Riudoms. Tenen un fill peó nascut a Barcelona.

Mont-ral

– Antoni Altès Altès, rajoler, c., 27 a., ev. 26 (1929). El padró el qualifica de transeünt. La
seva esposa també era de Mont-ral (Maria Muster).

– Cinta Altès Muster, s. 2 a., ev. 1 (1929). El seu pare era un rajoler de Mont-ral.
– Maria Altès Oller, v., 58 a., ev. 18 (1890). Té un fill nat a Reus que treballava com a peó,

a més d’una filla també reusenca d’ofici filadora.
– Teresa Altès Prats, teixidora, s., 43 a., ev. 13 (1910). Viu amb la seva mare, vídua.
– Pere Altès Soler, forner, c., 58 a., ev. 13 (1885). La seva dona era d’Alcover.
– Antoni Besora Corbató, fonedor, c., 26 a., ev. 16 (1920).
– Agustina Besora Vallverdú, v., 71 a., ev. 36 (1895).
– Maria Boquer Cavaller, c., 43 a., ev. 30 (1917). El seu marit era un vigilant nat a Rojals.
– Mercè Boquer Isern, c., 47 a., ev. 27 (1910). Estava casada amb un electricista reusenc.
– Maria Cavaller Prats, c., 60 a., ev. 54 (1924). El seu marit era de Mont-ral (Pere Vall-

verdú B.).
– Joan Domingo Isern, peó, c., 34 a., ev. 26 (1922).
– Maria Isern Vallverdú, c., 45 a., ev. 25 (1910). El seu home era també de Mont-ral.
– Joan Feliu Vallverdú, peó, c., 45 a., ev. 25 (1910). La seva esposa era de Mont-ral (Maria

Isern Vallverdú).
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– Maria Ferrando Isern, c., 36 a., ev. 11 (1905). El seu marit era un barber de l’Espluga
Calba (Garrigues).

– Simó Fort Altès, peó, c., 30 a., ev. 26 (1926). La seva esposa era de Mont-ral (Teresa
Vallverdú I.).

– Rosa Gras Rius, c., 30 a., ev. 22 (1922). El seu marit era també de Mont-ral (Joan Do-
mingo I.).

– Agustí Isern Vallverdú, carreter, s., 27 a. Només feia un mes que residia a Reus. El padró
el considera transeünt.

– Concepció Martorell Vilarrúbia, v., 86 a., ev. 36 (1880).
- Carme Oller Amorós, teixidora, s., 38 a., ev. 36 (1928).
– Lluís Riber Martorell, impressor, c., 54 a., ev. 7 (1892). La seva esposa era de Reus.
– Maria Riber Martorell, c., 46 a., ev. 7 (1891). El seu home era un peó de Reus.
– Joan Rius Oller, xofer, c., 36 a, ev. 26(1920). La seva muller era de Prenafeta (Montblanc).
– Maria Roig Gual, c., 62 a., ev. 60 (1928). El seu home era un ferrer de Girona.
– Josep Saperes Escarrer, dependent de comerç, c., 53 a., ev. 6 (1883). La seva esposa era

reusenca.
– Núria Muela Vinyes, s., 4 a., ev. 1 (1929). Pare comerciant de Girona i mare d’Arbolí.
– Fermí Nogués Rosselló, constructor de carros, c., 56 a., ev. 6 (1880). La seva esposa era

d’Alforja.
– Antònia Magraner Català, c. 55 a., ev. 30 (1905). El seu home era de Mont-ral (Pere

Robert Feliu). Tenien un fill que treballava de peó, natural d’Alcover.
– Joan Magraner Català, tractant, c., 47 a., ev. 22 (1905). La seva esposa era també de

Mont-ral (Maria Vallverdú R.).
– Teresa Mas Barberà, c., 43 a., ev. 23 (1910). El seu marit era de Rojals (Pere Òdena).
– Maria Muster Boquer, c., 27 a., ev. 26 (1929). El seu home era un rajoler de Mont-ral

(Antoni Altès).
– Salvador Muster Roig, vigilant, c., 56 a., ev. 19 (1893). La seva esposa era de Mont-ral

(Antònia Vallverdú Fort).
– Teresa Oller Cavaller, operària, c. Arriba el 1918. El seu marit era de Mont-ral (Josep

Rius I.).
– Antònia Oller Roig, v., 59 a., ev. 20 (1891). El seu fill treballa com a xofer.
– Josep Pàmies Gavarró, pagès, c., 59 a., ev. 28 (1899). La seva esposa era d’Almatret

(Segrià).
– Teresa Prats Altès, c., 36 a., ev. 16 (1910). El seu home era un comerciant de Reus.
– Tecla Prats Cavaller, c., 60 a., ev. 14 (1884). El seu marit era un peó de Castelló de la

Plana (País Valencià).
– Rosa Prats Torrell, v., 80 a., ev. 60 (1910). Viu amb la seva filla, també nada al mateix

poble (Teresa Altès Prats).
– Josep Rius Isern, carreter, c., 38 a., ev. 26 (1918).
– Pere Robert Feliu, cabrer (pastor), c., 55 a., ev. 30 (1905). La seva muller era del mateix

poble (Antònia Magraner).
– Pere Vallverdú Boquer, pagès, c., 58 a. Feia sis mesos que residia a Reus.
– Teresa Vallverdú Isern, c., 29 a., ev. 25 (1926). El seu home també era de Mont-ral, un

peó (Simó Fort).
– Pere Vallverdú Cavaller, pagès, c., 35 a. Feia sis mesos de la seva arribada a Reus, els

seus pares eren també de Mont-ral (Pere i Maria).
– Margarida Vallverdú Cavaller, obrera, s., 29 a. Germana de l’anterior.
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– Delfí Vallverdú Cavaller, peó, s., 27 a., ev. 27 (1930). Germà de l’anterior.
– Salvador Vallverdú Cavaller, peó, s., 22 a. Feia sis mesos que havien arribat. Germà de

l’anterior.
– Maria Vallverdú Roig, c., 44 a., ev. 9 (1895).

Farena

– Josep Barberà Virgili, dependent de bar, c., 29 a., ev. 24 (1925). La seva dona era de
Reus.

– Joaquima Cavaller Masdéu, c., 47 a., ev. 32 (1915). El seu home era de Farena (Ignasi
Robert M.).

– Ignasi Robert Marcos, comerciant, c. 48 a., ev. 33 (1915). La seva muller era també de
Farena (Joaquima Cavaller).

– Josep Robert Marcos, peó, c., 30 a., ev. 17 (1917). La seva dona era de Reus.
– Teresa Robert Marcos, c., 37 a., ev. mesos (1893). El seu cònjuge era un pagès de Rojals

(Antoni Òdena F.).
– Maria Vendrell Vilalta, v., 68 a., ev. 58 (1920). Viu amb els seus fills.
– Maria Vilalta Guasc, s., 45 a., ev. 15 (1900).
– Antoni Vilalta Guasc, comerciant, s., 69 a., ev. 39 (1900).
– Joan Vilalta Oromí, escrivent, c., 56 a., ev. 7 (1881). La seva dona era de Reus.

La Mussara

– Maria Camafort Cavaller, s., 11 a., ev. 9 (1928).
– Lluïsa Camafort Cavaller, s., 9 a., ev. 7 (1928).
– Francesca Camafort Cavaller, s., 7 a., ev. 5 (1928).
– Pere Cavaller Corts, pagès, c., 63 a., ev. 61 (1928). La seva dona és de la mateixa pobla-

ció (Francesca Estivill J.).
– Agustí Cavaller Estivill, pagès, s., 24 a., ev. 22 (1928). Els seus pares també eren de la

Mussara.
– Isidre Cavaller Estivill, pagès, s., 21 a., ev. 20 (1928). Germà de l’anterior.
– Francesca Cavaller Estivill, obrera de La Sedera, s., 17 a., ev. 15 (1928). Germana de

l’anterior.
– Marina Cavaller Estivill, v., 38 a., ev. 36 (1928).
– Francesca Estivill Joanpere, c., 62 a., ev. 60 (1928). El seu home era pagès del mateix

lloc (Pere Cavaller C.).
– Maria Joanpere Cavaller, c., 45 a., ev. 17 (1902). El seu espòs era un pagès jornaler de

l’Aleixar.
– Salvador Joanpere Nadal, peó, c., 45 a., ev. 33 (1918). La seva esposa era una semolera

de Porrera. Una filla seva és sastressa i un fill impressor, ambdós ja nascuts a Reus.
– Susina Joanpere Roig, c., 38 a., ev. 21 (1913). El seu home era del mateix terme (Serafí

Oliver R.).
– Erminia Oliver Camafort, c., 25a., v. 2a. (1907). El seu marit era un mecànic natural de

Casp (Aragó).
– Serafí Oliver Roig, c., pagès, 40 a., ev. 23 (1913). La seva esposa també era de la Mussara

(Susina Joanpere R.). Tenen fills a Reus.
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– Felisa Oliver Vallverdú, c., 41 a., ev. 21 (1909). El seu home era un sastre nat a Capafonts
(Josep Balenyà).

– Dolors Roig Estivill, v., 68 a., ev. 37 (1899).
– Dolors Rosés Masdéu, c., 49 a., ev. 12 (1893). El seu home era un xofer de Vilaverd.
– Montserrat Rosés Masdéu, s., 9 a., ev. mesos (1921). El seu pare era un pastor de l’Albiol

(Salvador R. M.).

Prades

– Ramon Balcells Roig, pagès, c., 38 a., ev. 13 (1905). La seva esposa era de l’Espluga de
Francolí.

– Salvador Balcells Roig, pagès, c. 45 a., ev. 38 (1923). La seva esposa era natural de
Cervià de les Garrigues.

– Arcadi Estivill Arbós, ferrer, c., 30 a., ev. 17 (1917). La seva muller era d’Arbeca.
– Dolors Ferrer Torrents, c., 42 a., ev. 4 (1892). El seu marit era conserge d’una societat.
– Rosa Joanpere Pallejà, c., 61 a., ev. 21 (1890).
– Anselm Josa Vallverdú, fondista, c., 29 a., ev. 25 (1926). La seva muller era de les Bor-

ges Blanques.
– Joan Josa Vallverdú, adroguer, c., 27 a., ev. 23 (1926). Germà de l’anterior.
– Valentí Oller Oller, peó, c., 64 a., ev. 14 (1880). La seva dona era de Riba-roja d’Ebre.
– Manuel Queraltó Vendrell, serraller, s., 17 a., ev. 1 (1914).
– Leonor Masgoret Miró, minyona, s., 23 a., ev. 15 (1922).
– Josep Moragues Salvador, jornaler pagès, c., 33 a., ev. 13 (1910). La seva muller era

d’Arbeca.
– Assumpció Roig Guivernau, obrera a La Sedera, s., 16 a., ev. 13 (1927). Viu amb la seva

mare, vídua dels Garidells.
– Joana Roig Guivernau, s., 12 a., ev. 9 (1927). Germana de l’anterior.
– Josep Vallverdú Isern, pagès, c., 41 a., ev. 40 (1929). Transeünt. La seva dona era de

Capafonts (Irene Balenyà).
– Josefina Vallverdú Querol, operària de La Sedera, s., 14 a., ev. 13 (1929).
– Agustina Vallverdú Querol, oficial gorrista, s., 12 a., ev. 11 (1929).
– Teresa Vallverdú Querol, estudiant, s., 9 a., ev. 8 (1929).
– Jaume Vallverdú Torroella, pagès retirat, v., 73 a., ev. 72 (1929).

La Riba

– Joan Adserà Barberà, peó, c., 62 a., ev. 12 (1880). La seva muller era de Reus.
– Rosa Amorós Oller, c., 38 a., ev. 18 (1910).
– Manuela Amorós Soler, oficial de fàbrica, s., 45 a., ev. 5 (1890).
– Maria Batet Martorell, v., 55 a., ev. 50 (1925).
– Mateu Besora Escoter. Feia dos mesos que havia arribat a Reus. El seu pare era de

Mont-ral.
– Mercè Casulleres Figueres, v., 72 a., ev. 12 (1870). Viu amb la seva filla.
– Lluís Faiges Gener, oficial mecànic, c., 45 a., ev. 7 (1892). La seva muller era de Reus.
– Antonina Figueres Crinyell, v., 70 a., ev. 20 (1880). Viu amb una germana també vídua.
– Antònia Figueres Crinyell, v., 72 a., ev. 17 (1875). Germana de l’anterior.
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– Salvador Gavarró, carreter, c., 48 a., ev. 8 (1890). La seva dona era de Montblanc, tenia
una filla ocupada a La Sedera.

– Miquel Lledó Torres, mecànic, s., 22 a., ev. 22 (1930). Feia sis mesos que havia arribat
a Reus. Vivia com a hoste a casa d’un tintorer d’Ascó. El padró el considera com a
transeünt.

– Joaquima Paris Alsina, c., 56 a., ev. 6 (1880). El seu home era un perruquer de Reus.
Una filla seva exerceix de gorrista i un fill de perruquer, com el seu pare.

– Joan Roig Besora, c., 43 a., ev. 3 (1890). La seva muller és de la Pobla de Cérvoles
(Garrigues). Ell treballava en la fabricació de somiers.

Rojals

Atenent que en aquestes jornades hi ha un treball de Roser Puig sobre la població de Rojals,
“El despoblament de Rojals (segles xix-xx)”, en què podeu trobar la relació completa dels
immigrants rojalencs a Reus, us hi remetem. Es tracta de 35 immigrants (14 homes i 21 dones).

Siurana de Prades

– Joana Juncosa Bonet, minyona, s., 28 a., ev. 25 (1927). Servia a casa d’un metge natural
de l’Espluga de Francolí.

Vallclara

– Carme Estrader Josa, c., 50 a., ev. 20 (1900). El seu home era un boter de Reus.
– Elisa Estrader Josa, v., 60 a., ev. 25 (1895). Una filla seva treballa a La Sedera i un fill

seu fa de serrador.
– Antoni Estrader Vendrell, pastisser, s., 33 a., ev. 19 (1916). La seva mare era natural de

Farena (Maria Vendrell Vilalta).
– Maria Estrader Vendrell, dependenta comerç, s., 26 a., ev. 16 (1920), germana d’Antoni.
– Camil Nadal Alentorn, taverner, c., 41 a., ev. 31 (1920). La seva dona era de la Guàrdia

dels Prats.

Vilanova de Prades

– Maria Espasa Ferrer, c., 41 a., ev. 18 (1907). El seu marit era un peó natural d’Alcover.
Tenen una filla a Reus que treballa de sastressa.

– Salvadora Vilalta Aixalà, c., 52 a., ev. 48 (1926). El seu marit era un comerciant de
l’Albi.


