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                                                                  A tantes mans anònimes 

                                                             que amb saviesa i dur treball

                                                             van transformar la terra,

                                                             construint un nou paisatge 

                                                             amb pedres i ceps.
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“ Les seves mans dures i fortes com el cor del boix tenen una grapa ferotge, un  

palp àvid, una amorosia per empunyar l’aixada i la destral i un instint de saviesa per  

amuntegar  els  còdols  amunt,  amunt...Veieu  aquest  coster  on  ni  les  cabres  se  

serven? Doncs ell el farà florir en quatre dies. Aquest caos de pedruscall i plates  

que tapen,  el  transformarà  en una geomètrica  graonada d’espones i  parets  que  

pujaran fins al cim; ferirà la terra amb un baró indomable, del rost en farà bancals,  

dels bancals llaurons i de seguida hi veureu una gerda verdor d’arbres i una alegre  

rossor de blats. El vi que beu- un vi negre, espès i fumós com sang calenta-de la  

roca viva neix...Tot té fortor de roca allí; l’aigua, el pa, l’oli, el vent, la parla i les  

persones”

                                                                         Joan Santamaría. Visions de Catalunya. 1927
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PRESENTACIÓ

“Montblanc no s’ha vist sols afavorit per la història, sinó que la natura li  

ha resultat també pròdiga. Situat a la Conca, rodejada de muntanyoles de poca alçària,  
es troba enmig d’un paisatge meravellós, en un indret (...) deliciós i inigualable: “camps  
exultants, sucosos, amarats de blau”. La seva bellesa sembla incorrupta. S’ha mantingut  
a través del temps sense perdre ni un punt; al contrari,  la pàtina dels anys li ha anat  
donant més vàlua i més qualitat, com si fos un vi de gran classe que s’enriqueix amb  
els anys”  Dolça Catalunya, Vol.2 p.335 

Un passeig per Montblanc, pels seus entorns amb la visita als seus agregats: 

Lilla, La Guàrdia dels Prats, Prenafeta i Rojals ens descobreix indrets plens de 

bellesa  i  història,  tot  el  terme  de  Montblanc  és  patrimoni,  és  història,  és 

paisatge...  les seves pedres, les seves cases, els seus camps, els seus boscos 

ens parlen d’èpoques passades.  El seu patrimoni  més visible,  tot  el  conjunt 

medieval de la vila ducal és extraordinari, però fora la imponent muralla, allà en 

els seus camps, hi trobem, també, un patrimoni magnífic, unes construccions 

agràries fetes amb pedra, fetes amb la saviesa de la gent del camp. 

L’home transforma permanentment  el  seu entorn,  el  treballa i  l’adapta a les 

seves  necessitats,  necessitats  que  van  canviant  al  llarg  del  temps.  La 

transformació, però, no sempre és  respectuosa amb el medi i amb el patrimoni.

La construcció de la línia del tren d’alta Velocitat (TGV), ha suposat un impacte 

ambiental  molt  fort,  transformant  enormement  el  territori  per  on  ha  passat. 

Concretament, al terme municipal de Montblanc aquestes obres han dividit més 

el terme del que ja ho estava. Montblanc està en un nus comunicatiu important, 

és lloc de pas de carreteres, autopista, ferrocarril... La construcció de la nova 

línia ha suposat  l’enderroc de diverses construccions agràries, destacant una 

barraca de doble cos, exemplar únic, que tot i les gestions realitzades acabà 

sent enderrocada. Aquest fet va fer pensar que era necessari un inventari, un 

estudi i un reconeixement de les construccions de pedra seca, i  el poder-ne 

tramitar la declaració de Bé d’Interès Local d’algunes d’elles, per salvaguardar-

les davant d’agressions com les que han patit recentment, per tal de conservar-

les i difondre'n el seu coneixement.
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Es creia  necessari  apropar  i  redescobrir  aquest  patrimoni  tan  invisible  com 

espectacular a la població en general,  i des del Museu-Arxiu de Montblanc i 

Comarca  es  va  apostar  per  l’inventari  i  recerca  d’aquests  elements 

constructius, i no sols fent una catalogació, sinó anant més enllà i respondre a 

preguntes com: de quan són les construccions, qui les feia, perquè les feien, 

perquè hi ha zones amb tanta concentració i d’altres o no n’hi ha, etc. el voler 

respondre a aquests interrogants en va dur a un moment històric, concretament 

a l’època de la febre d’or de la vinya (S.XIX).  

Arreu de l’estat trobem diversos inventaris de construccions de pedra, però el 

més  excepcional,  és  trobar  recerques  històriques  i/o  antropològiques  que 

n’analitzin  l’ús  lligat  a  la  vida  pagesa.  Creiem  necessari  estudiar  les 

edificacions,  les  pedres,  reflectint  la  vida  de  les  persones  que  les  havien 

utilitzat, que les havien construït,... Ens interessaven les mans i les vides que 

van ser la seva raó de ser. 

Al gener del 2002 es va presentar la proposta d’estudi amb el títol de: “Projecte 

d’inventari,  investigació  i  divulgació  de les  construccions de pedra seca del 

terme  municipal  de  Montblanc  (La  Conca  de  Barberà)”,  a  la  convocatòria 

d’estudis  de  recerca  i  anàlisis  de  l’Inventari  del  Patrimoni  Etnològic  de 

Catalunya (IPEC) del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional 

Catalana.  El  projecte  va  ser  escollit  per  formar  part  de  les  recerques  de 

l’esmentat  centre.  La  primera  fase  d’aquest  estudi  tingué  lloc  l’any  2002 

realitzant-se  l’inventari,  part  del  buidat  d’arxius  i  bibliogràfic,  i  entrevistes  a 

informants, i durant l’any 2003 es seguí amb la feina iniciada l’any anterior, i es 

treballa  en  la  redacció  de  la  present  monografia,  partint  de  la  proposta  de 

recerca titulada “El creixement i davallament del conreu de la vinya del 1850 al 

1900, al terme de Montblanc, a través de les construccions agràries. La vida a 

pagès”.

Durant l’any 2002, es van inventariar 179 construccions (construccions agràries 

i preindustrials on la pedra hi és protagonista), 138 d’elles de barraques. L’any 

2003  l’inventari  de  barraques  ha  quedat  ampliat  en  11  construccions  més, 

quedant-ne, segurament, més en zones de muntanya on la vegetació és molt 

espessa i és impossible endinsar-s’hi. 
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Les construccions recollides en l’inventari han resultat ser més nombroses del 

que en un primer moment es pensava.

La recerca i la confecció d’aquesta monografia ha partit de la següent hipòtesi 

de treball, que ens ha marcat els objectius i les línies de recerca:

L'expansió de la vinya al s.XIX, donà lloc a un aprofitament de les terres de 

cultiu  menys  favorables,  que  comportaren  la  marginació  del  terreny  i  la 

construcció de barraques i aixoplucs.  Aquesta transformació del paisatge portà 

l'auge  d’oficis  com  el  de  margeter,  i  noves  vies  de  comercialització  i 

d'aprofitament de la terra i dels recursos naturals (bassots, cisternes, pous de 

gel, forns, molins...). Aquesta vida a la vinya fou abandonada anys desprès,  a 

causa del devastament provocat per la fil·loxera, que va suposar el tir de gràcia 

a una important crisi agrícola començada uns anys abans, crisi que desembocà 

amb una forta emigració cap a la ciutat, deixant enrere la desforestació inicial, 

amb l'abandó de les terres de cultiu més inaccessibles i llunyanes dels nuclis 

de població.  

La nostra hipòtesi  vinculava l’origen de moltes de les construccions agràries 

(sobretot les barraques) a un moment històric que va fer possible i necessari la 

construcció d’aquests elements.

Pensàvem que era important parlar d’aquest període tant important i de gran 

transformació  pel  camp  agrari,  ja  que  va  afectar  profundament  la  vida  de 

pagès.  Vàrem fixar el període històric estudiat de 1850 a 1900, coincidint amb 

altres autors que també han fixat aquestes dècades com les de la “febre d’or” 

de la vinya i del seu posterior davallament.

Durant aquests anys de màxima ocupació de la vinya,  de la mateixa manera 

que s’havia fent ancestralment, la gestió de l’entorn buscava de cobrir altres 

necessitats tant econòmiques com materials. No podem oblidar la presència de 

ramats  d’ovelles,  tampoc  la  feina  quotidiana  d’aconseguir  llenya  per  les 

necessitats bàsiques, la construcció de forns de guix i de calç, l’aprofitament de 

l’aigua en zones que anteriorment no s’havien cultivat, l'accés i transport,... És 

interessant també l’anàlisi d’unes relacions socials i econòmiques entre actors 
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situats en diferents plans i amb diferents possibilitats i interessos, marcats tots 

per una estructura de la propietat de la terra desigual. 

Aquest  creixement  de  l’agricultura  vinícola  (amb  tot  allò  que  comporta: 

dedicació de més terres a la vinya, aparició d’indústries d’aiguardent, comerç 

exterior...)  va anar  lligat a una “expansió” constructiva.  Ja en altres treballs1 

s’ha  exposat  l’estret  lligam  de  la  tècnica  de  la  pedra  seca  amb  el 

desenvolupament  de  l’agricultura  i,  en  especial,  a  la  roturació  de  terrenys 

verges  per  transformar-los  en  terres  cultivables.  D’aquesta  manera,  el  seu 

sentit  seria  fonamentalment  el  de  la  creació  d’una  nova  infrastructura  de 

recolzament a l’explotació d’un recent creat espai agrícola. A diverses zones de 

Catalunya a les barraques se les coneix com “barraques de vinya”, nom molt 

significatiu del seu origen i ús.

LLEGAT DE PEDRA AMB REGUST DE VI,  és un apropament a la vida de 

pagès al terme de Montblanc del 1850-1900. Un estudi del conreu de la vinya, 

de les construccions agràries i també una anàlisi de les formes de vida que les 

han fet possible.

El  treball  està  estructurat  en  quatre  àmbits:  El  territori  (el  terme  de 

MONTBLANC),  on  es  fa  una descripció  de  les  característiques  físiques  del 

municipi.  LA VINYA, amb un estudi  de l’evolució d’aquest conreu,  i  de com 

determina l’economia i les relacions socials a la segona meitat  del XIX.  LA 

VIDA, que recull  la vida de pagès, centrant-nos en els grups domèstics,  les 

estratègies  de transmissió i  reproducció del  patrimoni,  la força de treball,  la 

indumentària del moment, dites, cançons i anècdotes, i un anàlisi de la família 

Solé de Lilla.  I la PEDRA, on parlem de l’arquitectura popular, de l’art de la 

pedra  seca,  i  concretament  de  les  barraques,  que  en  són  l’expressió  més 

genuïna juntament amb els marges.

 

Serveixi  aquest  treball  per  redescobrir  un passat,  i  un llegat  de pedra amb 

regust de vi, un fragment d’història que encara avui podem intentar llegir per 

alguns  camps  de Montblanc,  a  través  dels  seus  testimonis  silenciosos:  els 

marges, les barraques, les feixes, ara altra volta conquerides pel bosc.   

1  Veure  MARCO, J. ; RIVAS, F. 2002  ;  SOLER, J.M, 1994, entre d’altres.
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La realització d’aquest estudi no hauria estat possible sense la col·laboració i 

ajut de moltíssimes persones i entitats, agraïm l’atenció i temps que ens han 

dedicat els nostres informants: Ricard Rovira i Girons de Lilla; Josep Mª Cortés 

i Ribé, alcalde pedani de Lilla; Carles Masdeu i Bayarri de Montblanc; Armengol 

Pere Campanar de la Guàrdia dels Prats; Salvador Nogués Vallverdú, alcalde 

pedani de Rojals; Jordi Pàmies i Ribes de Montblanc; Francesc Sifre Pérez de 

Montblanc; Ramon Moix i Ribé de Lilla. També a l’Eulàlia Albareda de l’Arxiu 

Històric de Montblanc, al Ramon Rosich, director del Museu de la Vida Rural de 

l’Espluga de Francolí, i als historiadors: Josep Mª Grau i Pujol, i Gabriel Serra i 

Cendròs; a la Montserrat Soronellas, antropòloga i professora de la URV, al Dr. 

Joan Prat, per facilitar-nos l’accés a l’Arxiu d’Etnografia de Catalunya, a la Bibi 

Alcantara pels dibuixos de les eines. I un agraïment molt especial per la família 

Solé de Ca Peret de Lilla  i pel Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca, del qual 

va sortir la proposta d’aquesta investigació, per la seva confiança i recolzament. 

A tots, moltes gràcies.
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METODOLOGIA:  

Els objectius i  la hipòtesi  són els que ens han marcat  la metodologia de la 

recerca. Per recollir tota la informació necessària ens hem servit de: 

Recull i anàlisi bibliogràfic i documental: 

El buidat de material bibliogràfic sobre el tema en qüestió s’ha anat realitzant al 

llarg de tota la investigació, en un primer moment el buidat i anàlisi va estar 

més  centrat  en  tot  el  que  estava  relacionat  amb  construccions  agràries,  i 

posteriorment es va buidar material en relació al conreu de la vinya i la vida 

pagesa.  Cal  fer  esment  que  al  contrari,  del  que  es  pensava  en  un  primer 

moment, hem trobat una àmplia bibliografia, amb material molt interessant. Han 

estat especialment útils els articles de publicacions periòdiques de la zona, com 

l’Espitllera de Montblanc i Aplecs de treballs del Centre d’Estudis de la Conca 

de Barberà.  

S’han consultat, a més, diversos Fons Documentals: 

- Arxiu Històric Comarcal de Montblanc:  Fons municipals de Montblanc i de 

Lilla,  amb  el  corresponent  buidat  de  Llibres  de  Comptes,  Contribucions 

Industrials,  Matrícules  de  Carruatges;  Protocols  Notarials,  i,  Cadastres  i 

Amillaraments.

- Museu-Arxiu de Montblanc i comarca: Fitxes d’eines i  Fons fotogràfic

- Arxiu Municipal de Valls:  Fons fotogràfic

- Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí: Fons fotogràfic

- Arxiu d’Etnografia de Catalunya (Universitat Rovira i Virgili):  Recerques 

d’eines, construccions i conreus, i consulta al fons d’Històries de vida

- Ajuntament de Montblanc:  Consulta del cadastre i parcel·lari del municipi.

- Arxiu Patrimonial de Ca Peret de Lilla (Família Solé): L’arxiu de Ca Peret 

és  un  arxiu  molt  ric  en  documentació,  que  arrenca  del  segle  XVII  i  inclou 

documentació  de  caire  familiar  (correspondència,  cèdules  personals,...) 

patrimonial  (còpies  d’escriptures  notarials),  i  comptable.  Dins  aquest  últim 

apartat cal destacar una interessant sèrie de Llibretes de la segona meitat del 
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segle XIX,  on es  porten  els  comptes  dels negocis  relacionats  amb la cria  i 

venda de bestiar i carn, i els resultats de la verema i la comercialització de vi i 

aiguardent. També trobem documentació variada relacionada amb l’Ajuntament 

de Lilla, permisos d’armes, càrrecs públics, etc. 

      

Una  de  les  principals  dificultats  en  el  buidat  de  documentació,  ha  estat  la 

manca de temps per poder treballar el gran volum de documentació trobada, 

sobretot a l’Arxiu Històric-Comarcal de Montblanc.

En el buidat documental hem seguit una sèrie de línies de treball: 

- esbrinar si hi havia referències documentals sobre les construccions de pedra 

seca, en inventaris o contractes, tant de compra-venda, com d’explotació de la 

vinya.

-  comprovar el creixement de la vinya a través de cadastres i amillaraments. 

Hem comptat  amb poca documentació,  que d’altra banda ja havien treballat 

autors com Grau, J.M. i Serra, G.2. Hi ha un important buit d’aquest tipus de 

documentació entre el 1867 i ben entrat el segle . 

-  comprovar  l’expansió  i  la  recessió  del  conreu  de  la  vinya  a  través  dels 

contractes de compra-venda i d’explotació de la vinya.

-  observar  l’evolució  del  tipus  de  contractes  de  propietat  i  explotació,  la 

pervivència de contractes com la rabassa morta i el pas cap als contractes de 

parcers i arrendaments. 

-  estudiar  l’evolució  de la  fabricació  d’aiguardent  a través de les matrícules 

industrials, en aquest cas, només conservades a Montblanc.

- Partint de l’arxiu i del patrimoni de la família Solé de Lilla, estudiar l’evolució 

d’una família de propietaris  pagesa del  segle XIX,  que ens exemplifica una 

època i una manera de viure concreta.

Inventari de les construccions agràries del terme de Montblanc. L’inventari 

ha estat   fruit  d’un  exhaustiu  treball  de camp d’observació  i  localització  de 

construccions,  i  emplenant  de  les  fitxes,  presa  d'imatges,  i  localització 

d’aquestes, ubicades amb coordenades (GPS). Les diferents fitxes varen ser 

introduïdes a la base de dades. 

2 Veure bibliografia
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Finalment, sobre un plànol del terme de Montblanc es van senyalar totes les 

construccions inventariades. 

Entrevistes:  En tot moment s’ha considerat bàsic el contacte amb la gent del 

territori. S’han realitzat entrevistes a diferents informants, entre els que trobem 

pagesos, pastors, propietaris, alcaldes pedanis, i coneixedors del terme. Hem 

de constatar que es creia que ens resultaria més fàcil trobar informants, i que la 

informació recollida seria àmplia i diversa, però ens hem trobat en importants 

dificultats per trobar persones que ens parlessin de l’ús de les construccions, 

de la vida pagesa abans de la fil·loxera,... 

Algunes  notícies  d'aquestes  construccions  i  de  la  vida  de  pagès  d'aquest 

moment històric ens arriben per transmissió oral, tot i que els informants són 

escassos  en  aquesta  zona,  ja  que la  pagesia  ha  minvat  considerablement, 

trobant-se moltes terres abandonades, i part dels agregats han passat a ser de 

segona residència (Rojals, Rojalons i Lilla). La vida de pagès no ha continuat 

com en d'altres zones de la província (com al  Priorat i a la Terra Alta).  

  

S’ha  parlat,  també,  amb  historiadors  de  Montblanc,  concretament  amb  en 

Josep Mª Grau i Gabriel Serra, dos grans coneixedors del tema treballat. Ens 

ha resultat molt útil tota la seva informació, i les seves publicacions.  

A més de buidar bibliografia, entrevistar gent de la zona, ens hem interessat pel 

que es feia arreu de Catalunya, en quan a arquitectura popular, i hem visitat la 

Fatarella,  la  Bisbal  del  Penedès,  la  comarca  del  Bages,  Vallbona  de  les 

Monges,  etc.  Hem  pogut  intercanviar  interessants  converses  amb  diferents 

persones d’arreu.   

Activitats dinamitzadores i de difusió: 

Amb la intenció de difondre la tasca que estàvem realitzant i poder despertar la 

inquietud i curiositat dels veïns de la zona, es van organitzar a finals de l’any 

2002 dues xerrades (una a Montblanc i l’altre a Lilla) per presentar l’inventari 

realitzat  i  la  recerca  que  s’estava  fent.  La  resposta  va  ser  molt  bona.  De 

manera  molt  gràfica  amb  transparències  i  diapositives  s’intentà  acostar  als 

veïns a la realitat de les construccions i provocar el record i l’interès. Aquestes 
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xerrades van facilitar el contacte amb persones propietàries de construccions, 

amb gent coneixedora d’aquestes i amb un públic interessat pel tema. 

També, amb l’interès de donar a conèixer la nostra recerca, vàrem presentar 

una comunicació  al  Congrés  “Paisatges  de la  Vinya”  celebrat  a  Manresa  a 

finals d’octubre del 2003. Va ser un espai on a més de difondre el nostre estudi, 

vam poder conèixer altres recerques.

Dins  les  activitats  de  tardor  de  la  Ruta  del  Cister,  es  va  organitzar  pel  26 

d’octubre 2003 una sortida popular com a: “ruta per conèixer l’arquitectura rural 

de les Barraques de Pedra Seca” a la zona del Camp Magre de Lilla, amb la 

intenció  de  difondre  aquest  patrimoni  inventariat  tan  sorprenent  com 

desconegut alhora.    

Les activitats de difusió i promoció poden ser moltes, exposicions, publicacions, 

activar rutes turístiques concretes, dossiers pedagògics,... adreçades tan a un 

públic general, com a escoles i grups concrets. A partir de tot el treball ja fet, 

queda ara una difusió i promoció de tot aquest patrimoni. Fer visible el que ara 

no ho és: els marges, les barraques, les basses, etc.
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MONTblanc

“on domina la terra àrida i descolorida, i on qualsevol punt un xic enlairat 

ens ofereix gairebé totes les belleses del paisatge de tota l’extensió de la  

comarca ; el Francolí que la travessa de cap a cap , l’horta verdejant que 

el voreja ; els pobles (...) ; la terra benaurada poblada de vinyes i ametllers  

; les valls ombrívoles faldejades pels pins, i ça i lla, alguna que altra casa  

de pagès i molí que acaben d’arrodonir el brau paisatge lluminós i esclarit  

d’aquesta terra beneïda.” 

                                                    

                                                                           Violant i Simorra , 1990
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EL TERME DE MONTBLANC

DESCRIPCIÓ FÍSICA

El terme municipal  de Montblanc està situat  en la comarca de la Conca de 

Barberà al migjorn de Catalunya en una zona on conflueixen diferents vies de 

comunicació de les comarques de l’interior amb el camp de Tarragona i per on 

transcorre el riu Francolí i el seu afluent l’Anguera pel terç Nord, i el riu Brugent 

pel costat Est del terme. L’extensió del seu territori és considerable amb una 

superfície total de 92,24 Km2, si bé no sempre ha estat així, ja que al llarg dels 

anys ha patit segregacions (l’any 1678 es segregaren Rojals, els Cogullons, la 

Bartra, Blancafort, la Guardia dels Prats i Lilla) i altre cop agregacions de Lilla, 

Prenafeta i la Guardia dels Prats l’any 1879, per finalment  l’any 1940 agregar-

se Rojals amb els nuclis ja deshabitats dels Cogullons, la Bartra i el Pinetell 3.

La zona que comprèn el terme de Montblanc té una orografia molt diferenciada. 

El relleu el podem dividir en tres, la part que pertany a la Depressió Central 

Catalana, que serien totes les terres planes dels voltants de la vila Ducal on 

trobem  la  cota  més  baixa  (350  m)  i  els  nuclis  de  la  Guàrdia  dels  Prats  i 

Prenafeta, el sector de les Muntanyes de Prades que ocuparia tot l’antic terme 

de Rojals on hi ha la màxima alçada a l’era de la Guineu amb 1.111 m i bona 

part dels barrancs (les Tosses, Sant Joan, la Pasquala, la Vall ...) que aporten 

les seves aigües al riu Francolí i la part més oriental del terme amb la serra de 

Miramar on les altituds son menors (pic de la Cogulla de 784 m, el Tossal Gros 

de 864 m, Puig Cabrer de 525 m).

Els nuclis poblacionals més elevats són Els Cogullons a 1042 m, Rojals a 977 

m, Rojalons a 670 m i el Pinetell a 607 m.

Els materials geològics que configuren el terme municipal de Montblanc són les 

pissarres del Paleozoic al barranc de la Vall i els granits de la Mola d’Estat com 

3 Al  1850 el  terme de Montblanc no contemplava cap dels  pobles agregats que actualment 
consten al municipi. El nostre estudi, però, abarca la zona actual del terme; és a dir, Montblanc, 
Guàrdia dels Prats, Rojals, Lilla i Prenafeta.

17



a roques  més  antigues.  Les  roques  mesozoiques  del  Triàsic,  formades  per 

calcàries, dolòmies grises i conglomerats es troben en els sectors enlairats de 

les Muntanyes de Prades i de la serra de Miramar. A les parts baixes trobem 

els  sediments  cerozoics,  principalment  eòcens  i  oligòcens   formats  per 

calcàries,  argiles,  margues,  guixos,  conglomerats.  Aquests  corresponen  als 

dipòsits de la gran conca terciària de la depressió de l’Ebre, i a les terrasses 

dels rius Francolí i Anguera. Aquestes zones han estat sempre les terres més 

òptimes pel conreu i l’aprofitament agrari.

La  pedra  calcària  procedent  de  les  roques  sedimentàries  és  la  que  més 

predomina  en  els  marges  i  barraques  del  terme  de  Montblanc,  sent  la 

característica pedra blava o blavosa la més abundant en zones com el Camp 

Magre. En la serra Carbonaria, dins la serra de Miramar, indret on hi ha més 

concentració de barraques i marges també trobem la pedra calcària blava i  una 

altra de més blanquinosa totes elles formades de carbonat calci, fet que dóna 

nom a aquesta serra. A les terres planes de la zona de Prenafeta, les margues 

són les roques que més abunden com queda reflectit en la pedra que forma els 

marges i barraques d’aquella zona. També trobem gressos vermells en la zona 

de Muntanyes  de Prades especialment a la Coma del Diabló, Sant Joan o a les 

Tosses.

El  terme  de  Montblanc  es  troba  actualment  en  una  fase  contínua  de 

reforestació natural  i  espontània a l’haver-se abandonat una gran part  de la 

terra conreada, afegit  al produït en les dècades dels anys seixanta i setanta 

quan s’abandonaren el 46,12% de terres conreades, deixant el territori en un 

estat on la natura va seguint el seu curs lentament apoderant-se dels antics 

conreus poblant-los de pins, coscolls, argelagues i altres plantes i arbustos que 

dificulten  seriosament  poder  caminar  per  l’actual  terme  de  Montblanc.  Si  a 

aquest fet hi afegim les transformacions en sòl industrial, l’extensió urbanística 

dels darrers anys, trobem que resta tan sols una superfície del 29,22 % del 

terme de Montblanc com a terres conreades.
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El terme municipal de Montblanc en l’actualitat, amb tots els seus agregats

Les partides del terme  4    

La toponímia de les partides s’ha mantingut bastant permanent en el temps, 

s’han anat introduint canvis, però de forma lenta. Podem afirmar que la majoria 

de les partides que es coneixen avui eren, també, les utilitzades al 1850.

 

Montblanc: Mitja Lluna, Cantarruella, Mas Franc, Riber, Horta del Miracle, Horta 

Sobirana, Fontanet, Parellada de Baix, Viver, Vilasauva, Sallida, Horta Martí, 

Sol de l’Horta, Rojalons, Vall d’Ossera, Mas de Magí, Portell de la Colomera, la 

Vall, la Vall de fora, la Solana de la Vall, Coma de l’Alandó, Reboll, Racó de 

l’Hospital, Mas d’en Fort, la Pasquala, Coma del diabló, la Canal, Rasos, Coma 

Carlà, Sant Joan, l’Amalgué, la Tosa, l’Estepar, la Parellada de Dalt, Talavers, 

Pla de les Forques, Plans d’en Jori, les Comes, Romiguera, Semontar, Horta 

Llorac, les Torres, Camp Magre, Mas de Janoi, Aubagues, Vinyols, Roquetes i 

la Farga (que també pertany a Prenafeta i Lilla).

4 Extretes de: Treballs de Toponimia, Vol.3 1982
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La  Guàrdia  dels  Prats:  Calaf,  la  Costa,  les  Comes,  Cornellà,  Llangostet, 

Peixeres, Mas d’en Roc, Mas d’en Castells, Revolades, molí de Dalt, Darrera 

de la vila, Freginals, Horta de la Guàrdia, Mala Garriga, Freixinals i La Plana.

Prenafeta:  Pinetellel,  El  Canà,  Pla  d’Anguera,  La  Cabana,  Mas  de Gassol, 

Camí de Santa Anna, Planot, Coll e la Sabatera, Font de la Pleta, Prenafeta, 

Planella,  Camí de Cabra, Torre del Moro, Tossal Gros, Socarral,  Les Grites, 

Les Costes,  Bassots,  Rasa Farrut,  Comellà  de Nogués,  La Barceloneta,  La 

Gueyana, Els Horts, Clot de la Somerota, Rasa Hortènsia, Moltó, Les Vinyes, 

La Vinya Vella, Mas de Mangraner, Parats, Carreus, Vinya Gran, Ciscà, Pi de 

Montané,  Mas  Vell,  La  Fàbrica,  Tibau,  Olivateres,  El  prat,  El  Tirit,  Les 

Comes,Mas  Nou,  Mas  de la  Sabatera,  Rasa  del  Xop,  Coll  de  la  Noguera, 

Farrarot, Coll de Mogues, Les Planelles, Bairens i Tros de l’Era.

Lilla: La Cogulla, El Corell, Ton i Pau, Les Font de Lilla, El Replà, La roca del 

Corb, La Rebolleda, Bosc dels quatres, Els Colls, La rubina, Cantacorbs, Les 

Planotes, Les Planes, Els Horts, Els Horts de la Creu, Hort de la Vall, La Costa, 

Les Valls, Les Planes, La font de l’Auró, Les Costes de Maginet, Clot del llop, 

Tossal  de  Moragues,  La  font  del  Pi,  La  font  Blanca,  Puig  Cabrer,  Les 

Rebolledes,  Mas de la Llemana,  Mas d’en Grasset,  Terrarets,  Freixinal,  Les 

Vinyes, Les Fontetes i La Solana del Mas de Janoi.

Rojals: Les Venes, Covetes, l’Aigüeta, Plans, Bresós i Planes, Les Planes, Pla 

d’en Seret, la Font del Garrot, La Font Jordana, El Planot, Pelacanyes, Mas de 

Magí,  Serra,  Racó  d’en  Figueres,  Mas  de  Noguers,  Clot  del  Llop,  Braiella, 

Pinetell,  Brugent  i  Figuerols,  Pirro,  Masdande,  La  Baridana,  Cogullons,  La 

Bartra, Mas d’en Tous, Les Moles, El Roqueral, Serres d’en Tous, Cova Martí i 

Tossal Ras.

Dins la toponímia de les partides, trobem diverses referències al conreu de la 

Vinya, com són: La Parellada de Dalt,  Vinyols, Les Vinyes, La Vinya Vella i 

Vinya Gran.

Aprofitament de l’aigua:  
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A Montblanc, des dels inicis, i durant tota l’Edat Mitjana, se’ns presenta com 

una vila tancada; l’abastament d’aigua a la vila s’obtenia dels nombrosos pous 

existents a l’interior de la muralla i de les dues fonts naturals: La Font del Vall i 

la  Font  de  la  Vila.  Arreu  del  terme  existeixen  moltes  fonts,  n’hi  ha 

documentades5 més de seixanta, i a més trobem el pas del riu Francolí i del 

seu afluent l’Anguera, en els quals hi desemboquen diverses rieres i torrents.  

Al ser, l’aigua, un bé escàs, el pagès se les enginyava per aprofitar-la al màxim, 

allà als camps trobem: bassots, basses, cisternes, canalitzacions, fonts, etc.

Cal fer esment de l’Horta i de l’enjup (aljub) de Vinyols 6del s.XVII, obra de gran 

importància, tant pel seu traçat, com per la superfície que regava.  

 

Montblanc i els seus agregats, fa més de 150 anys:

Al “Diccionari Geográfico-Estadístico-Histótico de España y sus posesiones de  

Ultramar” de Pascual Madoz (1845), trobem referències molt interessants de 

Montblanc i de les seves actuals pedanies. Hem considerat necessària la seva 

transcripció  pel  fet  que  ens  dóna  una  imatge  de com era  el  territori  en  el 

moment en què comença l’estudi.

 

LILLA: l. Con ayunt. En la prov. Y dióc. De Tarragona (6 horas), part. Jud. De  
Montblanch (1), aud. Terr. Y c.g. de Barcelona (19). SIT. Al pie del collado y  
puerto de su nombre con buena ventilación y CLIMA sano. Tiene 64 casas y  
una igl.  Parr. (...)  Su corto térm. Confina N. Montblanch y Prenafeta ; E. El  
mismo y Miramar ; S. Fonscaldes y Valls, y O. El r. Francolí, cuyas aguas no 
pueden aprovecharse por la elevación del TERRENO áspero y quebrado, en  
que se halla un derrumbadero cerca de la pobl., y en su fondo la mejor tierra de  
cultivo y regadío ; para este uso se aprovechan las escasas aguas de algunas 
fuentes  de  la  montaña  y  otras  que  tienen  su  origen  próximo  á  Miramar,  
desaguan por  tres  canales,  junto á  la  igl.  Abasteciendo al  vecindadrio,  y  2 
balsas ó lavaderos ; la jurisd. Del térm. Comprende 2 cas. Llamados Llorach y 
Mas de Rosell, y los montes de la Cugulla y Coll de Lilla. Ademas de varios  
CAMINOS locales atraviesa por la pobl. La carretera de Tarragona a Lérida.  
(...)  PROD.:  Trigo,  cebada,  avena,  vino,  patatas  y  aceite.  IND.  2  molinos  
harineros, 2 de aceite y 4 fáb. De aguardiente. POBL. 80 vec., 261 alm. CAP.  
PROD.: 1.166,483.IMP.: 45.269.

5 Treballs de Toponímia, 1982-83
6 els aljubs són cisternes o dipòsits excavats a la pedra i coberts amb volta, que recullen l’aigua de la 
pluja,.
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COGULLONS: cas. En la prov. Y dióc. De Tarragona, part. Jud. De Montblanch  
(...) forma ayunt. Con el l. De Rojals con el cual contr.

GUARDIA DELS PRATS:  l. Con ayunt.en la prov. Y dióc. De Tarragona (7 ½  
hor.), part. Jud. De Montblanch (1/4), aud. Terr., c.g. de Barcelona : SIT. En la  
falda de una pequeña altura, poco mas elevada que las casas, donde existio  
ant.  Un  cast.:goza  de  buena  ventilación  y  clima  sano.  Tiene  52  casas 
habitadas, y muchas arruinadas ; una igl. Parr.dedicada á San Pedro Armengol  
(...) El terreno es todo llano, muy fértil, con algunos baldios; y á la parte N.  
Albinoso y húmedo y poblado de huertas, que riegan las aguas del r.Antequera 
; estas y las de los torrentes que vienen de Espluga, Blancafort  y Solivella,  
fertilizan este suelo,  dan impulso á las ruedas de 2 molinos de harina. Los  
caminos  son  de  rueda  y  locales,  además de  la  carretera  que  conduce  de  
Tarragona á Tárrega. (...) PROD.: vino, lugumbres, cáñamo y hortalizas : cria  
algun  ganado  y  caza.  IND.:  los  mencionados  molinos  y  elaboración  de  
aguardiente. COMERCIO: de ganado lanar y cabrio, esportación de los prod.  
De la ind. É importación de los articulos de que carece. POBL.: 60 vec., 324 
alm. CAP.PROD.: 3.424.555. IMP.: 118,145.

PINATELL: ald. (...) ayunt, de Rojals, SIT. En el declive de las montañas de 
este  nombre.  Consta  de  8  CASAS  reunidas  y  4  diseminadas.  POBL.:  4  
vecinos. CAP. PROD.: 228,000. IMP.: 6,840
Fue ant. Pobl. (...) se ven restos de la igl., y algunos cimientos de casas.

PRENAFETA:  l.  En  la  prov.  Y  dióc.  De  Tarragona  (4  leg.),  part.  Jud.  De  
Montblanc (4/2), aud. Terr.,c.g. de Barcelona (14), ayunt. De Figarola del part.  
De Valls. SIT. En el declive de una sierra, próximo á un torrente, con buena 
ventilación, y CLIMA templado y sano. Tiene 35 CASAS, y una igl. Parr. (...)  
aaneja de la de Figarola (...) El TERRENO es de buena calidad en general, le  
cruza un barranco de curso perenne en invierno, y un CAMINO de herradura  
que comunica el campo de Tarragona con la conca de Barberá. PROD.: trigo,  
vino, cebada, poco aceite, almendras y patatas ; cria caza de conejos, liebres y  
perdices. POBL. 25 vec., 439 almas. CAP. IMP. 402,524. CONTR.: el 43’72 por  
400 de esta riqueza.

ROJALONS:  Arrabal  de  la  v.  De Montblanch,  en  su  part.  Jud.  Y  prov.  De 
Tarragona. SIT. Á la mitad del camino que conduce a dcha v. Á Rojals, en lo  
alto de una cuesta , y en una planicie muy cerca de la cima del monte.

ROJALS:  l. Con ayunt. En la prov. Y dióc. De Tarragona (5leg), part. Jud. De 
Montblanch (1 ½), aud. Terrr., c. G. De Barcelona (45). SIT. En la montaña de 
Prades, con buena ventilación, y CLIMA frio,  pero sano ;  las enfermedades  
comunes, son pleuresisas y pulmonías. Tiene 405 casas, y una igl. Parr. (...) El  
TERRENO  es  montuoso,  pedregoso,  de  íntima  calidad,  pero  con  mucho  
bosque. Los CAMINOS son locales, de herradura, y se hallan en mal estado.  
(...)   PROD.:  trigo  y  vino  con  escasez,  abundancia  de  patatas,  y  algunas  
legumbres; cria ganado lanar, cabrío, vacuno y de cerda, y caza de perdices,  
conejos y liebres. IND.: 3 fábricas de papel, un molino harinero , y fabricación 
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de carbon. COMERCIO: esportación de los productos de la ind. , é importación 
de los art. Que faltan. POBL. 64 vec., 499 almas. CAP.IMP.: 64,044 rs.

MONTBLANCH: v. Cab. Del ayunt. Que forma con Pinatell , Rojalons y Viure 
(...) SIT. En terreno llano aunqe pendiente y onduloso, cerca del r. Francoli (...)  
Se halla esta pobl. Circuida en su mayor parte de un ant. Muro con ttorreones,  
y fórmanla 900 CASAS de pocas comodidades en general, distribuidas en 22  
calles  estrechas,  sombrias  y  mal  empedradas  de  guijarros,  si  bien  con 
alumbrado y serenos (...)  TERRENO del llano es de buena calidad, u una gran  
parte  de  regadio  por  las  aguas  del   Francolí  que  impulsan  también  varios  
molinos ; el de los altos es de muy mala y de secano ; en los baldios conocidos  
por Plans y en la partida llamada Camp-magre, pueden los vec. Cultivar la  
tierra pagando al ayunt. Una sétima parte de los frutos, é ínterin no dejen de  
cultivarla  dos  años  consecutivos,  no  pueden  ser  despedidos  de  ellas  los 
cultivadores, por lo cual no se les da título alguno ; carece de montes, pero  
esta pobl. Disfruta el derecho de aleñar, cortar madera y apacentar ganados en  
el bosque de Poblet (...) contiene prados de alfalfa , y canteras de piedra de 
cal.  Hay una carretera que conduce de Lérida á Tarragona, otra de Reus á  
Montblanch, un camino de ruedas hasta Sarreal, y otro á Urgel por el Tallat.  
(...)  PROD.:  trigo  con  escasez,  cebada  y  otros  granos,  legumbres,  vino  y 
avellanas ; cria ganado lanar , caza de perdices y liebres, y pesca en el r. IND.:  
9 molinos de harina, 7de aceite, varias fáb. De aguardiente, una de curtidos y 
algunos telares de tejidos de algodon, en que no se trabaja constantemente.  
COMERCIO:  esportacion  de  vino,  avellanas  y  otros  frutos  (...)  se  celebran 
ademas 2 ferias en 28 de agosto y 24 de diciembre, y 2 mercados semanales  
en los martes y viernes ; el tráfico de estos y de aquellas está reducida á la  
compra y venta de frutos, y ropas ordinarias. POBL. 980 vec., 4.114 almas.  
CAP. PROD.: 46.430,568 rs. IMP.: 653,046

“En estos montes se crian lobos en tan crecido número, que en el  verano,  
cuando estan en cria, acometen á mujeres y niños, causando mil desgracias;  
en el año 1846 pasaron de 20 los niños y jóvenes que fueron muertos de este  
modo lamentable, y todos los años se repiten estas catástrofes en mayor ó 
menor escala.”  

Al  segle  XIX els  atacs  dels  llops  eren  freqüents,  els  pagesos  i  pastors  els 

temien, però prenien mesures.  “Al Mas de Tous, prop del llogaret de la Bartra 

(avui terme de Montblanc),  els ramats s’havien de tancar als corrals a mitja 

tarda.  “si  un  dia  feien  un  xic  tard  –m’expliquen-  segur  que  perdien  alguna 

ovella”7.  Una  mostra  de  la  importància  del  llop  es  troba  a  la  toponímia; 

concretament  a  Lilla  hi  ha  la  partida  del  Clot  del  Llop,  partida  que  també 

existeix a Rojals (a tocar dels quatre termes).

Territori i agricultura

7  MANENT, A. 2000: p.32-33
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L’orografia del terme, evidentment, ha determinat el seu paisatge agrari.

Cap al  1850,   la part  de la plana,  entre  Montblanc i  la Guàrdia  dels Prats, 

regada pel Francolí i la riera d’Anguera, dedica la major part de les terres al 

conreu de cereals,  si  bé a la riba del  Francolí,   es localitzen gran quantitat 

d’horts que proveeixen la vila ducal. 

La  zona  de  Prenafeta-Lilla,  poblacions  situades  a  la  falda  de  la  serra  de 

Miramar, tot i ser majoritàriament muntanyenca, té una bona part del territori 

dedicat a la vinya i als cereals, sobretot a les parts baixes. El recurs principal 

però, a principis del XIX, és la ramaderia ovina i, en menys quantitat bovina 

estabulada. A mida que evoluciona el segle, es van dedicant més i més terres 

al conreu de la vinya Les terres no conreades es reparteixen entre pastures, 

erms i bosc. Una de les raons per conrear vinya en aquesta zona és la facilitat 

en la sortida del producte; ancestralment el port de Lilla ha estat pas obligat per 

viatgers i comerciants que, des de Valls i Tarragona s’enfilen cap a les terres 

de  Lleida.  A  Valls  floreix  una  important  indústria  de  l’aiguardent  que 

proporcionarà als Lillencs un mercat pròxim per col·locar el seu producte. Valls 

és també el punt des d’on es comercialitzaran altres productes lillencs, com ara 

els derivats de la ramaderia ovina o el gel.8 Al  mateix temps, el pas d’aquesta 

ruta  principal  proporciona  altres  ingressos  al  poble,  que  a  mitjans  del  XIX 

compta amb dos hostals de postes9, un a cada banda del Coll.

L’altre extrem del terme, Rojals, a les muntanyes de Prades,  és eminentment 

boscós i muntanyenc; ens trobem amb un clima dur, una terra poc productiva i 

amb unes comunicacions gairebé inexistents. Rojals queda pràcticament aïllat 

malgrat la seva proximitat a Montblanc, sobretot a l’hivern, quan la neu i el gel 

s’acumulen a la muntanya. No hi trobem un conreu tan generalitzat de vinya 

com a la resta del terme.  Existeixen horts per a la subsistència familiar.  La 

major  riquesa  agropecuària  és  la  ramaderia,  600  hectàrees  del  terme  es 

dediquen a les pastures el 1876. A Rojals, els pagesos arrodonien les minses 

8 Tot i que els pous més importants de la Conca eren al terme de Montblanc, La Pasquala, que servia al 
Bisbat de Tarragona,, hi ha dos pous documentats a Lilla. Alguns testimonis expliquen que part d’aquest 
gel es baixava cap a Valls.
9 Grau Pujol, J.M. 1996
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economies  familiars  amb  l’aprofitament  dels  boscos,  recollida  de  llenya  i 

carboneres, a més d’algun forn de calç. 10.

La Bartra era un nucli  de vuit  cases,  depenent  de Rojals;  la més nova,  Ca 

Perico, data de 1838. A totes vuit cases, al 198211, es podien observar cubs i 

cellers en quatre d’elles. Cal Buldó és la que es considerava que produïa més 

quantitat de vi.

 

 

Montblanc, 1850 –1900

El  segle  XIX  no  havia  començat  pas  massa  bé  per  la  gent  d’aquestes 

contrades,  era un segle que començava amb fams i guerres, malgrat tot,  la 

població i l’economia creixia a poc a poc; va ser a partir de 1850 quan aquest 

creixement és espectacular,  la població de Montblanc arriba a superar la de 

qualsevol altra època, i l’economia amb l’exportació de vi viu moments de gran 

eufòria i de gran riquesa. 

En aquells anys també arriba el ferrocarril (1863), i feia també vint anys s’havia 

acabat la carretera de Reus (1843),  el 1821, s’acabava, finalment, les obres de 

la carretera nova del Coll de Lilla. També la vila de Montblanc creix de forma 

important dins i  fora muralla. Seran aquestes dècades, per Montblanc, unes de 

10 Entrevista a Salvador Nogués, alcalde pedani de Rojals.
11 La Bartra. M. Lourdes Gozalea-Casabon i M. Dolors Sans 1982
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Distribució de conreus (1725-1750)

62%
20%

11%
7%0%0%

Erm, bosc, garriga: 2.198 jornals

Sembradura: 718 jornals

Vinya: 376 jornals

Oliveres: 250 jornals

Horta: 7 jornals

Noguers: 6 jornals

Distribució de  conreus (1858)

21,8

9,1

35,9

9,7

8,2
4,1

Erm, bosc, garriga: 773 jornals
Sembradura: 324 jornals
Vinya: 1273 jornals
Oliveres: 347 jornals
Horta: 293 jornals
Avellaners. 146 jornals 



les més fructíferes, amb una millora de molts aspectes de la vila: clavegueram, 

abastament  d’aigua,  enllumenat,  construcció  de  voreres,  canvi  d’ubicació 

cementiri, etc.

A  la  resta  d’agregats  aquests  anys  també  foren  importants  en  quan  a 

inversions, però l’impacte fou més tímid que a la vila ducal. 

Aquesta gran bonança es veu truncada a partir  de 1885; la crisi econòmica 

afectarà  greument  la  població,  desembocant  en  els  greus  aldarulls  del 

setembre de 1893, que provocaren cinc morts i diversos ferits. La pèrdua del 

Jutjat  de  Primera  Instància  de  Montblanc,  és  una  prova  més  de  la  crisi, 

exemplificada amb una forta pèrdua de població.
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viNYA

                          “Darrere de les bótes de vi hi ha un poble que viu de la vinya,
                      que s’enriqueix –la famosa “febre d’or”- quan puja el preu del vi
                             i pateix quan la fil·loxera asseca els pàmpols dels ceps. 
                        Així mateix, la construcció d’un celler cooperatiu ens parla
                de l’esforç d’uns pagesos per modernitzar la seva producció i dels  
                    maldecaps  per pagar les factures i hipoteques”

                

                                                                                   Andreu Mayayo, Montblanc, 1998
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EL CONREU DE LA VINYA: CREIXEMENT I DAVALLAMENT 

Montblanc  amitjan segle XIX:
 

A mitjan segle XIX la situació de l’agricultura a Catalunya era complicada, tant 

pel que fa a la productivitat com a la situació dels pagesos. Durant tot el segle 

XIX el camp català es veu greument afectat per les guerres (la del Francès, les 

guerres  carlines  i les revoltes  de caire  lliberal,  tot  i  que aquestes  afectaren 

sobretot les ciutats12). Amb aquesta situació, al camp hi falten homes i capitals, 

i entre d’altres coses, no es poden aplicar les tímides reformes tecnològiques 

que en millorarien la productivitat.  Paral·lelament,  l’estructura de la propietat 

agrària és clarament feudal. La majoria de terres són en mans eclesiàstiques o 

de grans propietaris que les tenen com a rendistes13 , i per tant, no inverteixen 

en millores que augmentin la productivitat. Els contractes feudals d’explotació 

de la terra  no afavoreixen  la mobilitat  o la  inversió  per  part  del  pagès que 

conrea la terra.14 Ens trobem davant un creixement i un canvi que ha començat 

cap al  1750 i  que no pot  desenvolupar-se més per  totes  aquestes  causes. 

Durant  els  primers  cinquanta  anys  del  segle  XIX  els  enfrontaments  entre 

liberals i  conservadors tindran en la revolució agrícola pendent un cavall  de 

batalla.

En el cas de la Conca de Barberà, aquesta situació és més exagerada; tant 

sigui perquè és zona de pas pels exèrcits  que malmeten el  camp, com per 

l’existència  d’una  pagesia  molt  tradicionalista,  amb  pocs  contactes  amb els 

moviments lliberals.

Malgrat això, hem de parlar d’una època d’expansió agrícola, sobretot gràcies a 

l’extensió del conreu de la vinya, que ha començat a mitjan segle XVIII. Tot i 

que  es  constata  documentalment  un  augment  de  les  partides  dedicades  al 

conreu de la vinya, aquest augment no és pas espectacular sinó progressiu15: 

la superfície de vinya a Montblanc, passa de 332 jornals el 1750, fins els 1273 

12 Guerra del francès acaba 1809; Guerres Carlines 1833-40; 1846-1849; 1872-76; Revoltes liberals del 
1835, 1846 i 1865
13 Vegeu informació sobre les desamortitzacions; la de Mendizábal afecta principalment les ordes 
monàstiques, no l’Església en general. Els nous propietaris no inverteixen, la majoria té una concepció 
rendista no negociant. Caldrà esperar a la desamortització de Madoz, 1856 per notar un canvi més gran.
14 Més endavant tractarem aquesta qüestió. Vg. els estudis de Salvador J. Rovira al respecte.
15 SERRA  CENDRÓS,  GABRIEL   “La  Conca  de  Barberà  a  finals  del  segle  XIX:  Montblanc 
(1880-1893). Tesi manuscrita, ACHM, 1987
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de 1858. Aquest creixement patirà fortes aturades a causa, bàsicament, dels 

conflictes bèl·lics.

Durant la segona dècada del segle XIX la situació del pagès a la Conca – i a 

d’altres llocs de Catalunya – és desesperada: d’una banda les conseqüències 

de  la  Guerra  del  Francès,  de  l’altra  la  pervivència  de  delmes  i  càrregues 

feudals,  a  més,  la  plantació  de  vinyes  beneficia  al  propietari,  que  n’obté 

rendiments de la comercialització del vi, no al pagès que necessita emprar més 

terra  per  practicar  l’agricultura  de  subsistència,  és  a  dir,  per  a  la  pròpia 

manutenció.  És  en  aquest  moment  en  què  alguns  municipis  comencen  a 

arrendar  terres  comunals  als  pagesos  i  es  dóna  permís  per  roturar-ne  de 

noves,  amb  una  clara  intenció  de  pal·liar  la  pobresa  i  la  fam.16 Moltes 

d’aquestes “noves terres”, contràriament al que havien cregut els especialistes 

fins fa  poc,  seran  dedicades a l’horta  i  al  conreu de productes  de consum 

familiar (cereals, fruits secs, oliveres), i no pas a la vinya, alternant diferents 

conreus en una mateixa partida. Pràctica que ha arribat fins a ben entrat  el 

segle XX, sobretot en zones més deprimides i petites propietats.

Ens trobem doncs, que la veritable expansió de la vinya a la Conca es produirà 

cap a meitat de segle XIX, quan les condicions internes i del mercat exterior, 

propiciïn que les terres posades en funcionament anys abans siguin dedicades 

a la vinya; és en aquest moment, i no abans, que el pagès i el petit propietari 

s’arriscaran a conrear bàsicament vinya perquè n’obtindrà un benefici segur. 

En el moment en què comença el nostre estudi, cap al 1850, s’inicia doncs, una 

segona expansió de la vinya, aquesta molt més ràpida i intensiva. A més de les 

terres ja “recuperades” en les dècades anteriors, es dedicaran a la vinya grans 

extensions  de  terres  anteriorment  dedicades  als  cereals,  i  terres  que  fins 

aleshores  havien  esdevingut  ermes  o  pastures.  La  vinya  s’extendra  per  tot 

arreu, tant a les planes com a les zones de muntanya; es construiran marges i 

bancals per aprofitar fins l’últim pam de terra. S’arribarà, fins i tot, a transportar 

terra d’altres indrets cap a partides de mala qualitat per poder-hi plantar vinya. 

16 A més de les notícies sobre aquest aspecte de diversos autors, Vg. El Doc. 5, APS, “Venda de terres 
comunals”, de 1819 sobre la venda de terres comunals a bracers i jornalers del poble. Veure també la tesi 
de Gabriel Serra op. Cit. sobre la’alternança dels conreus de subsistencia.
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Dissortadament, aquesta aparent bonança, la Febre d’Or, durarà tan sols unes 

dècades; a finals dels 80 es detecten clars símptomes de crisi que acabarà de 

rematar la plaga de la fil·loxera; aleshores totes les terres de difícil accés seran 

abandonades i retornades a la pastura; les grans planes de la part baixa del 

terme tornaran a dedicar-se als cereals.

El sector Primari

En el període que va entre la segona i la tercera guerra carlines l’agricultura 

catalana coneix un moment d’expansió i bonança relatives tot i la situació de 

retràs econòmic general  del país.  La relativa estabilitat  permet invertir  en el 

camp,  modernitzar-lo  i  començar  a  crear  infrastructures  per  la  sortida  dels 

productes agraris. Això provoca un augment notable de població, que al seu 

temps demanda més terres per a la seva subsistència.

 És en aquest  moment  en què s’intensifiquen els  conreus,  i  a les mateixes 

partides on es conrea producte per a l’exportació (vinya), s’hi planten productes 

per a la subsistència familiar. També en aquest moment augmenta la superfície 

dedicada a l’horta, sobretot pel que fa a la riba del Francolí, prop de Montblanc. 

Aquesta  mateixa  necessitat  fa  que  es  desenvolupi  un  incipient  sistema  de 

canalització  d’aigua  per  a  rec  i  per  a  consum,  als  voltants  de  la  vila  de 

Montblanc.

La major riquesa pecuària de la zona està en els ramats de béns, pel que fa a 

la  ramaderia  dedicada  al  consum  de  carn17,  tot  i  que  hi  ha  documentada 

l’existència de caps de ramaderia bovina a Rojals i a Lilla. Els ramats pasturen 

per les zones de muntanya, però també per les vinyes, on serveixen per netejar 

de rostolls i matolls el conreu.  

L’olivera és un conreu ancestral d’aquesta part de la Conca, forma part del que 

es coneix  com la trilogia mediterrània:  olivera,  vinya i  cereals.  La producció 

d’oli,  però,  és  familiar,  hi  ha pocs excedents  per  comerciar.  Sovint  l’olivera 

17 En els inventaris (amirallaments i recanes) trobem definida com a riquesa pecuària els animals de tir, 
majoritàriament mules. (P.e. Recana de Lilla, 1857  sig.  5-1-1577 ACMO)
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comparteix la feixa amb d’altres conreus com la vinya18 o l’ametller; també es 

planta en els petits bancals que s’enfilen muntanya amunt, i de vegades ben 

enganxades als marges, per tal que no comptessin com a conreu i no haver de 

pagar-ne contribució. L’olivera va perdent terreny enfront de la vinya, però mai 

no deixa de conrear-se la part necessària per al consum familiar.  

Pel que fa a un altre dels conreus de la trilogia, els cereals, s’extenen per tot el 

terme,  però sobretot  a les planes pròximes a Montblanc i  a la Guàrdia dels 

Prats. Tot i que la documentació sempre parla de “sembradura”, “siembra” o 

“sementera”, sembla que s’hi plantava farratge pels animals, ordi, civada i una 

mica de blat. Amb el creixement de la vinya, aquest conreu perd extensió. A les 

petites  propietats,  es  combina els  cereals  amb la  vinya,  igual  que amb els 

arbres, aquesta combinació rep el nom de “vinya campa”. Amb la davallada de 

la vinya, els cereals tornaran a ocupar part de la seva primitiva extensió. Els 

cereals no necessiten una gran profunditat, ni terres molt bones; és per això 

que es poden plantar en terres calcàries i terroses, sense haver de treure el 

tapassot - la llosa calcària – a no ser que realment aflori el sòl. Això, però no 

passarà amb la vinya,  que necessita  una terra  més esponjada i  molta  més 

feina. A l’hora d’adequar les terres a la vinya s’ha d’arrencar pedra i fins i tot, 

sovint carretejar terra des d’altres indrets per tal de deixar una capa suficient. 

Aquesta transformació pot ser una de les raons de l’augment de construccions 

de pedra seca, en especial barraques o aixarts (amuntegament de pedres), que 

permeten emmagatzemar gran quantitat de pedra.

A mitjan segle XIX entre els arbres de fruits secs destaca el conreu del noguer, 

encara que no representi un tant per cent massa elevat. A més del noguer hi ha 

avellaners,  i  cap  a  l’últim  terç  del  segle  guanya  terreny  l’ametller.  Aquests 

arbres acostumen a compartir l’espai de les petites propietats amb el conreu de 

la vinya, i com l’olivera, també s’arraconen als marges, tant per guanyar espai 

com per la qüestió dels impostos.

18 ACMO Inventari Notari Antoni Queralto Sabater: número 154, 19 de juliol de 1859, totes les finques 
descrites en l’esmentat inventari estan plantades amb vinya i oliveres  “pieza de viña y olivos plantada”
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La Vinya

El  mercat  internacional  genera  una  forta  demanda  de  productes  vinícoles, 

sobretot pel mercat americà, on el conreu de la vinya és incipient. D’una banda, 

vins i licors són cada cop més valorats a la taula de la burgesia, i per tant se 

n’exigeix més qualitat i varietat. D’altra banda, el vi també pot ser un producte 

de preu assequible i que forma part de la dieta diària de jornalers i pagesos. Es 

dispara el consum d’alcohol a les zones industrialitzades. El mercat és doncs, 

cada cop més ampli i els preus es disparen. A la dècada dels setanta, a més, 

França, principal competidor de la indústria catalana de productes vinícoles, és 

afectada  per  una  plaga  d’origen  americà,  la  fil·loxera,  que  mata  els  ceps. 

Davant la possibilitat de poder col·locar tot el producte, de la qualitat que sigui, 

al pagès li surt a compte realitzar els grans esforços que comporta posar en 

conreu zones de difícil accessibilitat o poca productivitat, siguin o no de bona 

qualitat. La vinya s’extendrà per tot arreu, obligant a la construcció de marges 

per retenir les terres, al transport de terra de bona qualitat per cobrir sòls mig 

erms i al despedregament de pedruscall i tapassot que cobreix en bona part de 

les terres de conreu. És en aquest moment on hem de situar la construcció de 

la majoria de marges i barraques que actualment encara es conserven.

La gran eclosió però, dura una vintena d’anys, i significa per a gran part del 

territori de la Conca, una forta desforestació de la qual  no s’ha recuperat. Molts 

dels boscos que han tornat a créixer en antigues zones de conreu de la vinya, a 

Lilla i Prenafeta principalment (i també a les Muntanyes de Miramar i a la veïna 

comarca de l’Alt Camp), són de pins, mentre que poc abans del 1850 hi havia 

diferents varietats de coníferes, alzines i algun roure.  

1850-1865 : la primera expansió.

El conreu de la vinya

Com ja hem dit, a partir de la segona meitat del XIX,  s’intensifica el conreu de 

la vinya arreu de Catalunya; a Montblanc la gran expansió comença una mica 

després, cap als 60. La Conca de Barberà, en general, està tècnicament més 
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retardada que d’altres llocs de Catalunya on es conrea la vinya, no es coneixen 

les noves tècniques per aturar malalties del cep; l’organització social  i  de la 

propietat de la terra no permet una explotació total de caire comercial, tot i que 

hi ha una mercantilització incipient de la producció. A més les comunicacions 

no són bones i  l’última Guerra carlina o Guerra dels Matiners (1846-49) ha 

afectat la zona19. Cal afegir que els primers intents d’intensificació del conreu 

de la vinya i de millora en general de la situació agrícola, ensopeguen amb la 

plaga del l’oïdi.

Un dels avenços que permet incrementar la productivitat  en el  conreu de la 

vinya és el control de les plagues conegudes que afectaven els ceps; l’estudi i 

la identificació de les malalties de  la vinya és propi de la segona meitat del XIX, 

anteriorment,  a  Espanya,  es  desconeixen  les  pràctiques  profilàctiques  en 

agricultura.  A  finals  del  XVIII  es  coneixien  tres  malalties  de  la  vinya:  la 

coloració, la blima i  la tisi;  el que no es coneixia era cap remei  eficient.  En 

canvi, cap al 1870, existien catàlegs i manuals relacionats amb el conreu de la 

vinya que identificaven un munt de malalties i n’explicaven l’origen, relacionat 

amb el  món animal  o vegetal,  i  el  que és més important,  en proporcionava 

remeis útils. El punt clau d’aquest canvi va ser, cap a mitjans de segle, quan la 

plaga de l’oïdi va afectar la vinya. Aquesta malaltia originària d’Amèrica, arriba 

a Catalunya, oficialment, el 1852., quan ja havia afectat Anglaterra i França: 

Les investigacions per aturar i prevenir la plaga ja es duien a terme al país veí, 

de manera  que cap al  1856,  a Catalunya,  es  van començar  a  ensofrar  les 

vinyes, i al 1865, aquesta pràctica s’havia estès per tot el país. Des d’aquell 

moment, la pràctica de l’ensofrada de les vinyes un cop a l’any es va convertir 

en una feina més del pagès.  En la prevenció i la millora del conreu de la vinya 

hi va tenir molt a veure l’Institut Agrícola Sant Isidre a nivell català, associació 

formada per propietaris agrícoles, dedicada a l’estudi i millora de les tècniques i 

la  productivitat  del  camp,  i  també a  procurar  pels  interessos  d’aquest  grup 

social.  L’Institut  va  ser  clau  en  l’extensió  de  l’educació  pel  que  fa  a  les 

tècniques  agrícoles  i  en  la  investigació  tant  de  les  primeres  plagues  com, 

19 Diari Barcelona, 31 de juliol del 1848 “de Valls le dicen que el 27 estuvo una partida facciosa de 40 
hombres en Lilla a buscar la contribución, pero estas son menos temibles que las de 4, 6 u 8 hombres que 
al aprecer andan por su cuenta, y a  veces dos o más exigen una misma contribución a nombre de su rey. 
Hasta aqui no se ha molestado a ningun pasajero pero piden a los particulares ...”
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posteriorment de la fil·loxera. A nivell estatal també comencen a fer-se esforços 

per  fer  arribar  els  coneixements  tècnics  a  l’agricultura;  a  mitjan  segle  XIX 

apareixen les primeres escoles de capacitació agrària.20

L’augment de la superfície conreada

Si bé en l’anterior apartat hem exposat que les primeres aprissions de noves 

terres s’efectuen a començament de segle, bàsicament a causa d’un augment 

de  població,  en  aquest  segon  apartat  hem  de  parlar  expressament  de  la 

dedicació de noves terres i de terres ja conreades a la vinya.  La intensificació 

de  la  vinya  és  producte  de  l’augment  de  les  exportacions  de  productes 

vinícoles, de la pujada dels preus, del desenvolupament de noves tècniques 

agràries. 

Però  tot  això  és  possible  gràcies  més a l’extensió  que a l’intensificació  del 

conreu de la vinya.

1, terres improductives senyorials

 a causa de la demanda, hi ha un seguit de vendes de parcel·les improductives 

de propietat senyorial, és a dir, terres que no estan conreades, però podrien 

estar-ho, i  també boscos. Els grans propietaris rendistes, tenen guanys més 

immediats venent que no pas invertint i explotant els conreus. L’impuls definitiu 

en  augmentar  les  terres  de  conreu  d’origen  senyorial  es  produeix  amb  la 

desamortització de Madoz, el 1856, com ja hem dit anteriorment., que permet 

accedir  a  la propietat  a  pagesos  benestants  i  burgesos,  no solament  grans 

hisendats o inversors.

2. conversió de boscos comunals: 

aquest fet es produeix perquè els Ajuntaments, davant la demanda per part de 

la  població,  considera  més  rendible  subhastar  part  d’aquestes  terres  que 

seguir-les  dedicant  a  usos  comunals.  D’una  banda  dóna  opció  a  petits 

propietaris,  primerament  residents  i  en  última  opció  forasters,  i  de  l’altra, 
20 Diari Barcelona 23 de novembre de 1849 “Noticias nacionales: Ministerio de Comercio, Instrucción y 
Obras Públicas. Real Decreto.” ... Art. 1 “Para la enseñanza profesional de la agricultura se estableceran 
escuelas prácticas en haciendas-modelos, dividida cada una en dos secciones. La primera para los que 
aspiren al profesorado en dicho ramo y para los hijos de propietarios que quieran aprender en ellas la 
teoría. La segunda para la enseñanza de mayorales o capataces”.  (Veure tot el doc a l’Apèndix)
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produeix uns guanys a l’erari públic21. De vegades, no es tracta de vendes sinó 

de contractes d’explotació a llarg termini, amb dret a plantar-hi vinya. 

3.privatitzacions per les desamortitzacions:

com  ja  hem  dit  anteriorment,  la  primera  desamortització  de  les  terres 

eclesiàstiques, Mendizàbal 1835, que afecta les terres dels cenobis,  22posa a 

disposició  dels  inversors,  normalment  grans  propietaris,  sovint  foranis,  més 

terres,  però  realment  no  hi  ha  una  autèntica  voluntat  de  desenvolupament 

agrari,  es  continua  amb  la  concepció  feudal  rendista.  Amb  la  segona 

desamortització,  Madoz,  1856,  que  afecta  la  resta  de  terres  eclesiàstiques 

(parròquies, bisbats etc) si hi haurà un canvi. La venda és més fragmentada i 

trobem  més  compradors  afincats  a  la  Conca  o  de  zones  pròximes, 

principalment  el  Baix  Camp.  Els  nous  propietaris  tenen  un  concepte  més 

mercantilista  del  que  ha  de  ser  una  agricultura  “moderna”,  en  aquest  cas 

enfocada a la intensificació del conreu de la vinya.

Les vies de Comunicació

La Conca està enmig del camí natural que puja des de la costa de Tarragona 

cap a Lleida; des de temps dels romans la via principal pujava de Tarraco a les 

planes de Valls i després s’enfilava pel Coll baix (o vell) de Lilla cap a la Conca 

i després a Lleida, seguint més o menys el traçat de l’actual carretera general. 

De Montblanc a Tarragona passant per Lilla-Valls, hom havia de recorre quatre 

llegues,  i  es  trigava  unes  vuit  hores  amb  carro.  Aquest  és  també  el  camí 

principal que uneix la Conca amb el Camp de Tarragona en l’època estudiada. 

Hi havia dos passos més per creuar la serralada pre-litoral,  per un cantó la 

serra de Miramar i per l’altra el començament de les muntanyes de Prades. Pel 

Coll de Cabra s’accedia des de l’Alt Camp, i la carretera unia la Conca amb 

Cervera, a través de Solivella. El tercer pas,  l’estret de Vilaverd i La Riba era la 

ruta dels viatgers que venien de Reus; des de Montblanc a Reus es tardava, en 

carro, 7,45 hores. Tots dos eren coneguts d’antuvi; en el cas del Coll de Cabra 

sembla  que  va  ser  el  pas  majorment  utilitzat  en  temps  de  dominació 

21 APS Doc. 4 “Venda de terres comunals de Lilla”
22 El cas de l’Espluga de Francolí, serà, en aquest cas, una mica diferent per la quantitat de terres que tenia 
el monestir de Poblet al terme.
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musulmana, mentre el camí que pujava per la Riba era el menys concorregut. 

Això canvia al segle XIX a causa del desenvolupament econòmic de Reus i el 

Baix Camp.

Ja des començament del segle XIX hi ha una preocupació seriosa per millorar 

les vies de comunicació; la majoria de camins principals són carreters i de poca 

amplada:

 “Las generales se encuentran en muy mal estado, faltando los puentes más  

importantes.los  caminos  vecinales  están  en  completo  abandono  y  los 

provinciales sumamente atrasados”23

Els camins veïnals són els que comuniquen les diferents partides, els pobles 

entre ells, els masos, i el tros. Sovint la mateixa toponímia ens dóna la clau de 

cap  on  portaven  aquests  senderons;  ens  parla  dels  antics  propietaris,  de 

denominacions geogràfiques, de fonts, masos, etc. trobem entre molts d’altres: 

camí  de  Barbarà,  camí  de  la  bona  garriga,  camí  de  les  guixeres,  dels 

esmoladors,  camí  del  Mas  Jaumet,  del  Mas  Gassol,  camí  de  la  font  d’en 

Guasch, de la font Jordana, de la Pasquala, camí de Sant Joan...
 

Els comerciants i fabricants es queixaven al govern del mal estat dels camins 

que no permetien transportar grans embalums a causa del perill que significava 

pels carros, ni un gran tràfec. No hi havia tampoc una legislació clara sobre el 

manteniment  de les vies de comunicació;  els veïns procuraven mantenir  els 

camins  que  els  afectaven,  però  dels  camins  rals  no  se’n  responsabilitzava 

ningú amb eficàcia. Una primera iniciativa per part de la burgesia vallenca per 

arranjar el camí ral que puja des de Valls a Montblanc, data de començament 

de segle, però no es començarà amb més o menys èxit fins al 1817. L’empenta 

definitiva però, serà a la Segona Guerra carlina en què l’exèrcit necessita de 

bons camins per perseguir les partides de carlins que s’enfilen Conca amunt. El 

traçat de la carretera nova s’enfilarà per dalt  del coll  enlloc de seguir l’antic 

camí pel Coll Vell, mostra del traçat fracassat és el Pont de la Rovina, al Coll 

vell de Lilla, pont que no s’arribà mai a utilitzar. 

Mostra  de  la  preocupació  per  l’estat  dels  camins  i  a  causa  de  la  pressió 

d’industrials  i  comerciants,  és  crea  la Junta Delegada de Carreteras  de las 

23 Informe Junta de Agricultura Tarragona, 1855
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cuatro  provincias  de  Cataluña,  el  1848,  i  el  govern  dicta  una  sèrie  de 

disposicions sobre camins rals i veïnals, sobretot  a rel de la Segona Guerra 

carlina. 

“En ninguna provincia de la monarquia han faltado nunca personas que con su  

celo (...) hayan procurado contribuir (...) a la prosperidad de su pais. Más los  

esfuerzos aislados particulares no siempre pueden vencer los obstáculos (...)  

S.M. ha tenido a bien resolver que desde luego proceda V.S. a establecer en 

cada pueblo cabeza de partido judicial una Junta inspectora de los caminos  

vecinales del mismo...”24. També d’aquest any de 1849 és un Projecte de Llei 

sobre Classificació de carreteres. 25 

Lilla era doncs, un punt estratègic; hi havia posta de diligències i hostals per a 

viatgers26.  El  transport  per  diligència  era  el  més  eficient  per  a  viatgers  i 

mercaderies abans de l’aparició del ferrocarril; tot i que també transportava el 

correu postal, aquest estava organitzat amb un servei de correus a cavall que 

recollia i repartia cartes mitjançant relleus en punts estratègics.

El ferrocarril

El tren va arribar a la Conca el 1863; el pas escollit va ser a través de l’estret de 

La Riba-Picamoixons, i és en aquest nòdul on posteriorment s’hi connectarà li 

línia de Valls. L’estació de Picamoixons, on es fa la connexió, no s’obre fins al 

1890,  mostra  de  la  desídia  de  governants,  la  manca  de  capitals  i  la  poca 

organització de la xarxa ferroviària. 

Les raons d’aquest traçat sembla que van ser bàsicament geogràfiques; salvar 

l’estret era tècnica i econòmicament més accessible que fer-ho pel Coll de Lilla, 

aquesta decisió, però, no va estar exempta de polèmica. De totes maneres, el 

ferrocarril  va  ser  una  iniciativa  semi-privada  promocionada  per  inversors  i 

comerciants reusencs que veien en aquesta línia el camí per comercialitzar el 

producte vinícola de la Conca, i el pas de La Riba era el més directe a Reus. 

24 “Caminos vecinales. Circular” Diari de Barcelona, 22 de novembre de 1849
25 Proyecto de Ley sobre clasificacion de carreteras. Diari de Barcelona, 6 de desembre de 1849.
26 AHMC, Recana de Lilla 1867, reg. 5-1-1577. Apareix documentada una “casa de habitaciones” que 
paga un impost cadastral de 1380 escuts, tot i que no en surt el propietari. A Ca Peret ens explicaven que 
havia un l’hostal i també un servei de diligències, un document del 1856 prova aquest últim punt. (APS, 
Doc. 12)
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D’allà,  els  bucois  de vi  eren  transportats  en carros  fins als  ports  de Salou, 

Torredembarra  i  Tarragona.  A  partir  de  l’any  1868,  la  ciutat  de  Tarragona 

experimenta un gran creixement gràcies al volum de negoci del seu port.

El primer estudi del traçat es va iniciar el 1857 i les obres van començar un any 

després. La construcció de la línia va ser lenta i plena de problemes, tècnics i 

sobretot, econòmics27.  Vora les estacions de tren es van construir grans cellers 

per emmagatzemar el vi i aiguardent destinat al mercat d’ultramar..

L’època de la febre d’Or.

Entre el 1865 i el  1885, aproximadament,  poden establir  el  període de gran 

creixement i expansió de la vinya a la Conca i a Montblanc. Un cop superades 

les plagues més importants i a causa del creixement del mercat, el conreu de la 

vinya  és  més  rendible  que mai.  Recordem també,  que el  1868 la  fil·loxera 

afecta França, país eminentment productor de vi i licors que haurà de comprar 

matèria prima a Espanya, bàsicament a Catalunya, per tal de seguir mantenint 

la seva indústria. Un cop s’esgoten les possibilitats de creixement extensiu, la 

necessitat  de  cobrir  una  demanda  cada  cop  més  elevada,  i  per  tant  la 

possibilitat  del  negoci,  fa  que moltes  de les terres  dedicades a cereals  o a 

conrear els productes necessaris per l’autoabastiment comarcal, es dediquin a 

la  vinya.  És  en  aquest  moment  en  què  petits  propietaris,  pagesos  no 

benestants i fins i tot  jornalers s’atreveixen a invertir  en noves terres, noves 

roturacions, plantades de vinya:

“El  procés  de  roturació  de  noves  terres  continuarà  fins  esgotar-se  les  

possibilitats cap a meitat del segle XIX, mentre que el procés de substitució de 

productes agrícoles per ceps continuarà, amb daltabaixos, fins a final de segles 

i l’arribada de la crisi agrícola i la fil·loxera”28

Els  Protocols  Notarials  de  l’ACMO mostren  des  del  1850 al  1870 un  gens 

desestimable moviment de compra-venda de propietats agrícoles a la Conca.29

27 Per conèixer el complicat procès d’inversions que varen dur a la construcció de la línia Reus-
Montblanc, vg. ANGUERA, P., 1981.
28 SERRA CENDRÓS, op. Cit. Pàg. 224
29 ACMO, Protocols Notarials, Monfar Cantons; Gassol Ortiz;; Guadalupe Albiñana
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La fal·lera per aconseguir noves terres és tant gran que en el Fons Municipal de 

Montblanc  hem  trobat  multes  per  roturació  de  boscos  sense  permís.30 La 

memòria popular encara recorda com els seus avantpassats van transportar 

terres a llom de mules per farcir aquelles superfícies no aptes per al conreu de 

la vinya. Arribaren, fins i tot, a transportar aigua per regar els mallolls31 i per fer-

hi  les  barreges  de  l’ensofrat.  Moltes  d’aquestes  inversions  es  tornaran  en 

contra dels pagesos en el moment de la crisi. 

Les característiques que presenta aquesta època són l’augment desmesurat de 

la superfície dedicada a la vinya, l’extensió d’aquest conreu fins a les terres 

més  inaccessibles  i  l’augment  igualment  espectacular  de  la  fabricació  i 

exportacions d’aiguardent, que sobrepassen en molt les exportacions de vi. El 

negoci és a l’alça, augmenta la població a Montblanc sobretot, però també a les 

pedanies. Augmenten els contribuents de categoria mitja-alta i també els volum 

de negocis relacionats amb la transformació de la vinya.32

Si observem el següent quadre sobre la quantitat de càrregues de verema de la 

hisenda  de  ca  Peret  entre  el  1864-188133,  podem  veure’n  el  creixement. 

Creixement en dos sentits,  el  de la producció i  el  de quantitat  de producció 

aportada pels parcers, prova de l’augment de dedicació dels pagesos a la vinya 

i també de l’augment de la superfície de conreu, sobretot  a terrenys menys 

agraïts que són donats en parceria.

30 ACMO, Fons Municipal de Montblanc, reg. 2-1-48, any 1866
31 Vinyes de nova plantada que acostumen a trigar un parell d’anys a donar fruit.
32 SERRA CENDRÓS, Op. Cit. Pàg. 228
ACMO, Fons Municipal de Montblanc, Impostos Municipals, reg. 5-1
ACMO, Fons Municipal de Montblanc, Contribució Industrial matrícula, 1874 -1886 reg. 662
33 GRAU PUJOL, JOSEP M.  “Lilla, aproximació a la història d’un poble” pàg. 106 Op. Cit.
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Font: Grau, “Aproximació a la història de Lilla”, Op. Cit. I Llibretes de verema de Ca Peret.

Des del 1864, i probablement abans tot i que no tenim dades a la gràfica, s’ha 

iniciat el creixement, i es manté més o menys igual, amb pèrdues i guanys de 

caràcter  cojuntural,  fins  a  mitjans  de  la  dècada  dels  70,  coincidint  amb  la 

màxima  expansió  de  la  vinya  a  nivell  català,  entre  el  1875  i  el  1883.  La 

davallada del 1876 podria relacionar-se amb el final de la tercera guerra carlina, 

moment en què la Conca va ser escenari de cruents enfrontaments.

Les relacions socials i el sistema de propietat agrícola

A la Conca de Barberà, com a la majoria de comarques vinícoles, l’explotació 

de la terra es regeix pels contractes anomenats de  Rabassa Morta. Aquest 

contracte establia el domini útil de la terra (aquell qui la treballa) pel temps de 

vida dels ceps plantats en aquella vinya, que acostumava a ser de 50 anys. (a 

finals del XIX es va establir en 29 anys34). A canvi del dret a treballar la terra, el 

pagès havia de pagar un cens al propietari (domini directe) que podia ser en 

diners o en espècies, normalment aquesta última modalitat, i que acostumava a 

ser una tercera o quarta part de la collita. 

34 Segons la llei, a aprtir dels 30 anys, es considerava un contracte perpetu, és a dir, gairebé la propietat 
directe, per això es feien a 29 anys. En Josep Solé, actual amo de ca Peret, recorda que quan era petit 
encara es feien els contractes de 29 anys.
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“...Pere Solé i Bové ...estableix y en enfiteusi otorga y concedeix a Ramon Magriña y 

Vasiana ... durant lo termini de quaranta anys que comencen a correr lo prensen any y  

finiran en lo de mil vuyt cents noranta tres, una porció de terra ...  Nos ha manifestats 

franca de tota prestació asegura tenir al terme del poble de Lilla y partida dels Esplanets  

de extencio dita porcio de terra de tres jornals poch mes o menos ... Que deura conrear  

la terra establerta durant dit establiment ...de bon pages y estil del terreno. Que duran lo 

termini tots els fruits que culliran en la mencionada porcio de terra... deuran ser una 

tercera part per lo estabelient y dos terceres parts restants per lo adquisidor...debent ser 

compte de ell  lo portar la tercera part que correspon al estabelient a sa casa y las  

sermens que tambe deura donar una tercera part lo adquisidor al estabelient...Anar a 

buscarles sera a causa del adquisidor... no podra recollir ningun fruit que no abisi tres  

dia santes al estabelient, tenint facultat ell de poder fer anar un home de su confiansa tot  

lo temps de recollir los fruyts que deura pagar lo jornal lo adquisidor...Que deura pagar 

lo adquisidor la meitat de tota la contribuicio .... 35

Es tracta, doncs, d’un contracte emfitèutic, de caràcter feudal. L’adscripció del 

pagès  a  la  terra  durant  tant  de  temps,  volia  dir  que el  propietari  no  podia 

parcel·lar la propietat, canviar-ne el conreu, vendre’n el domini útil. A més, els 

pagesos practicaven una sèrie de tècniques, com ara els “colgats i capficats” 

per allargar la vida del cep, malgrat ressentir-se’n el rendiment i la qualitat del 

cep. El pagès podia, també, traspassar el domini útil a qui li interessés sense 

pagar  res  al  senyor  (lluïsme),  de  manera  que  a  la  pràctica,  la  propietat 

esdevenia  seva,  malgrat  les  especificacions  notarials  que  regien  alguns 

contractes:

“...Que si fos lo cas que el adquisidor per enfermetat o altras causas imprebistas no  

pogués  conrear  la  terra  establerta,  se  obliga  lo  estabelient  fesla  conservar  un  any  

cobrantse lo import de que costara dels primers fruyts que se recolliran ...y que deixant  

de complir lo adquisidor podra lo estabelient apoderarse de la terra establerta sens litigi  

ni figura del jutge..no tenint dret lo adquisidor en poder denunciar cosa alguna per lo 

mejor valor que pogués tenir la cosa establerta ni per los traballs y adelantos que tal  

vegada trigera fets.”36

 Amb les polítiques de caire liberal que van propiciar les desamortitzacions, els 

pagesos van començar a reivindicar que el domini útil esdevingués propietat 

35 ACMO Protocols Notarials, Gassol Ortiz, 1851 fol. 417 Reg. 132
36 ídem
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directe, perquè ells les havien fet rendir i en tenien cura. De fet, era la mateixa 

raó que esgrimien els liberals per posar a subhasta les terres eclesiàstiques, 

poc rendibles. 

Quan, a mitjans segle XIX, la pressió fiscal es comença a fer feixuga, apareixen 

els primers conflictes de rabassaires i  propietaris sobre qui ha de pagar les 

contribucions.  Els  rabassaires  exigeixen,  a  canvi,  de  pagar  una  `part  de  la 

contribució, una participació del propietari en les despeses del conreu com ara 

el cost dels mallols i del sulfat:

“Nota dels Kgs. Del sulfat que he donat als parsers y he pagat per ells pagan 

yo ½ y els 2/3 a saber, les llibretes de verema corresponent als parsers”37

 Els  drets  de  fet  que  va  adquirint  el  rabassaire  no  interessen,  doncs,  al 

propietari,  sobretot  tot  quan  la  vinya  comença  a  ser  un  negoci  segur.  El 

propietari vol més drets sobre els fruits de la terra, i per això, quan acaben els 

contractes de Rabassa Morta,  a partir del 1865 més o menys, s’extenen els 

contractes de parceria, que, de moment, també convenen als qui ostenten el 

domini  útil  perquè  significa  una  inversió  monetària  per  part  del  propietari 

directe. També per evitar que el propietari útil reivindiqui drets sobre la terra 

que treballa, els contractes de Rabassa o de parceria acostumen a ser de caire 

privat, moltes vegades de paraula, generació rera generació,  no interessa que 

es facin davant de notari perquè el rabassaire no pugui reclamar-ne el dret de 

manera legal38.  En aquests contractes s’obliga sovint al pagès que ostenta el 

domini útil, a fer el que en diríem el manteniment de la finca, és a dir, arrencar 

ceps  vells  i  plantar-ne  de  nous  (normalment  per  aquesta  raó  es  signa  un 

contracte),  portar  la  verema  al  celler  de  l’amo,39 construir  i  refer  marges  i 

barraques:

“Lo Josep Inglés (…) me ha arrendat lo or quem diem de barnadó per lo preu de 3  

(diners o sous ?) cada any, pero havem fet un tracte que fen ell lo marge que avuy es  

caigut, y pagara ell tot tan de marjaté com los homens que el serviran, li sedeixo dit or,  

37 APS nota manuscrita de 1890 dins una llibreta de despeses generals de la casa.
38 A més del contracte citat per SERRA CENDRÓS, op. Cit, ACMO Protocols Notarials, Monfar 1880 
vol. II fol. 834, n’hem trobat algun a Queraltó Sabater, 1864;  Ramon, J, 1885 fol. 2019 i Gassol  Ortiz, 
1851 fol. 417, un volum realment petit.
39 Doc. 18 i 19, APS, les llibretes de verema de ca Peret contenen unes llistes sobre els cubs de verema 
que ha portat cada parcer. Veure contracte pàg. 41
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tres anys sens paga res; solament que si y faltan pedras per acabarlo, yo las y tinch que  

porta ab lo carro (tot per memoria) …” 1 de maig de 1889, APS

“...los  adquirientes  deberan mejorar  la  tierra  establecida  plantándola  toda de  viña,  

excepcion  hecha de  una  porción  de  medio  jornal  que  por  la  condición  del  terreno 

quedara inculto...y construyendo en los puntos de la finca establecida que se anecesario  

los  correspondientes  ribazos  de  piedra  para  proteger  la  misma...deberan cultivar  la  

tierra a uso y costumbre de buen labrador...perdiendo el establecimiento en caso que  

falalse a este pacto...guardar camino de paso a las tierras del estabeliente...todas las 

contribuciones  ordinarias  y  extraordinarias  sobre  esta  tierra  iran  a  cargo  de  los 

adquisidores...el censo es la quarta parte de todos los frutos...”40

La majoria de grans propietaris del terme,41és a dir, els que tenen més parcers 

o rabassaires a les seves terres, són principalment rendistes. Cap als seixanta 

comencen a ser comerciants i inversors agrícoles. El canvi més gran però, es 

produeix  a  partir  del  1880,  arribant  al  clímax  el  1885.  En  aquests  anys 

augmenta la quantitat de terres en mans de propietaris veïns de la Conca, i 

augmenta també la proporció de mitjans i petits propietaris. A finals de segle, 

abans de la fil·loxera molts d’aquests petits propietaris han hagut de vendre o 

abandonar les seves terres, poc competitives.

Fabricació d’Aiguardent

Aquesta indústria comença a desenvolupar-se juntament amb la intensificació 

del conreu de la vinya a la segona meitat del segle XVIII. Segons Porta42, els 

fabricants d’aiguardent a Montblanc, passen de 5 (1730) a 53 (1766). 

A principis del segle XIX, la zona de Catalunya que més aiguardent exporta és 

Reus,  a  través  de  diversos  ports  com  Salou,  Cambrils  o  Tarragona.  La 

producció comercialitzada a través de Reus prové del Camp de Tarragona, i de 

la Conca de Barberà, una zona vinícola important en aquests moments. 

40 ACMO, Protocols Notarials, Ramon, Jaime 1885 fol. 2019, Reg. 330
41 Un 40% de propietaris agrícoles eren foranis; la majoria de rendistes es trobaven entre aquest 40%.
42 PORTA BALANYÀ, JOSEP M. “La vila de Montblanc en el segon quart del segle XVII: economia, urbanisme i 
societat segons la documentació cadastral”, Tarragona: Col·legi d’Aparelladors, 1987. 
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Font: Giralt,E. “Història econòmica de Catalunya” ed. Enciclopedia Catalana.

El creixement del sector es reflexa en les xifres d’exportació d’aiguardents que 

pugen desmesuradament a partir  de la dècada dels 60: del 1868 al 1879 la 

producció es dobla; es torna a doblar a la següent dècada, i arriba al màxim a 

la dècada dels 80, coincidint  amb els estralls  de la fil·loxera a França,  país 

competidor en el mercat internacional.43 Al segle XIX, doncs, la producció es 

generalitza  i  molts  petits  productors  tindran  la  seva  fassina,  moltes  sense 

registrar.  Si  analitzem  les  matrícules  industrials  de  la  dècada  dels  70  a 

Montblanc, tan sols vénen documentades al voltant una desena de fàbriques 

d’aiguardent (les més importants), tot i que ens consta  l’existència de  fassines 

a gairebé totes les masies.44 

“industria no tiene Montblanch el desarollo que se observa en su colindante  

Valls (...) no careciendo por eso de fábricas de harinas, aguardientes y otros  

frutos del país, recomenadando que en vino se halla en grande escala y en  

buena calidad”45

43 GIRALT RAVENTÓS, E., 1988
44 Ricard Rovira, Lilla, parla de l’existència d’alambics a les masies (p.e. Mas Gassol); a Ca Peret, Lilla, 
encara conserven part dels estris de la fassina. APS Doc. 9
45 JOVER, J.. “Un viaje aprovechado. La fértil y deliciosa provincia de Tarragona”, Tarragona : 
Imprenta de Puigrubí y Arís, 1881
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Per tal de controlar la qualitat del producte i les fassines il·legals, existeix un 

impost sobre la venda d’aiguardent que obliga els petits productors i al producte 

de mala qualitat a moure’s en la il·legalitat.

L’aiguardent  s’exporta  principalment  al  mercat  americà.  Les  seves 

característiques  fan que sigui un producte idoni per a ser transportat a llargues 

distàncies ja que es conserva molt  millor  que el  vi,  i  resisteix  els canvis de 

temperatura i el moviment. Aquest producte també permet aprofitar qualsevol 

tipus de raïm, fins i tot les varietats de poca qualitat, i assegurar una producció, 

i  per  tant  una rendibilitat,  que en el  cas  del  vi  és  més  difícil  d’aconseguir. 

D’aiguardent n’hi ha de diferents qualitats, i la normativa mirava de controlar-ne 

la producció i l’adscripció de cada producte a la qualitat corresponent per mirar 

d’evitar les estafes, bastant corrents. L’aiguardent de més qualitat i per tant que 

millor  es  pagava,  era  l’Orlanda.  La  seva  elaboració  exigia  una  maquinària 

especialitzada  i  diverses  destil·lacions;  era  doncs  un  aiguardent  elaborat 

principalment  per  grans  propietaris  que  podien  invertir  en  les  instal·lacions 

adequades: 

“Contracte (...) per la construcció de una maquina per frabricar Aiguardent lo cual dura 

tenir lo efecte baix los pactes seguents. Primerament se obliga dit Claramunt a fer una 

columna una Olla y una serpentina a la moderna a fi de que ab ella y ab lo corresponent  

vi  de  proba regular  puga ferse  ab lo  termini  de  vint  y  cuatre  horas  Tres  pipas  de  

aiguardent Horlanda y ab igual tems Tres de aiguardent de vint y sis graus quals pesas  

duran quedar fetas a consens ...”46

Aquest  contracte  data  de  1845,  de  manera  que  cal  suposar  que  alguns 

pagesos benestants de la zona fabricaven aiguardent des d’abans de l’eclosió 

de la dècada dels 70. La fassina de ca Peret funcionarà, segons declaracions 

de  l’actual  propietari,  fins  ben  entrat  el  segle  XX,  en  què  el  consum  de 

l’aiguardent comença a declinar.

De la mateixa manera que apareixen tractats tècnics i científics sobre el conreu 

de la vinya,  també s’escriuen manuals per a la fabricació de l’aiguardent.47 El 

propietari rural és conscient que la qualitat és important a l’hora de vendre el 

producte. Podríem parlar abastament de la transmissió de coneixements a la 

46 APS Doc. 9 “Contracte per a la fabricació d’una màquina d’aiguardent”
47 APS Doc. 7
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segona meitat  del  XIX,  de la implementació  i  divulgació  de tractats  tècnics. 

Gràcies  a  l’accés  de  més  població  a  l’educació,  s’estén,  poc  a  poc, 

l’alfabetització: D’altra banda hi ha una consciència molt més gran de formar 

part d’un món més enllà de les fronteres estrictament geogràfiques, un afany de 

conèixer i aprendre. És l’època de gran eclosió dels diaris, neixen gran nombre 

de  revistes  divulgatives  de  temes  diversos  i  per  a  públics  també  diversos. 

Comença  a  haver-hi  consciència  plena  de  la  importància  dels  mitjans  de 

comunicació i de transport.

La crisi agrícola de finals del segle XIX. La davallada de la vinya.

A mitjans de la dècada dels 80 es constata la crisi de la indústria vinícola, tot i 

que  alguns  autors  parlen  d’alguns  anys  abans;  comencen  a  abandonar-se 

vinyes  i  petites  propietats,  la  crisi  agrícola  és  anterior  a  l’arribada  de  la 

fil·loxera.48

La saturació del mercat comença a fer-se evident; els preus baixen i ja no surt 

a compte explotar segons quines terres. La crisi que afecta Catalunya, però, cal 

emmarcar-la en una conjuntura mundial49 A més de la saturació del  mercat 

vitivinícola,  caldria parlar  de mesures proteccionistes en els diferents països 

europeus, i el canvi d’una agricultura tradicional a una agricultura de mercat. A 

més a més, el 1892 acaba el Tractat amb França; el país veí ja ha superat la 

fil·loxera plantant ceps de peu americà. Ja no necessita comprar vi i alcohol 

espanyol, (la majoria català) per elaborar els seus productes i abastir  el seu 

mercat.

Si observem les següents gràfiques sobre l’evolució del preu del vi50 podem 

veure que els primers símptomes de problemes en el mercat són de l’any 1881, 

en què baixa el preu del vi, malgrat sembla que aquest es recuperi, per acabar 

baixant definitivament a partir de l’any 1886. De manera que podríem datar el 

començament de la davallada a partir d’aquesta data. La crisi afecta de manera 

diferent les comarques vinícoles tarragonines, perquè en algunes zones, com al 

48 Veure l’interessant estudi fet per en Gabriel Serra , Op. Cit., 
49 SERRA CENDRÓS, Op. Cit, pàg. 222
50 Actas del I Encuentro de historiadores de la vitivinicultura española;  2000, pàg. 347
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Priorat, la qualitat del vi fa mantenir els preus alts. No és així a la Conca, en 

què baixa la demanda i també el preu.
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La crisi a través de la documentació dels protocols notarials

 L’examen de la  documentació  generada  pels  notaris  de  Montblanc  en  les 

dades entre el 1865 i el 1897 ens dona una pista sobre el moviment econòmic 

de  la  zona.51 En  la  cata  realitzada,  seguint  la  bibliografia  i  el  volum  de 

documentació  generada  pels  diferents  notaris,  hem pogut  constatar  la  crisi 

econòmica,  en  l’augment  de  les  transaccions  de  vendes  perpètues  (no  de 

vendes en general) de propietats agrícoles a partir del 1889. Si fins aleshores la 

majoria  de venedors  s’havien  reservat  el  dret  de redimir  les terres  (dret  de 

tornar-les a comprar pel mateix preu de venda més el cost de la vida).

  

Una  altra  signe  de  crisi  és  l’augment,  en  la  mateixa  època,  de  les  cartes 

pagament (deutes que en no tenir dinerari se substitueixen per compromisos de 

pagament);  i  els  debitoris  (crèdits  a  curt  termini).  Contràriament,  vint  anys 

51   ACMO, Protocols Notarials consultats:
Monfar, Carlos, anys 1869, 1876, 1881, 1882, 1884,1888, 1892, 1893, 1897
Queraltó Sabater, Anys 1864, 1880, 1892
Gassol Ortiz, anys 1854, 1856
Carpa i Calbó, any 1871
Gosé Blavia, any 1879
Ramon Vidales, anys 1884, 1885, 1887
Guadalupe Albiñana, anys 1894, 1897
Martorell Vedruna, any 1892
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abans,  abunden,  en  la  documentació  notarial,  les  àpoques,  rebuts  de 

reconeixement de pagament de deute,  que significa que la gent podia pagar 

els seus deutes.

  

Població i relacions socials

A més de la  davallada de vendes,  els  petits  i  mitjans  propietaris  es  veuen 

afectats per l’estat arcaic de les relacions contractuals i la pujada d’impostos. 

D’una banda,  els  antics contractes  d’emfitèusi  o  rabassa morta,  a  50 anys, 

s’han substituït per contractes d’aparceria; és a dir, com en el sistema antic, 

amo i treballador van a parts en les despeses. El pagès que gaudeix del domini 

útil (explotació de la terra) ha d’entregar part de la collita al propietari directe; 

aquest cens però, a finals del segle XIX, enlloc d’en espècies, és en diners, i si 

és possible, monedes. El motiu és la necessitat de capitalització del propietari 

per reinvertir en la terra o en qualsevol negoci. La raó d’utilitzar monedes és la 

contínua devaluació del paper moneda. El  pagès no està acostumar a utilitzar 

els  diners,  encara es  treballa  en canviar  jornals  per  espècies  o per  d’altres 

jornals, i el poc diner que s’ha aconseguit estalviar, es reinverteix en despeses 

de caire familiar.  Veiem com a mostra un contracte d’establiment perpetu que 

fixa el valor del contracte en diners: 52

“...Primero debera pagar el adquiriente al  estabiliente treynta y dos reales viejos de 

censo cada año en dia cinco del corriente mes de marzo...cabran facultades al adquisidor 

para reducir o estingir cuando quiera el citado censo de treynta y dos reales en un solo 

plazo y capitalizado a razón del tres por ciento...”

 

També l’estat  necessita capitalitzar-se,  i  augmenta la pressió  fiscal  sobre la 

terra; necessita capital líquid. El concepte liberal de gravar la propietat de la 

terra  per  tal  de  “penalitzar”  els  terratinents  i  promoure  la  reinversió  i  el 

moviment  de  l’economia  agrícola,  acaba  girant-se  en  contra  dels  petits 

propietaris perquè proporcionalment, les càrregues fiscals en el seu cas, són 

impossibles d’assumir.  Els deutes  per  no pagar  la contribució s’acumulen a 

52 Tot i ser un contracte enfitèutic per conrear la terra, aquests contractes s’assemblen a vendes, donat que 
es dona la possibilitat de “rescatar” la propietat directa mitjançant el pagament d’un cens o valor monetari 
fixat en el mateix contracte. ACMO Queraltó Sabater, 1864 fol. 195 Reg. 252
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partir del 1885, arribant a provocar “expedients de constrenyiment col·lectiu”53, 

és a dir, embargaments col·lectius que provocaran una forta tensió social. Es 

coneix el cas, el 1899, de l’assassinat d’un Agent Executiu d’Hisenda que va 

anar  a  practicar  embargaments  col·lectius  a  L’Espluga  de  Francolí.  Aquest 

assassinat es va produir enmig d’una sèrie d’aldarulls populars per reivindicar 

la Insubmissió Fiscal, i va provocar una forta repressió que va acabar amb la 

mort  de  quatre  civils  i  diversos  ferits.  De  resultes  d’aquest  fet,  algunes 

poblacions  de  la  Conca,  entre  elles  Montblanc,  decideixen  suspendre  la 

recaudació fiscal.

Entre  les  comarques  tarragonines  afectades  pels  embargaments,  la  Conca 

ocupa el quart lloc. Les més afectades foren el Baix Camp i el Priorat, que va 

quedar devastat i despoblat. La majoria dels embargaments se centraven en la 

zona de l’Espluga i Montblanc. Sembla ser que Hisenda no va arribar a prendre 

possessió  efectiva  de totes  les  propietats  embargades.  Sigui  per  la  pressió 

social  i,  bàsicament  per  la  desídia  de  l’estat,  moltes  d’aquestes  terres  van 

esdevenir ermes, i en el millor dels casos, van continuar treballades pel pagès 

“de dret”, però “il·legalment”. Per tant, al començar la crisi, el petit propietari, el 

jornaler, està descapitalitzat, i a més, en molts casos ha perdut la terra a causa 

dels embargaments. 

Un  dels  mecanismes  que  apareixen  per  lluitar  contra  la  crisi  agrària  és  el 

naixement del Cooperativisme agrari, a partir de la Llei d’Associacions Agràries 

del  1887,  que  es  desenvolupa  principalment  a  les  terres  tarragonines,  les 

majors productores de vi. A través de les cooperatives es mira de trobar nous 

canals  de  comercialització,  finançament  per  noves  inversions,  i  mantenir  la 

qualitat  dels productes  sinó la quantitat,  per  mantenir  una quota de mercat. 

Aquestes  associacions  i  cellers  cooperatius  ajudaran,  posteriorment,  els 

propietaris mitjans, en la superació de la fil·loxera i en la transformació cap a 

l’agricultura capitalista.

53 ACMO, Protocols Notarials, any 1897 Expedient d’apremi instruït per l’Ajuntament de l’espluga sobre 
contribuents morosos. Expedients d’apremi de l’agent executor d’Hisenda sobre propietaris de 
Montblanc, l’Espluga i Solivella.
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“Les  associacions  pageses  de  la  Conca,  que  federades  o  no,  van  sorgir  per  donar 

resposta a la crisi agrària van contemplar dues fases ben diferenciades, dos moments de 

la lluita de classes, que podem catalogar com la resposta defensiva i la resposta ofensiva.  

La resposta defensiva es centrarà en la lluita contra la pèrdua de l’estatut jurídic del  

rabasser,  i  concretament  contra  els  odiats  impostos  dels  consums,  mitjançant  el  

tradicional motí de subsistència, l’aldarull legitimitzat per la majoria de la comunitat. La 

resposta ofensiva s’encaminarà a millorar la producció, elaboració i comercialització 

del vi representada per la via revolucionària al cooperativisme, instrument, tanmateix,  

per canviar les relacions econòmiques i socials de la comunitat “54  

 La primera cooperativa agrícola neix a Valls el 1888, és la Societat Agrícola de 

Valls;  mentres  que el  primer  celler  cooperatiu  neix  a  la  Conca,  el  1894,  la 

Societat Agrícola de Barberà de la Conca. 

De  resultes  d’aquesta  crisi  agrícola,  la  Conca  de  Barberà  pateix  una  forta 

emigració a partir del 1883-1885 aproximadament. Hem de pensar que molts 

petits propietaris havien invertit els seus pocs recursos en el conreu de la vinya, 

moltes vegades, com hem vist , amb gran esforços físics a causa de la situació 

geogràfica de les seves terres. Les terres comunals havien estat  venudes o 

arrendades per plantar-hi principalment vinya, i una bona part del bosc també 

havia estat envaït per les vinyes. Aquesta intensificació sense planificació havia 

fet creure en una època de vaques grasses, però la poca durada de la bonança 

econòmica i les característiques de les economies pageses, no havia permès 

l’estalvi. Quan decauen els ingressos monetaris resultat de la comercialització 

dels productes vinícoles, el pagès es troba amb què no té capital ni recursos 

per reconvertir  altra vegada el conreu. Per superar la crisi, s’ha de vendre a 

preus  més  competitius  i  això  no  és  possible  amb  terres  de  difícil  accés, 

comunicacions poc desenvolupades,  poca inversió  i  poca tècnica.  A  més  a 

més, part de les terres que s’havien dedicat a l’economia familiar combinant els 

cereals, olivera i fruits secs (de vegades amb una mica d’horta i vinya per a 

consum propi) han desaparegut a favor del conreu intensiu de la vinya. Fins i 

tot,  alguns  encara  estant  endeutats  pagant  els  arrendaments  i  les  petites 

propietats  que  han  adquirit.  Les  sortides  se’ls  van  tancant,  perquè  tampoc 

54 MAYAYO ARTAL, A. 1995: p. 143  
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poden treure’s un sobresou fent de jornalers,  no hi  ha diners per pagar-los. 

Molts  no tenen altre  sortida que l’emigració cap a les ciutats  i  les conques 

industrials que creixen al litoral. 

A Lilla, el davallament de la població constatat el 1889, ens confirma la crisi, 

que s’agreujarà després de la fil·loxera.
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De l’any 1846 al 1856, els habitants de Lilla augmenten en 200 persones, xifra 

que  es  torna  a  repetir  del  1856  al  1870.  Aquest  és  el  període  de  màxim 

creixement, que coincideix amb el període de màxima expansió de la vinya. A 

partir d’aquesta data comença a minvar la població, si bé els primers anys es 

pot  considerar  cojuntural  perquè  no  hi  ha  una  gran  pèrdua.  El  que  si  és 

important és constatar la important davallada entre el 1877 i el 188955, moment 

en què pot datar-se la caiguda dels mercats exteriors. Aquesta tendència a la 

baixa, s’accentua amb l’arribada de la fil·loxera, l’any 1892, que és el toc de 

gràcia a una economia en perill de mort.

En les dades que ens proporciona el padró municipal de Montblanc56 del 1889, 

no podem establir exactament la davallada de població però ens podem fixar 

en la quantitat  de pagesos censats,  1064, més del 50% eren majors de 40 

anys, podria ser un indicador de que part de la població jove ha emigrat per 

manca de possibilitats.

Tot  i  la crisi,  tampoc no podem parlar  taxativament  de la desaparició  de la 

indústria  de  transformació  dels  productes  vinícoles;  aquesta  és  capaç 

55 Vg. GRAU PUJOL, JOSEP M. Op. Cit.
56 Padró, Fons Municipal Montblanc, ACMO
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d’aguantar en part per poder endegar la recuperació després de la fil·loxera. 

Això si, amb un altre escenari. Ens consta, com hem dit, que la fassina de ca 

Peret,  per  exemple,  va seguir  funcionant  fins ben entrat  el  segle  XX, i  que 

principalment es comerciava amb Valls. Els negocis més importants dedicats a 

la producció de vins i aiguardent a Montblanc van resistir en més o menys grau 

la crisi, tot i minvar molt la producció i els guanys.57

La Fil·loxera

L’any  1890 entra  la  fil·loxera  a Catalunya  a través  d’un  petit  poble  de l’Alt 

Empordà, Rabós, és el desencadenant de la crisi que, de fet,  ja es deixava 

sentir.  Fins  el  1893  la  plaga  no  arriba  a  Montblanc,  però  aleshores  ja  ha 

començat  el  despoblament  per  emigració  i  l’abandó  de  les  zones  menys 

productives. La fil·loxera no va sorprendre després d’afectar França, de fet, els 

agrònoms catalans havien estudiat la manera de combatre la plaga i ja havien 

sortit tractats al respecte. L’Institut Agrícola Sant Isidre havia patrocinat estudis 

al  respecte  i  iniciat  una  campanya  de  conscienciació  dels  agricultors.  Les 

institucions locals havien promocionat Granges-escoles per estudiar i preveure 

la fil·loxera, igualment les agrupacions de propietaris a través per exemple de 

les Estacions Etnològiques58.  Fins i  tot  el  govern espanyol  promulgà lleis de 

defensa contra la malaltia.  Però l’única solució era l’arrencada de les vinyes 

afectades i això era molt dur per als pagesos, sobretot per als petits propietaris 

que ho havien deixat  tot  en aquelles vinyes.  El  fet  que la destrucció de les 

vinyes fos gradual va permetre aguantar en certa manera la producció vinícola i 

donà temps perquè els partidaris de la substitució de les antigues vinyes per 

ceps americans s’imposessin als partidaris d’altres teories que s’havien revelat 

ineficaces, com ara aplicar sulfocarbonat de potassi o sulfur de carboni als ceps 

autòctons. 

Ara bé, aquesta substitució resultava cara; només la podrien portar a terme els 

propietaris  adinerats  i  en terres on la productivitat  fos assegurada,  és a dir, 
57 Segons les matrícules industrials de l’ACMO (Contribució industrial i de comerç, matrícula Reg. 
1-1-662 / 1-5-662; 2-1-662 / 2-7-662; 3-1-662 / 3-2-662) des de l’any 1882 baixen els fabricants de cubs, 
i en menor proporció les fàbriques d’aiguardent. Arribant al punt més baix entre el 1888 i el 1890, però 
sense arribar a desaparèixer.
58 veure Doc 6, APS “Comisión Provincial de defensa contra la fil·loxera. Tarragona”
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terres  de bona o  mitjana qualitat  i  de fàcil  accés.59 La replantació  de peus 

americans implicava la utilització de maquinària per tal de cavar profundament 

(de 60 a 80 cm), i això exigia una forta inversió. A la Conca, per exemple, els 

ceps s’arrencaven amb ternal,  utilitzant  la força humana,  mostra de la poca 

mecanització de la zona i també constata l’existència de pocs grans capitals. Al 

Baix  i  a  l’Alt  Penedès  o  al  Baix  Camp,  la  utilització  d’aquestes  màquines 

anomenades locomomòbil va ser més usual.

També van canviar els contractes de propietat i d’explotació de la vinya; un cop 

morts els ceps amb la fil·loxera, el propietari podia fer fora el pagès que havia 

treballat la terra 60. Aquest fet va provocar d’una banda, l’extensió de contractes 

de parceria  (d’una durada menor que la Rabassa Morta) que beneficiava el 

pagès perquè el propietari invertia més i demanava menys part dels fruits, per 

tal de tornar a posar en marxa la terra. Però de l’altra, també va ser la causa de 

l’augment de les grans propietats, perquè els qui tenien capital van comprar les 

terres d’aquells que no van poder mantenir-les. A la Conca i a d’altres llocs, va 

ser, igualment, una de les causes de l’emigració dels pagesos desnonats quan 

va finar el contracte a causa de la mort dels ceps. A la llarga, la crisi de la 

fil·loxera propiciarà una revolució i modernització del camp català, però també 

l’enfortiment  i  enriquiment  dels  grans  propietaris.  La  necessitat  de  grans 

inversions de capital i mitjans per superar la crisi de la fil·loxera i enfrontar-se a 

una agricultura competitiva i mercantilista, propicia, a començament del segle 

XX, l’extensió del cooperativisme agrari.

La conseqüència a les zones greument afectades i d’orografia difícil va ser una 

forta recessió i una gran emigració, com ara el Priorat o zones de la Conca de 

Barberà. En aquest període s’abandonen les vinyes dels costals, les partides 

de muntanya tornen a dedicar-se a la pastura en el millor dels casos, però en 

d’altres, la desforestació s’allarga fins ben entrat el segle XX. El Camp Magre, 

zona repartida entre els termes de Lillla i Montblanc, és abandonat. Gran part 

de la zona ha restat erma o s’hi van plantar ametllers, i és precisament aquí on 

59 Cal buscar en la gran reforma de la vinya el naixement de les primeres cooperatives agrícoles, a 
començament del segle XX, precisament a la Conca de Barberà, per fer front a les despeses de replantar i 
mecanitzar les vinyes. 
60 Veure informació sobre la rabassa morta en capítols anteriors.
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es troben més vestigis de construccions de pedra seca; ningú no les va tocar; 

no hi van arribar els nous ceps. A les planes, per exemple a la Guàrdia dels 

Prats, es va tornar als cereals, producte més segur i que assegurava també la 

subsistència familiar. Les grans extensions de vinya existents avui dia són de 

plantació recent.  Podríem pensar que en cas d’haver-hi existit  barraques de 

pedra seca, aquestes van enderrocar-se per aprofitar el sòl.
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VIDA

“En  la  Cocina:  Tres  sillas,  dos  candiles,  unos  (llares),  dos  sartenes,  doce  

pucheros, seis crecidos y los otros seis pequeños, seis cubiertos de madera,  

dos  cantaros,  dos  cazuelas,  cuatro  platos  grandes  y  doce  pequeños,  un  

barreño, un porrón, unas vinagreras, un cesto para poner pan, una escoba y  

demas  frioleras  correspondientes  a  una  ordinaria  bateria  de  cocina,  (un  

almisez), y un cuchillo...”

En un cuarto junto a la sala una comoda dentro de la cual hay una capa de 

paño negro, dos calzones, dos chalecos, dos chaquetas, dos pares de medias,  

seis camisas, dos gorras y la ropa de viuda ...”

La mitad de aquella pieza de tierra de viña y olivos plantada de cabida un  

cuarto de jornal más o menos (...) sita en la partida Amalque (...)

La mitad de otra pieza de viña y olivos plantada, de cabida un jornal y medio  

poco más o menos, sita en la partida de San Josep ...”  

AHCM. Protocols Notarials, Queraltó Sabater, 1859, núm. 154.
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LA VIDA DE PAGÈS 

Pagesia del XIX

Hem intentat  analitzar el  canvi econòmic i social  que es produeix la darrera 

meitat  del  s.XIX amb l’anàlisi  d’un cas concret:  la Família Solé de Lilla (Ca 

Peret), que ens permet exemplificar des de lo local allò global. La casa és la 

que simbolitza millor les forces que intervenen en la reproducció social. Com a 

unitat de producció econòmica i de gestió de la reproducció social, ens permet 

observar les condicions de reproducció de la població pagesa.

El canvi que es dóna en aquest moment, amb la gran expansió de la vinya, i la 

roturació de noves terres,  dóna pas a un nou paisatge agrícola,  fruit  de les 

noves formes de producció domèstiques, sustentades pels canvis de mercat.

La  unitat  domèstica  pagesa  ens  permet  entendre  aquests  processos 

productius,  caracteritzada per  l’absència de relacions  salarials  de producció, 

participació en la producció d’altres individus que no formen part de la família 

nuclear (altres fills, néts), accés a una quantitat de terra suficient per garantir el 

consum dels membres del grup, propietat dels medis de producció, i que alguns 

dels  membres  poden  haver  de  recórrer  a  treballar  fora  de  l’explotació  en 

sectors  no  agrícoles  (principalment  activitats  artesanals  i  comercials).  Pot 

haver-hi una mercantilització significativa de part de la producció agrícola però 

el mercat no ha aconseguit transformar del tot la lògica de l’economia pagesa61

En  l’estudi  de  la  pagesia  Friedmann62 parla  de  tres  formes  de  producció 

pagesa:  domèstica  (basada  en  l’autoconsum),  mercantil  simple 

(comercialització de productes, que s’obtenen amb mà d’obra familiar, com la 

producció  d’aiguardent,  carbó,  gel...)  i  capitalista;  i  Bouchard63 d’economia 

capitalista, protoindustrial (defineix l’existència d’activitats industrials a domicili 

que  complementarien  els  ingressos  de  l’activitat  agrària,  la  producció  es 

destinaria al mercat i la mà d’obra és de tipus familiar) i de cointegració.  Així 

coincideixen en parlar d’un moment de la pagesia en que s’està produint un 

canvi  (vers  el  capitalisme  agrari),  i  aquesta  no  cerca  l’equilibri  de  les 

61 CHAYANOV, 1974  
62  FRIEDMANN, HARRIET, 1978   
63 BOUCHARD, GERARD, 1994 
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necessitats de consum fonamentalment augmentat o disminuint les terres de 

conreu  i  la  quantitat  de  força  de  treball  destinada  a  l’explotació64,  sinó 

mitjançant la pluriactivitat. 

La societat pagesa montblanquina de mitjans del dinou, no viu únicament de 

l’agricultura. Podem afirmar per la recerca feta, que l’organització econòmica 

pagesa combinava una producció per l’autosubsistència,  amb una producció 

destinada al mercat ( aiguardent, carbó, gel....). 

Cal diferenciar els pagesos, segons la propietat, en tres categories socials: els 

jornalers i petits propietaris (amb menys de 4ha), els mitjans (entre 5 i 14 ha) i 

els benestants (més de 15 ha). Els grans propietaris tenen diferents terres amb 

un conreu principal de vinya, algunes d’elles arrendades, terres d’horta i cereals 

per l’autoconsum, posseïen a més de la casa, altres edificacions com corrals, 

magatzems per guardar carruatges, eines, ... i les construccions de pedra seca 

que es consideren part de la terra (marges,  basses, barraques, pous...).  Els 

mitjans tenen poques terres i tenen que anar a jornal per a mantenir l’economia 

domèstica,  però  tenen  la  casa  en  propietat.  I  els  jornalers  que  no  tenen 

propietats, treballen a jornal,  i en molts casos estan endeutats.

En el  nostre estudi ens basem en una casa benestant propietària de terres, 

però que també intervé en el procés de producció, tot i tenir part de la terra 

arrendada. Es constata que hi ha un augment de terres arrendades a finals del 

S..XIX ( 1980-1984) degut a l’augment de producció d’aquestes en detriment de 

les collites de les terres pròpies.

La pagesia organitza la producció i garanteix la seva reproducció en base a les 

unitats domèstiques. La força de treball és de tipus familiar (tot i que trobem en 

les famílies de grans propietaris treballadors a jornals, per a mantenir les terres 

i la producció i per al servei de la casa: mosso, minyona). El grup domèstic 

controla tant els mitjans de treball com la terra, sigui pròpia o arrendada.

Patrimoni i transmissió ( material i immaterial). 

64 Teoria defensada per Chayanov. Op. Cit.
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Els  sistemes  de transmissió  del  patrimoni  de  la  zona,  per  la  documentació 

extreta és el d’herència indivisa, i transmissió patrimonial basada en la figura de 

l’hereu  primogènit,  amb  l’establiment  de  dots  i  millores.  Tot  i  estar 

reglamentades legalment, cal constatar, com es dóna en d’altres indrets65 que 

hi  ha  una  adaptació  a  les  necessitats  reals  de  la  unitat  domèstica,  amb 

estratègies productives i de transmissió no sempre iguals. Això comportarà que 

en alguns testaments o capítols hi hagi clàusules especials. 

No es transmeten només propietats i béns, sinó que es llega la continuïtat de la 

casa. La casa inclou les persones, les seves propietats i tot el capital simbòlic 

que identifica i ubica el grup dins la comunitat.

Primerament aquells indiviudus amb un vincle consanguini, és a dir una família 

extensa de tres generacions (avis,  pares  i  fills),  que compartiran la mateixa 

residència (coresidència, patrivirilocal en el cas de ser hereu i patriuxorilocal en 

el cas de ser pubilla), que exploten conjuntament els recursos i constitueixen 

una unitat de consum. Els germans no casats podien residir a la casa i formar-

ne part fins que se’n desvinculaven. 

Tenim l’exemple clar dels capítols matrimonials de Serafina Macip i Pere Solé66, 

on  Antònia  Solé  Ventosa,  mare  de  l’hereu  i  viuda,  dóna  en  concepte  de 

casament, tots els seus béns al fill hereu a canvi que aquest es comprometi a 

mantenir-la  mentre  visqui.  Ella  en  cas  de  viduïtat  del  fill,  es  compromet  a 

mantenir la nora a casa sempre que ella continuï visquent a la casa Solé i no es 

torni a casar, tot i que no hagi tingut fills, i sempre que no reclami els seus drets 

dotals. Assegurant-se així la unió de la residència familiar.

En el testament de Pere Solé Bové es posa com a condició a l’hereu, Josep 

Solé Ventosa, “...  la obligación de haber de mantener en su casa y compañía 

65 ROIGÉ, X: 1994. Xavier Roigé fa un estudi de les formes de transmissió hereditàries del Priorat 
i parla de  la coexistència de diverses formes de transmissió de la propietat que es posen en 
pràctica  en cada  circumstància  particular  (hereu  únic,  institució  d’hereu  però  amb llegat  de 
propietats als germans, repartiment no igualitari i repartiment igualitari). Després de la crisi de la 
fil.loxera  hi  ha  un  increment  de  transmissió  de  propietats  a  fills  no  hereus  comportant  una 
dispersió del patrimoni. 
66 AHCB Protocols Notarials, Guadalupe Albiñana, 1894 fol. 83 (Reg. 352). Capítols matrimonials 
de Serafina Macip i Pere Sole.
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tanto sana como enferma a su hija y hermana respetiva Doña Dolores Soler y  

Ventosa con la desencia y consideración debida en utilidad de la casa, y si  

entre dichos hermanos o sucesores de este último hibiera desaveninecias que  

diese  lugar  a  la  separación  de  los  mismos,  entonces  le  señala  por  sus  

alimentos mientras no estraiga el dote de la casa del testador, la cantidad de  

(...)” 67

La coresidència queda alguns cops establerta en els capítols matrimonials i en 

el testament, on pot establir-se també la permanència a la casa dels germans 

solters  o  altres  membres  que  es  consideren  necessaris  per  al  bon 

funcionament de la unitat domèstica.

El  patrimoni  material,  aquell  inventariable,  compren  recursos  i  utensilis 

agrícoles i domèstics que utilitzen i exploten conjuntament els seus membres i 

els  permet  mantenir  la  unitat  domèstica   i  reproduir-la:  residència,  terres, 

animals, drets d’accés a recursos, eines, maquinària, mobles, estris de la casa, 

construccions agràries ( pallisses, masos, barraques, pous...), crèdits... 

L’edifici principal és la casa68 on viu el grup domèstic, que simbolitza la casa-

institució.  Hi  viuen  les  persones,  seguint  una  jerarquització  espai-individu69, 

però també hi ha l’espai reservat als animals (estable, corral) i als productes 

agrícoles  (esgolfes)  o  necessaris  per  al  consum (llenyer),  i  espais  per  a  la 

transformació dels productes (cup, celler  premsa).  Altres edificis que formen 

part d’una casa en funció de la seva capacitat econòmica són els magatzems 

per a productes, eines i maquinàries (carros..), els corrals i construccions als 

camps.

La casa pagesa solia ser d’un o dos pisos. A l’entrada principal si trobava el 

cup, la premsa i el celler, a la part de darrera de la planta baixa la comuna, el 

llenyer,  la  quadra  i  el  corral;  als  pisos  superiors  la  llar,  el  menjador  i  les 

67 AHCM. Protocols notarials, Monfar i Cantons, 1884 fol. 835 ( re. 215).  Testament Josep Solé Ventosa
68 AHCM. Protocols notarials, Antoni Queraltó Sabater, núm. 154, 1859.
69 JOCILES, ISABEL: 1989. Isabel Jociles constata una relació entre l’espai de la casa i la jerarquització 
de la unitat familiar. Parla des de zones públiques, privades a zones de reunió i treball, i altres reservades 
al cap de casa.
En la construcció de la casa de Ca Peret es reserva un espai exclusiu al cap de casa el “quarto del Cap de 
casa”. Doc. 10

59



habitacions, i dalt de tot les esgolfes ( on es guardaven estris, es conservaven 

fruits  i  verdures,  es  reservaven  els  serments,  ......)  Les  grans  cases  que 

disposaven de magatzem, tenien els cups, la premsa, les eines i estris a part, 

fins i tot podien disposar de corral i lloc per resguardar els animals al costat de 

la casa.

Les terres són el recurs més important de la casa. Normalment inclouen un 

hort,  i  terres  de  cereals  per  al  propi  consum i  altres  terres  amb vinya,  en 

aquesta època. Es consideren patrimoni de la casa tant les terres treballades 

com les arrendades, ja que configuren els recursos que exploten conjuntament 

els membres de la casa. Hi havia un fort control de les terres arrendades per 

part del propietari, sobretot en època de collita i se’n feia un seguiment anotant 

la producció.70

En  el  llistat  de  béns  que  es  relacionen  en  els  documents  notarials, 

s’especifiquen  les  terres,  amb  l’extensió,  localització,  limitacions  i  formes 

d’adquisició, així com també la casa o cases, magatzems, corrals, dipòsits pel 

raïm, i els crèdits71. 

El patrimoni immaterial o simbòlic, és aquell menys tangible, però que requeria 

l’atenció del grup domèstic. Era tant important conservar el patrimoni material 

com reproduir la posició status social i les xarxes de relació amb la comunitat, 

que li donaven prestigi i poder.

Algunes famílies reben el reconeixement per part de la comunitat (com a grans 

propietaris, com a famílies benestants, pels seus rols socials o religiosos..). Ens 

hem trobat, avui en dia, entre la població més gran, aquest record col·lectiu de 

les grans famílies.

“Els pobles petits abans era.... de tres o quatre,.. Ca Magrinyà, ca Peret...i un 

altre que ara ha desapareixut .. Ca Bové,....tot el poble depenia d’aquests...els  

homes anaven a jornal al defora i moltes  dones feien de minyoneta..” 72

70 Les llibretes de verema de l’Arxiu Patrimonial Solé són anotacions de la producció de la verema en 
terres pròpies i en les arrendades. On es recollien també els sous pagats als jornalers i es descrivia les 
feines fetes. Doc.18, doc.19
71 AHCM, Protocols Notarials, Monfar Cantons, Inventari de Josep Soler Ventosa . 1882
72 Entrevista a Josep Rovira Girons, veí de Lilla (2002)
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El prestigi era un aspecte molt important per la família,  fins i  tot en algunes 

ocasions es deixava escrit al testament la necessitat de refer el bon nom.

“Primeramente,  quiere  que  sus  deudas  sean  pagadas  y  las  injurias 

(encuendadas) brevemente y fuera de juicio.” 73

Aquest aspecte queda reflectit en el nom de la casa, que n’és la seva identitat 

davant el col·lectiu i les relacions socials. 

Al  s.  XIX,  com  en  segles  anteriors,  els  renoms  són  els  qui  relacionen  els 

individus amb la societat.   El  nom de la casa n’identifica els membres,  fent 

referència  als  hereus  d’un  patrimoni,  no  tant  sols  al  llinatge  sanguini.  Cal 

diferenciar entre els renoms, malnoms, motius i mots s’apliquen a individus (i 

poden  desaparèixer  amb  ells)  i  el  nom  de  casa  que  es  refereix  a  una 

col·lectivitat: la família com a institució perdurable, que sol persistir al llarg de 

generacions. El nom de casa ha estat quasi sempre engendrat per un motiu o 

renom  individual.  Els  membres  d’una  casa  no  són  individus  aïllats,  són 

membres d’un grup determinat, de la família, d’una família concreta, i fan que 

les relacions que s’estableixen siguin més entre cases que no entre individus 

concrets.  La Casa, el sobrenom atorga a la persona una identitat, un passat i 

un arrelament que en certa manera l’ubiquen i l’avalen.

Aquests  sobrenoms són també útils  en la identificació  i  diferenciació  de les 

persones que en comunitats  petites i  endogàmiques comparteixen uns pocs 

cognoms, donant nom a la majoria d’habitants.  

En el cas d’estudi hi ha un llinatge lligat a un patrimoni. Ca Peret entraria dins la 

categoria de noms de casa que fan relació amb un nom de persona, i que arreu 

de Catalunya són molt nombrosos, en molts casos com també és el cas de Ca 

Peret, el nom es presenta en forma modificada, com a diminutiu, de Pere Peret, 

essent a vegades acompanyat de  complements diferenciadors.  També s’ha 

conegut la casa com ca l’hereu quan l’hereu era Josep i no Pere74

73 AHCM, Protocols Notarials, Monfar Cantons, any 1882. Testament Josep Solé Ventosa
74  Informació facilitada pel. Sr. Josep Solé Morales, Ca Peret
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Altres famílies del terme també son conegudes pel  renom, alguns cops que 

posa de manifest el seu ofici (Lilla: Martí carboner, Picapedrer....; Montblanc: 

apotecari,  barber,  baster,  calderer,  carreter,  carboner,  cedasser,  cisteller, 

clavetarire,  corder,  esparter,  ferrer,  fideuer,  llauner,  pagès,   ..),  la  seva 

procedència (Lilla: de dalt, del castell, de la plaça, mericano, Rudanyà, Sarral...; 

Montblanc: Balaguer, Blancafort, Berga, Castellà, Cervera, Fontsacaldes  , ), la 

seva situació familiar (Lilla: pubill, viudo, ,...), aspecte físic ( Lilla: coix, dolcet, 

garxet,  mudet,  negret,  pigat..,  Montblanc:  gegantó,  guerxo,  menut,  magret, 

pelut, pinxo, pitets, pigat, xato, ..), però la majoria deriven d’antropònims, tant 

noms com cognoms (Lilla: Cintet, Josepàs, Magina, Magrinyà, Mariana, Parató, 

Peret,  Perico,  Ramon..,  Montblanc:  Agna  Maria,  Agneta,  Badoret,  Baldiri, 

Benito, Bernadet, Bernadí, Bernat, Biel.... )75

La casa és una institució social ( que agrupa, identifica, jerarquitza i organitza 

els individus),  econòmica (unitat  de producció,  distribució i  consum),  política 

(instància de representació política i de gestió del territori de la comunitat) i un 

element de continuïtat vetllada amb la transmissió patrimonial.

El cas analitzat, i d’altres extrets dels documents notarials76, ens mostren que la 

unitat domèstica pagesa, a la Conca, era troncal, amb herència indivisa que 

requeia al fill primogènit varó (o pubilla). S’establia un sistema de millores per 

dotar  els  germans amb diners  o propietats,  i  es  segregava la família per  a 

constituir  nous  nuclis  domèstics  fora  la  casa  de  l’hereu,  comportant  el 

pagament  d’una  dot.  Tot  i  això  les  pràctiques  familiars  i  les  estratègies 

desenvolupades  són  diverses  en  funció  de  la  situació  diferent  enfront  de 

l’obtenció  de  recursos.  A  finals  del  s.  XIX,  en  un  marc  de  canvis  socials  i 

econòmics, aquella família troncal va començar a ser qüestionada o alguna de 

les  estratègies  emprades  (en  algunes  zones  més  que  en  d’altres).  Alguns 

cabalers  que  anteriorment  havien  servit  a  l’Església  opten  per  professions 

liberals ( advocat, metge, arquitecte...)  i marxen del nucli familiar abans. Les 

noves  formes  d’accedir  i  d’organitzar  la  producció  afavorien  l’aparició 

75 Relació de remons, extreta dels informants i dels Treballs de toponímia, 1982-1983. Op. Cit.
76 AHCM. Protocols notarials consultats Op. Cit.  
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d’assalariats que podien independitzar-se molt abans dels seus pares, ja que 

els seus ingressos no provenien de la terra.

Estructura troncal de la casa:

CASA

  6        3

 O =  

12        7           11         8           9        10 

O =       O          O     O

 14      13

 O =  

El canvi social77que s’accentua en la segona meitat del s.XIX, l’hem mostrat a 

través de tres elements:

- Estratègies d’herència i descendència com a mecanismes de perpetuació. 

Continuïtat de la casa.

- Estratègies matrimonials. Rol social de la casa front a la comunitat

- Diversificació d’activitats econòmiques

Estratègies d’herència i descendència com a mecanismes de reproducció. 

Continuïtat de la casa.

77 GODELIER, 1987.  Segons Godelier  la societat agrària es transforma en la mesura que van penentrant 
les condicions socioconòmiques de l’economia de mercat.
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12 Antonia Soler Ventosa
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10 Maria Solé Ventosa
11 Dolors Solé Ventosa
13 Pere Solé Soler
14 Serafina Macip Terenci



Diferents estratègies han estat un recurs per a les unitats domèstiques pageses 

per  a  la  reproducció  del  seu  patrimoni  i  els  seus  recursos,  per  a  donar 

continuïtat a la casa. S’ha intentat perpetuar aquest patrimoni ( tant material 

com simbòlic) a través de l’herència i la descendència. 

Les  estratègies  de  gestió  dels  recursos  productius  i  reproductius  de  què 

disposa  la  casa  són  el  patrimoni  (la  casa),  els  mitjans  de  producció  i 

reproducció  (capital  relacional  i  simbòlic),  i  les  persones (  força  de treball  i 

garantia de reproducció). Les pràctiques de successió i herència i les decisions 

preses davant el matrimoni són els principals mecanismes interns amb què la 

casa preserva la seva perpetuació, però també les migracions i la residència. 

Altres estratègies són les externes a la casa, pràctiques que utilitzen recursos 

aliens a l’activitat agrícola procedents de la comunitat. La reproducció de cases 

es possible no només als processos interns de la pròpia unitat domèstica, sinó 

mercès a la seva relació (circuits d’intercanvi reproductiu) amb d’altres cases 

de la comunitat. 

Les  estratègies  de  producció  de  la  casa  ens  permeten  entendre  el  procés 

d’ocupació de més terres i desenvolupament de l’economia familiar. Així com 

també es relaciona com a bé de la unitat familiar la terra i les construccions 

agràries.  Tot  i  que  no  se’n  fa  menció  específica  als  documents,  les 

construccions  de  pedra  seca  són  enteses  algunes  com  a  part  de  la  terra 

(marges, barraques...) i d’altres són considerades com elements als que es fa 

referència  d’una  forma  més  pròpia  (magatzems,  corrals,  basses,  pous  de 

glaç...). 

Un element clau és la permanència de la casa a través del temps. Fet que 

s’aconsegueix amb la transmissió del patrimoni. 

La transmissió de la propietat al terme es donava per herència familiar; en el 

cas dels homes eren els hereus per testament de pare o mare, o algun parent 

col·lateral.  Si les terres són declarades per una dona, casada o viuda, solen 

provenir dels drets dotals pactats en els capítols matrimonials o d’una herència 

dels progenitors. 
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Així  José  Solé  Ventosa  hereta  legalment  propietats  del  seu  pare  i  també 

d’altres que aquell havia adquirit,  tal i com ho demostra un inventari de béns de 

1882:

“Otra pieza de tierra plantada de viña antes con olivos  de extensión (...) dos hectáres, setenta y 

tres áreas, setenta y ocho centiáreas, sita en ........Prenafeta......partidas Viña Vella, Bernadó, 

camí del Moltó.......(....) libre de cargas aunque de los titulos que se citaran resulte hallarse en 

dominio  directo  del  ex  Monasterio  de  Poblet  por  ser  dicho  señorio  jurisdiccional  y  hallarse 

comprendida entre los abolidos y de valor mil pesetas.

Pertenecia esta finca al Don Pedro Soler y Bover padre del otorgante en cuanto a una porcion de 

cabida dos jornales por titulo de venta (perpetua o) á carta de gracia que le firmó José Cervelló 

con escritura autorizada (...)” Inventari de Béns Josep Soler Ventosa 188278

“Otra pieza de viña antes yermo y campa de extensión (...) una hectárea, ochenta y dos áreas, 

cincuenta y dos centiáreas, sita en ............ Prenafeta.......partida Las Costas. (...) libre de cargas 

aunque del titulo que se citará resulte hallarse en alodio del ex monasterio de Poblet por ser 

dicho señorio jurisdiccional y venir comprendido entre los ablidos y de valor doscientas cincuenta 

pesetas.

La espresada finca pertenecia a dicho don Pedro soler y bover por titulo de venta perpetua que le 

firmó José vilella con escritura autorizada (....)” Inventari de Béns Josep Soler Ventosa 1882 79

Es  constata  com  el  fill  heretarà  unes  terres  propietats  del  pare  i  d’altres 

adquirides pel seu progenitor a venta perpètua o a carta de gràcia. Aquestes 

formes  d’adquisició  eren  usuals  i  permetien  a  petits  propietaris,  que en  un 

moment donat precisaven de diners, fer una venda de terres amb possibilitat, 

en  alguns  casos  (carta  de  gràcia),  de  redimir-les  posteriorment  i  tornar  a 

adquirir la terra. Normalment però, el darrer que les adquiria en seria finalment 

el  propietari,  per  la  dificultat  econòmica  que  comportava  per  als  petits 

propietaris. Els casos concrets ressenyats recullen la transmissió de terres que 

antigament  havien  estat  del  Monestir  de  Poblet,  però  que  amb  la 

desamortització  han  passat  a  mans  privades,  tot  i  que,  com  era  habitual, 

encara no s’havia fet escriptura nova amb el canvi de propietat.

78 AHCM, Op. Cit
79 AHCM, Op. Cit.
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Com ja hem dit el sistema vigent és el de l’hereu, els béns de la família passen 

al primogènit varó, que viu a la casa dels pares. Les famílies són extenses, i el 

sistema de filiació lineal.  Mentre el progenitor és viu el fill no té activitat pròpia, 

ni decisió sobre el nucli familiar. A la mort del pare podrà disposar dels béns i 

adquirirà el rol de Cap de casa. Els germans deixen el nucli familiar en casar-se 

per formar nous llinatges.

Les  estratègies  reglamentades  legalment  són  els  testaments  i  els  capítols 

matrimonials

En el testament, els pares, a més de confirmar el fill que havia nomenat hereu 

en els capítols matrimonials i també l’usdefruit per al cònjuge, deixen la legítima 

als fills i filles solters i donen alguna cosa més al que ja s’han casat.  

Als testaments s’anomenen els marmessors80, es precisa on es vol ser enterrat 

i les misses que es diran.

“....elige por Albaceas del mismo a su hijo D. Pedro Solé y Ventosa confitero y D. Pablo Abello y  

Sabate propietario juntos y a solas cumplan y hagan cumplir lo que por mi hallará dispuesto y  

ordenado, dándoles al respeto las facultades en derecho necesarias.”

“(..)Segundo: Elige supultura eclesiástica a su cadáver en el cementerio general de este pueblo  

ó en aquel en donde acaersa su muerte, queriendo se le celebren los funerales y entierro del  

modo que se ha hecho hasta la fecha a todos los de su familia y que se le manden celebrar  

enseguida de su muerte para el eterno descanso de su alma cuatrocientas misas resado a la  

lismona acostumbrada.” 81

En el cas de que sigui l’hereu el que vagi a heretar. En el moment que aquest 

es casa representa que es queda amb la casa on viuen tota la família i  les 

millors terres. S’hereta en contraure matrimoni, tot i que els pares queden com 

a  usufructuaris.  Els  cabalers  miren  de  casar-se  amb  pubilles.  Les  aliances 

matrimonials suposen també l’establiment de vincles de relació amb les altres 

cases ubicades en un nivell d’estructura social igual o superior.

Els germans de l’hereu no casats que viuen a la casa i continuen treballant per 

aquesta, quan es casen se’ls dóna la legítima o dots,  terres i/o diners, però 

80 Encarregats de vetllar per l’acompliemnt del testament i, de vegades, administradors dels béns en cas de 
minoria d’edat.
81 AHCM, Op. Cit. ( Testament Pere Solé Bové)
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han de marxar i formar una nova família. Si es casen amb una pubilla marxaran 

a casa de la dona i treballaran per a la casa del sogre.

A  les  noies,  la  legítima  se’ls  dóna  en  forma  de  dot  (normalment  diners  i 

aixovar). Si es mantenen solteres poden quedar-se a la casa familiar.

“Deja y lega a su hijo Pedro Soler y Ventosa la cantidad de doscientas libras equivlentes a  

quinientas  treinta  y  tres  pesetas  sesenta  y  cinco  cèntimos  como suplemento  a  su  legitima 

paterna y materna y parte de esponsalicio en atención a estas ya completadamente dotado y  

legitimado.

Lego  a su hija Doña Dolores Soler y Ventosa a la cantidad de mil quinientas veinticinco libras  

catalanas ó sean cuatro mil sesenta y seis pesetas sesenta y siete céntimos y las ropas iguales  

que se señalaron a Rosalía Soler en sus conciertos nupciales, cuyo dote debera serle satisfecho  

en esta por una, mil cuatrocientas pesetas el dia que contraiga matrimonio, mil trescientas treinta  

y tres pesetas treinta y tres cèntimos de dicho dia a un año y la restante cantidad de dicho (...) a  

dos años ; lo que le serviran de ligitima paterna y materna parte de esponsalició y demas que  

pudiera pretender en los bienes que dejara el dia de su muerte cuyo legado hace con la precisa 

condición de que muriendo la legataria con hijos que llegasen a la edad de testar pueda disponer  

libremente del mismo y en caso contrario solamente de la cantidad al de trescientas libras ó sea  

ochocientas pesetas

Legará a cada una de sus nietas Doña Rosalía y Doña Josefa Abello y Soler hijas de su difunta  

hija Doña Maria Soler y Ventosa las cantidades de cien libras ó sean doscientas sesenta y seis 

pesetas sesenta y siete cèntimos pagaderas el dia que contraigan matrimonio civil o eclesiástico,  

queriendo que sea la primera de ellas en mombrada por su padre D. Pablo Abelló Sabater, su 

heredera se entiende que solo le lega la cantidad de veintiséis pesetas sesenta y siete cèntimos,  

legando entonces a la Doña Josefa la cantidad de quinientas treinta y tres pesetas treinta y tres 

cèntimos que debera serle satisfecho en el mismo dia que se ha expresado anteriormente.

Lega a cada una de sus nietas Doña Dolores y Doña Maria Abelló Soler, hijas de su difunta hija 

del testador Doña Rosalía Soler y Ventosa la cantidad de cien libras o sean doscientas sesenta y  

seis  pesetas  sesenta  y  siete  céntimos  pagaderas  el  dia  que  contraigan  matrimonio  civil  o 

eclesiástico..”82

Hi ha diferencies en la forma de transmissió dels béns en els diferents grups 

socials.  Així  per  als  petits  propietaris  la  transmissió  indivisa era una de les 

poques opcions possibles, degut a que la seva transmissió es concretava a les 

poques  propietats  de  que  disposava,  la  casa  i  alguna  terra  (possiblement 

hipotecada).  Així  l’hereu  disposava  de residència  i  poques  terres,  veient-se 

82 AHCM, Op. Cit. ( Testament Pere Solé Bové)
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obligat a mantenir la unitat domèstica anant de jornaler (contractes d’aparceria), 

o realitzant altres activitat complementàries. Era el responsable d’aportar dots i 

llegítimes a la resta de membres de la casa, fet que comportava molts cops 

l’endeutament.  Alguns  dels  germans  que  no  es  quedaven  a  casa  es 

contractaven  com  a  mossos  o  minyones  en  cases  benestants  i  altres 

emigraven.

Per als mitjans i benestants l’herència era un mitjà per possibilitar a tots els fills 

una posició econòmica el més favorable possible. Normalment es transmetia a 

l’hereu la residència, una part important de terres, (algunes per l’autoconsum, 

horta i cereals i la resta de vinya), i a la resta de fills diners o algunes propietats 

(que  solien  ser  les  procedents  de  dots  o  d’incorporacions  recents),  com  a 

element compensatori per a l’establiment de les aliances matrimonials. Entre 

els benestants era corrent donar a la filla, junt amb el dot amb diners, roba i 

alguna terra, per completar l’explotació agrícola del marit. La dot aportada als 

fills podria comportar una petita dispersió del patrimoni que es compensa amb 

la dot de la dona de l’hereu. En els casos estudiats hem observat que les dots 

dels fills es pagaven amb diners, i el de les filles amb diners i roba.

Hem recollit  dos  exemples  de  testaments  d’una família  de  propietaris83 (  el 

primer del pare que hereta a favor del fill primogènit i el segon el d’aquest fill 

testant  sobre  els  seus  successors),  on  es  posen  de manifest  les  clàusules 

testamentàries,  l’anomenament  del  fill  primogènit  com  hereu  universal,  les 

obligacions  de  l’hereu,  la  coresidència,  les  millores  i  dots  dels  germans, 

l’usufruit dels bens per la vídua i la previsió de la no descendència de l’hereu 

testant a favor dels germans o nebots. 

Veiem com la transmissió en ambdues generacions no ha variat,  es manté 

l’establiment d’hereu universal per al fill primogènit varó amb certes clàusules 

d’obligatorietat  de  l’hereu  i  de  reserves  que  deixen  als  pares  com  a 

usufructuaris i amb dret a fer ús del patrimoni en el cas de necessitat. 

83 Veure  doc. 24  i doc. 25 
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“Nombra usufructuaria de todos sus bienes y derechos a su referida consorte ...durante la viudez 

relevándole de dar cuentas y de prestar canción pero con obligación de pagar los cargos de 

dichos bienes y de alimentar y educar a su comun hijo...según su clase y haberes de su casa.

En todos sus restantes bienes y derechos instituye heredero a su citado hijo ...y si no fuese o  

siéndolo muriese sin hijos o descendientes legítimos y naturales, o con tales que no lleguen a la  

edad de testar solo podrá en ese caso disponer libremente de la mitad de dichos bienes que le  

servirá de pago de su legítima paterna y en cuanto excediese por via de regalo y en la restante  

mitad de bienes le sustituye a su hermano Pedro Solé Ventosa  y sus hijos....empero si muriese  

sin hijos legítimos y naturales ...les sustituye su hermana Dolores Solé Ventosa y si esta muere 

igualmente sin hijos ...le sustituye sus sobrinos José Porta i Solé i Rosalia, Josefa, Dolores y  

Maria Abelló y Solé por iguales partes... previniendo el testador que su hijo y heredero en primer  

lugar ... no puede vender ni gravar sus bienes de la herencia hasta la edad de 35 años si fuese  

soltero y hasta 30 si fuese casado, pero si le conviniese vender o gravar ...podrá efectuarlo 

previa autorización del Reverendo Cura párroco que es o será en aquel entonces de la parroquia  

de Lilla  y de sus parientes pablo Abelló y José Vilalta. ...”84

Estratègies matrimonials. Rol social de la casa front a la comunitat

El matrimoni constituïa una forma de perpetuar tant el patrimoni, i mantenir-lo 

indivís, com de promoció social. Calia establir bones aliances matrimonials que 

permetessin a la casa no perdre els seus vincles socials de poder i prestigi. 

Això  comportava  que  s’establissin  uns  acords  previs  a  l’enllaç  per  tal 

d’assegurar  el  patrimoni  aportat.  En el  cas  de petits  propietaris  o  jornalers, 

alguns  cops  no  es  duien  a  terme  aquests  capítols  matrimonials  establerts 

abans del matrimoni. 

Les dues famílies implicades establien el contingut, les obligacions a les que 

estava subjecte el patrimoni, béns dotals que aportarà a la casa la jove, o el 

pubill  i  dret  d’usufruit  en  cas  d’enviduar.  El  matrimoni  constitueix  doncs un 

contracte entre dos grups domèstics, per assegurar els béns aportats com a dot 

del consort, que seran administrats per la unitat domèstica i poden ser retornats 

a la propietària o als seus hereus directes a la casa de procedència, segons 

pactes específics.

84 AHCM, Op. Cit. ( Testament Josep Solé Ventosa)
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En els capítols matrimonials es designava el fill nomenat hereu universal, amb 

reserves  i  obligatorietats.  Reserves  referents  a  disposició  per  a  actes  de 

compra-venda, usdefruit i administració de la major part de les propietats dels 

pares,  assegurant-se  així  la  disposició  del  patrimoni,  en  un  moment  donat 

d’enfrontament amb el fill o necessitat. 

L’hereu només disposarà de al totalitat dels béns quan mor el pare i la mare, ja 

que si el pare envidua, la mare en serà usufructuaria. Aquest dret d’usufruit per 

al cònjuge permet que aquest mantingui un cert poder sobre el patrimoni i no es 

produeixi una fragmentació familiar, preservant el vincle de la transmissió lineal.

Però aquest establiment d’usufruit comportava certs problemes a la viuda, que 

tenia  l’obligació  de  fer  front  a  les  despeses  (pagar  els  càrrecs  dels  béns, 

mantenir  la casa...),  però  que veia  limitat  el  seu accés  efectiu  als  recursos 

econòmics. 

“Nombra usufructuaria de todos sus bienes y derechos a su referida consorte ...durante la viudez 

relevándole de dar cuentas y de prestar canción pero con obligación de pagar los cargos de 

dichos bienes y de alimentar y educar a su comun hijo...según su clase y haberes de su casa”85

La viuda tot i que adquiria en usdefruit determinat poder, només podia emprar-

lo  de  manera  limitada,  per  lo  que  amb  freqüència  acabava  transferint  la 

propietat  al  fill.  Per  un  altre  costat  l’hereu  es  trobava  amb  un  patrimoni 

immobilitzat que no podia vendre ni gravar.

La  situació  d’usufructuària  era  especialment  delicada  quan  el  patrimoni  del 

marit era heretat o administrat fins la majoria d’edat dels seus fills, per un altre 

germà, limitant l’usufruit a la viuda.  

El  dret  d’usdefruit  sobre els béns del consort  es perd en contraure un altre 

matrimoni. Normalment no es reconeix aquest dret a la segona esposa, sinó 

que se li promet en cas de viduïtat una pensió en aliments o diners.

Es  habitual  la  fórmula  del  fideïcomís  condicional,  en  la  qual  el  pare  deixa 

constància de que en el cas que el primogènit no tingués descendència del seu 

matrimoni, llavors no podrà disposar de les propietats familiars, quedant com a 

85 ACVM, Op. Cit. ( Testament Josep Solé Ventosa)
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simple usufructuari, o amb dret a una legítima de l’hereu subjecte a clàusula de 

fideïcomís. L’herència passarà llavors al següent dels germans varó per edat, 

condicionat a tenir fills que arribin a edat adulta. En cas de no tenir més fills 

passa als germans dels progenitors amb descendència (nebots).

Als capítols s’estableix també els dots dels cabalers preveient la possible mort 

dels  pares  abans  de  que  els  fills  no  hereus  es  casessin  o  s’establissin 

independentment. 

La dot de la filla que marxa de casa o la que aportarà la jove, ve determinada 

per condicions d’estatus socioconòmic de la casa, nombre de fills que hagin de 

ser dotats i els acords establerts als capítols matrimonials. 

La dot (diners, aixovar i l’escreix o esponsalici) podia ser lliure i la dotada podia 

disposar lliurement de la mateixa en acte d’última voluntat o en cas de viduïtat, 

tenint fills o no del matrimoni; gravada, quan estava subjecte a un pacte de 

fideïcomís, i en cas de mort sense fills en edat de testar torna als donants; i 

morta, quan la dot queda a disposició del marit i hereus quan mor la dotada. 86

 

En l’herència indivisa la dona ( la jove) té un paper crucial, perquè s’ocupa de 

l’assistència als vells de la casa i a les noves generacions. ( García Ramon 

1990)

En els capítols matrimonials també es preveu la successió de la parella. Així 

queden enllaçades tres generacions, que són les que estaran dins de la unitat 

domèstica. 

Els matrimonis, doncs, unien patrimoni però també mantenien el prestigi social 

de la família. L’endogàmia ha estat una de les formes més generalitzades en 

els enllaços, tot i que també hi havia exogàmies. Els pocs casos d’exogàmia, 

eren  molts  cops  entre  cosins  i  cosins  germans.  També  hi  havia  dobles 

casaments per unir patrimonis. L’autoritat eclesiàstica expedia un certificat de 

dispensa per aquesta matrimonis.

86 Més informació sobre les formes de transmissió del patrimoni a Barrera 1990
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“(..) Certifico: Que Antònia Soler y Ventosa, viuda de José Vidal, es natural y vecina de este, y  

por tanto es libre, sin que obsta otro impedimento para contraer matrimonio con su primo Jose 

Sole y Ventosa, que es de segundo grado de consanguinitat, que está aprobada en Doctrina  

Cristiana, (...)” 87 

En els Capítols matrimonials de Serafina Macip i Pere Solé  88, Antònia Soler 

Ventosa,  vídua,  amb el  fill  Pere Solé de 30 anys,  propietari,  fa  els  capítols 

matrimonials  amb  Serafina  Macip,  filla  de  l’industrial  Gabriel  Macip,  fill  de 

l’Alforja i veí de Montblanc. La mare dóna, en concepte de casament, tots els 

seus béns a Pere Solé  a canvi que el fill es comprometi a mantenir-la mentre 

visqui ;  en cas de viduïtat  del  fill,  es compromet  a mantenir  la nora a casa 

sempre que ella continuï visquent a la casa dels Solé i no es torni a casar, tot i 

que no hagi tingut fills, i sempre que no reclami els seus drets dotals (la dot que 

aportarà Serafina al  matrimoni  i  que en cas de no tenir  fills la llei  li  permet 

recuperar). En cas que hi hagi fills i Pere Solé hagi mort, la mare (Antònia Solé) 

es compromet a mantenir els néts, i el mateix en cas de mort dels dos (Pere i 

Serafina),  pel  dret  que tindria  d’usufructuària  dels  béns  del  fill  fins  a  l’edat 

adulta del suposat nét. En tot cas, s’assegura que la nora no la faci fora de 

casa en cas de mort del fill. Cedeix completament la meitat dels béns propis i 

del marit (que fins aleshores ha mantingut en usdefruit) al fill. (A pesar de la 

donació de la primera línia,  s’entén que Antònia es reserva el  dret  sobre la 

meitat dels béns propis i del marit malgrat siguin administrats pel seu fill). El fill 

s’ha de comprometre a pagar l’enterrament de la mare i misses, després pot 

disposar de la resta d’herència de la mare. Serafina aporta en concepte de dot 

un montant de 2667 pessetes i l’aixovar (roba de casa, roba de llit, roba interior 

etc).  En  cas  que  Serafina  morís  sense  fills,  la  meitat  de  la  dot  tornaria 

immediatament a la família Macip. 

La pràctica d’establir capítols matrimonials decaigué el primer terç del s. XX.

Força de treball. Explotació econòmica.

87 certificat de dispensa per poder contraure matrimoni Antònia Solé Ventosa amb el seu cosí 
Josep Solé Ventosa (1857).
88 AHCM Protocols Notarials, Guadalupe Albiñana, 1894 fol. 83 (Reg. 352)
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Divisió sexual del treball

Es cerquen documents que constatin la divisió del treball agrari, tal i com ens 

ho fa arribar la tradició oral. Així l’estacionalitat del conreu i els seus diferents 

processos impliquen una divisió del treball per edats i sexes.

La diferència de gènere es troba també en l’estructura interna de la casa, on les 

dones quan són filles estan subordinades al pare i quan es casen al marit. Tot i 

això  la posició que ocupen respecte la transmissió (pubilles) i la dot aportada al 

patrimoni els dóna una posició de major o menor força en les relacions. Tot i 

així com assenyala Roigé les formes residencials tenen una gran flexibilitat, ja 

que  “són  estratègies  adaptatives  susceptibles  de  canviar  en  funció  de  les 

possibilitats econòmiques de cada grup, de les seves necessitats de força de 

treball i d’aspectes conjunturals sòcio-econòmics i demogràfics”89 

Bona part de les feines que fa la dona en l’explotació agrària no es destinen 

directament al mercat, sinó al consum propi ( feines de la casa i dels animals 

de corral, gallines i conills), i això fa que sigui infravalorada. En algunes tasques 

del conreu de la vinya col·labora en el despegrament de les terres, la poda dels 

ceps i sobretot la verema.

 “..la dona de Rojals havia d’encendre el foc cada dia, fins i tot a l’estiu, per cuinar; anar a rentar  

la roba al safareig; fer la bugada, una tasca molt laboriosa, i després anar a estendre-la damunt  

les herbes, o bé amb un cordill; anar a buscar l’aigua a la font; fer el menjar del dia; anar a cercar  

menjar pels animals; i , en temps de collita, ajudar els homes a arreplegar fruits.... També havia 

de repassar la roba, planxar-la amb la planxa de ferro, i netejar poc o molt la casa. ...pastar el  

pa...  Les dones de Rojals eren molt preuades per anar a treballar.  Moltíssims dels pins dels 

boscos de l’Estat foren plantats per les rojalenques ” 90

Les tasques a la vinya es concentraven a l’estiu, deixant més temps a l’hivern 

per  preparar  la  terra,  despredegar-la,  fer  marges  i  construccions  d’aixopluc 

ocasional com les barraques, on s’hi feia estada durant la verema. Cada família 

es feia càrrec de les seves terres de propietat i/o d’aparceria. Així els nens i 

89 ROIGÉ: 1989:65
90 INSA: 2003:21
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dones despedregaven el terreny, i els joves i homes ajudaven a la construcció 

de barraques,  basses,  cisternes,  pous...  A la verema hi  anaven tots,  tota la 

família al complert: homes, dones, vells i nens. 

Les famílies s’ajudaven ja que la recollida era en dies consecutius, amb els 

Torna jornals (treball a canvi de treball). 

En comunitats petites i no tan petites les ajudes i aliances entre grups solen ser 

freqüents en benefici de tots, tothom hi guanyava en un moment o altre. 

Entre algunes de les formes d’ajudes i aliances al terme trobem:

- Jornals a tornar: en èpoques com la verema es comptava amb l’ajuda de 

foranis i després es retornava amb jornals.

A la Conca eren usuals  els  tornajornals  i  contraprestacions.  Així  per  fer 

marges es necessitava l’anomenat “carro de trabuc” per transportar pedres, 

eina que es deixava una família  a l’altra a canvi de jornals.

- Ajudes entre famílies: a la verema unes famílies s’ajudaven a les altres, fent 

la collita en dies successius.

- Com a beneficiaris en la utilització de maquinària: com la premsa del poble.

Les grans cases de propietaris es consideren unitats de producció, explotació i 

consum. Hi ha feines com la verema, que eren col·lectives, i d’altres que les 

feien els homes de la casa. Així es contractaven jornalers per feines puntuals. 

(força de treball indirecta).  De les llibretes de Verema de la Família Solé se 

n’extreu  la  contractació  per  a  la  verema  de  dones  i  homes,  amb  jornals 

diferents i també diferent dedicació.91

Un dia de pagès

Amb la memòria escrita de Joan Baldrich92 i la dels informants reconstruïm el 

que seria un dia de pagès de les nostres contrades. 

Es feia camí al tros amb l’animal, la mula, el ruc... portant les poques eines, el 

menjar i el beure. Un cop arribaven a la terra treien els arreus a l’animal i li 

posaven a la boca la civadera. 

91 Veure Llibretes de Verema APS. Doc. 18,19,20 i 21
92 Joan Baldrich i Llort. Vells costums montblanquins. Montblanc. 1970
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Després  d’un  trago  es  posaven  a  treballar,  depenent  de  l’època  de  l'any, 

preparar la terra, despedregar-la, el pagès més jove llaurava; el pare amb les 

estisores  de podar  o  amb el  rasclet  i  altres  eines,  ajudava a podar,  cavar, 

mangecar, fer formiguers..

Després d’esmorzar, un tros de pa, una arengada, un trago de vi, tornaven a 

posar la civadera a l’animal i fins al toc de campana del migdia per anar a dinar. 

Fermaven l’animal a la soca de l’arbre i dinaven. “El cap de casa agafava la 

carmanyola, posava la meitat del tiberi a la tapadora, que servia per al noi, i bo i 

picant el cargolí de les olives i xerricant amb l’ampolla enlaire, feien net de la 

minestra. Solien menjar també postres, no sempre però, a base de fruita del 

temps o ametlles torrades..” 93 

Feien la migdiada i després treballaven fins que hi havia sol. 

Tornaven  a  casa,  cansats  d’una  jornada  de  treball,  deixaven  l’animal  a 

l’estable, després d’haver abeurat i els omplien la menjadora.

A  la  casa  els  esperaven  els  vells,  la  mainada  i  la  dona.  El  pagès  seia  al 

menjador  “on  la  dona  ja  tenia  la  taula  parada,  generalment  una  plàtera 

d’amanit, o unes sopes del suc de la verdura, o un bon plat de cols i trumfes, 

acompanyat d’un tall de cansalada fregida i , algunes vegades, amb tomàquet. 

Quan les coses anaven bé, s’hi afegia un penjoll de raïms o fruita seca”.94 

Un cop sopats es resava el rosari i a dormir.

Els vells de la casa prenien el sol,  “l’avi s’entretenia estavellant moresc, triant 

olives o netejant les ametlles, mentre l’àvia feia mitja o sorgia, després d'haver 

donat el menjar a l’aviram” 95

Les dones es quedaven a casa per pastar, fer el menjar, rentar ( anaven al riu o 

als rentadors) i tenien cura dels fills petits, dels vells i dels animals de corral. 

93 BALDRICH, J., 1970: p. 41
94 BALDRICH, J., 1970, p. 41
95 BALDRICH, J., 1970, p. 42
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LA FAMÍLIA SOLÉ DE CA PERET (LILLA)

A través de les dades que ens aporten casos locals com Ca Peret de Lilla, es 

prenen  en  consideració  processos  més  generals,  que  afecten  a  l’evolució 

general de la comarca. S’ha buscat l’aproximació local, amb exemples concrets 

de la Família Solé, per entendre el canvi del moment.

Mitjançant el seu ampli arxiu patrimonial, que arrenca del s.XVIII, i que inclou 

documents familiars i patrimonials, documentació comptable, correspondència i 

altres, i que ja va ser objecte d’estudi parcial per part de JM. Grau, hem pogut 

endinsar-nos  de la  mà del  nostre  informant,  Josep  Solé  Morales,  a  la  vida 

pagesa de finals del s.XIX. El Sr. Josep Solé Morales ha estat gran valorador 

del patrimoni, i ha dut a terme una valuosa tasca de recopilació de material 

sobre el passat, sobre el seu llegat familiar i sobre l’administració del poble de 

Lilla. Aquest recull fet amb tanta estima, ens permet tenir avui a Lilla un arxiu 

singular i important, fruit d’una voluntat de no deixar perdre el passat.

La família Solé eren uns família pagesa benestant de Lilla; són propietaris de 

gran quantitat de terra, productors de vi, comerciants, tractants de bestiar. A la 

recana de 1846, els Solé consta entre els grans propietaris del terme, amb una 

propietat  de 59,75 jornals.  El 1853, la propietat  havia crescut fins als 78,88 

jornals. D’aquests jornals, un 30% està conreada per parcers i rabassaires, la 

resta  és  explotació  directe  pels  amos.96 En  el  cas  dels  rabassaires,  els 

condicions  eren  més  dures;  sovint  hi  havia  la  obligatorietat  de  plantar 

determinat conreu (en aquest cas vinya i, ocasionalment oliveres).  A l’època 

estudiada, a Ca Peret els contractes eren de parceria; a més de dur la verema 

al celler 97 , s’ha de mantenir la terra en els condicions òptimes:

“Lo Josep Inglés (…) me ha arrendat lo or quem diem de barnadó per lo preu de 3 (diners ¿) 

cada any, pero havem fet un tracte que fen ell lo marge que avuy es caigut, y pagara ell tot tan de 

marjaté com los homens que el serviran, li sedeixo dit or, tres anys sens paga res; soalment que 

si y faltan pedras per acabarlo, yo las y tinch que porta ab lo carro (tot per meoria) …” 1 de maig 

de 1889 Ca Peret

96 Veure gràfica pàg. 41
97 Veure llibretes de verema de ca Peret, APS, Doc, 18,19, 20 i 21
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Cal fer esment al contracte de parceria que havien practicat els Solé que es 

deia “el terç boig”, que durava vint-i-nou anys i era una evolució de la rabassa 

morta, i el pagès es quedava 2/3 i la resta era pel propietari, que també pagava 

la meitat del sofre98.

La condició social dels Solé queda constatada en dos documents; en la llista de 

pagament del sou del mestre. Els Solé, i només una altra família, paguen 30 

sous a l’any, que és la quota més alta.99 En el fet que el cap de família formi 

part del cos de Sometents.100

Foren una família influent relacionada amb la vida pública de Lilla, estigueren al 

consistori lillenc: Joan Soler ( 1852-53), Pere Soler ( 1856), que fou uns dels 

veïns  que  adquirí  l’edifici  per  al  consistori,  Joan  Soler  (1867),  Josep  Soler 

(1868) formà part de la Junta revolucionària.

Llinatge familiar

La primera constatació escrita que trobem de la família Solé és el 1734, on es 

referencien noves famílies de Lilla, així hi constaten com a  veïns a Francesc, 

Pere Joan, Josep, Antoni i Pau Soler. 

Anteriorment a aquesta data no s’ha pogut constatar que la família Solé fos 

veïna de Lilla. A l’arxiu patrimonial dels Solé no hi ha cap document al respecte. 

Al fogatge de 1497 no hi consta cap Soler com a  veí, tampoc al cens de 1553. 

Al  llistat  de  terratinents  de  Lilla  a  Prenafeta,  segons  el  capbreu  de  1631, 

tampoc hi consta cap Soler. Es troben referències  el 1651, de Pere Joan Soler, 

en un tràmit d’endeutament dels principals caps de les famílies de Lilla, però no 

es constata que sigui de Ca Peret.101  Josep Soler Morales constata que la 

tradició oral de la família remunta el seu origen a Josep Solé Mestres, pels volts 

del 1700, que no hem pogut documentar.

98 Informació facilitada per Josep M. Solé Morales
99 APS Doc. 20
100 Veure APS Doc. 22
101 Grau Pujol, Op. Cit.
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Hem constatat cinc cicles reproductius. Es pren com a referència la data de 

mort del progenitor fins a la pròpia mort de l’hereu, ja  l’hereu només té poder 

real sobre el patrimoni un cop mort el pare. 

Pere Solé Bové  (1799 -  1862)

Josep Solé Ventosa ( 1862 – 1895)

Pere Solé Solé ( 1895  - 1926)

Josep Solé Masip  ( 1926 – 1952 )

Josep Solé Morales ( 1952 -    )

Les primeres referències trobades eren el 1734 de Josep Solé Bover i els seus 

germans Francesc, Pere Joan, Antoni i Pau. Josep Solé es casà amb Maria 

Bové i tingué tres fills, Pere, Josep i Antoni. L’ordre de filiació el fixem per la 

quantitat de béns que tenen cadascú a l’Amirallament de 1856.

L’hereu  Pere  Solé  Bové  (el  nom  coincideix  amb  el  del  pare  segons  una 

escriptura d’inventari de béns) casat amb Rosalia Ventosa Torrents tingué 5 fills 

Josep, Pere (confiter, casat amb Lluïsa Andreu de Tarragona), Maria, Rosalia i 

Dolors. El primogènit, Josep Solé Ventosa, es casà amb la seva cosina Antònia 

Soler Ventosa, de Pontons, vídua de Josep Vidal en primeres núpcies, i amb 

Antònia Vidal Soler, de Can Ferrer (Vila-rodona)102 , en segones núpcies, i testà 

sobre el seu únic fill, Pere Solé Soler, que estipulà capítols matrimonials amb 

Serafina Macip Terenci de Montblanc. El fill primogènit d’aquests Josep Solé 

Masip contragué matrimoni  amb Joana Morales  Vidal,  de Poboleda,  i  foren 

pares de Pere (mort), Pere, Pau i Josep Solé Morales ( hereu). Josep Morales 

casat amb Maria Cartanyà, de Picamoixons, residents a Lilla, tenen dos fills 

Rosa Maria i Josep Maria. 

Ens sembla significatiu esmentar l’existència de Francesc Solé,  cabaler,  que 

feia de mestre a Alcover l’any 1820,  perquè denota uns mitjans econòmics 

importants per tal d’accedir a l’educació. 

La  reconstrucció  de  l’arbre  genealògic  ens  ha  estat  possible  amb  l’ajut  de 

l’informant  i  els  documents  escrits  de  la  família  dipositats  davant  notari 

102 Informació oral de Josep Solé Morales
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(dispenses, capítols matrimonials, testaments, inventaris...), tot i que no ens ha 

estat possible datar alguns naixements i morts.103

Estructura familiar

Es constata amb l’estudi de la Família Solé que l’estructura familiar era troncal, 

basada en la transmissió de patrimoni per herència, es mantenia la institució de 

l’hereu  i  la  transmissió  al  primogènit  varó104.  L’hereu  mantenia  unificat  el 

patrimoni.

La  casa  era  la  unitat  familiar  per  referència  on  s’hi  vinculava  la  producció 

econòmica i la reproducció social. Amb l’estudi generacional, de transmissió de 

patrimoni i de l’activitat de la família Solé constatem la seva vinculació al cicle 

econòmic de la segona meitat del s.XIX i a la transformació del territori. 

Patrimoni i negocis.

Hem comprovat  com la família Solé són grans propietaris  de terrenys,  però 

també  tenen  molt  bestiar  (moltons),105 carnisseria  i  “taules”  (venda  i 

escorxador). 106 Les llibretes de verema ens fan pensar que a més de les terres 

dedicades  a  la  vinya,  obtenien  ingressos  de  la  transformació  del  vi  en 

aiguardent,  i  de  fer  d’intermediaris  en  diferents  transaccions  econòmiques 

relacionades amb la vinya i el vi.  Així disposaven dels cups de casa (3 cups de 

1.000 hectolitres), dues premses fixes de barra i una de portàtil, que llogaven 

als veïns, i de dos cups més llogats a cases veïnes (Ca cassot i cal Fraret)107. 

Encara es conserva una premsa de barra, cubs i l’olla d’aiguardent.

Per alguns propietaris l’hisendat-comerciant exercia les funcions d’una banca 

local i en part cooperativa. De novembre a agost avançaven diners als parcers 

per a pagar despeses domèstiques ( farina, forn, roba, cansalada, medicines, 

103 Veure l’arbre genealògic a l’Annex documental.
104 Veure Testaments , capítols matrimonials i inventaris de béns de la Família Soler annexos
105 APS Doc. 16
106 AHCM, a les Contribucions i matrícules industrials apareixen indistintament com a tractants, 
carnissers o concessionaris de taules.
107 Informació de Josep Solé Morales
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llenya) o derivades de l’activitat agrària (llavor per a sembrar cereals i llegums, 

contribucions estats,  adobs, arrendament del cup...)  o extraordinàries( enviar 

diners al fill que fa el servei militar, pagar el notari, liquidar censals o interessos, 

un enterrament i misses d’un familiar...). 108

“Créditos ------

Uno de la cantidad de dos mil quinientos sesenta reales o sean sescientas cuarenta pesetas 

contra Pedro Sors y Vilarrosan por préstamo que le hizo el nombrado Don Pedro Soler y Bover, 

sin interes alguno con escritura de mutuo obligación personal autorizada por don José Maria 

Gassol Notario que fue de esta villa en diez y siete de junio de mil ochocientos cincuenta y seis, 

inscrita en el antiguo registro de este partido (...)”  Inventari de Béns Josep Soler Ventosa 1882

Podem pensar  que  els  Solé  feien  aquesta  funció  perquè  abans  del  1864,  en un  cata  dels 

Protocols  Notarials  de  l’Arxiu  Històric  Comarcal  de  Montblanc,  observem que  hi  ha  moltes 

àpoques a nom dels Solé; les àpoques són rebuts de quantitats adeuades, que en aquest cas 

són normalment, quantitats petites. Els pagadors són veïns dels poble o de pobles pròxims.

Béns immobles.

Per l’inventari de José Soler Ventosa109 i per l’Amirallament del 1867, sabem 

que tenien propietats agrícoles a Prenafeta (peces a les partides de les Costes, 

la Fàbrica, el Prat, els Carreus, el Tirit, les Olivarets (Aubans), les Comes, l’Era, 

les  Carreteres,  la  vinya  de  Tibau,  la  Planellas  i  Escomellas,  a  Lilla   (a  la 

Rebolleda,  els Esplanets,  els horts de la Vall,  horts  de l’Era i  les Esplanes, 

Rebolledes, Camp Magre). I d’altres a els Bancalets i Roquetes.

La Família Soler consten com a terratinents de Lilla a Prenafeta el

1734: Francesc Soler   12 jornals /6 peces; Josep Soler  20.5 jornals / 4 peces

Antoni Soler 3 jornals / 2 peces

1776:  Joan  Soler    28.5 jornals,  7  peces  ;  Pere Soler  27 jornals,  7  peces; 

Francesc Soler 3 jornals 1 peça.

La casa de ca Peret, situada al Carrer major, va patir una gran reforma el 1855. 

Abans havien residit a la casa de davant, tot i que ja hi tenien algun tipus de 

108 GRAU. Op. Cit.
109 Veure Annex documental.
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construcció a l’actual. És la casa més gran del poble. Aquesta data ens marca 

un  moment  important  en  l’economia  familiar  ja  que  es  fan  obres  de  gran 

envergadura  relacionades  amb  l’augment  de  l’activitat  econòmica:  grans 

quadres per a mules, corrals per a bestiar, cups de vi, espai per a la destil·lació 

d’aiguardent...110

“ (..) Una casa compuesta de bajos con establo, dos hogares, bodega, almacen, corral y fabrica 

de elaborar aguardiente, de dos pisos y desvan cuya extensión superficial no puede el otorgante 

hacer constar ni aproximadamente. Sita en dicho pueblo de Lilla y calle Mayor señalada con el 

número diez y seis, lindante por delante ó sea oriente con la referida calle, por la espalda ó 

poninte con tierras de la herencia de que se trata, por el lado derecho al salir o sea a mediodia 

con casa de José Girons y por el izquierdo ó norte con tierras de la propia herencia, libre de 

cargas y de valor mil quinientas pesetas (...)” Invenatri de Béns de Josep Soler Ventosa 1882

"(..) Casa  compuesta  de  bajos  con  hogar  y  establo,  de  un piso y  desvan,  cuya extensión 

superficial y número no puede el otorgante hacer constar sita en el referido pueblo de Lilla calle 

Mayor, lindante por delante o sea oriente con dicha calle por la espalda o poniente con casa de 

herederos de José Bové, libre de cargas  (..)” 111

110 APS Doc. 10
111 AHCM, Protocols Notarials, Monfar Cantons, Inventari de Béns de Josep Soler Ventosa 

1882
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Conreus Ca Peret 1867

BOSC
ERM
GARRIGA
SEM BRAT
VINYA
OLIVERES
HORTA

Amillarament 1867

Els Solé també cultiven cereals.  Era el  segon conreu en importància.  L’any 

1879 hi té 12 camps, 4 de xeixa, dos d’ordi, dos de sègol i 1 de favons, 1 d’erb i 

1 de patates. 112 Com a tot el terme de Montblanc, s’observa a Lilla, a la segona 

meitat del s. XIX, un creixement continuat de producció de verema, tant de la 

pròpia terra com la dels parcers, dels quals es cobrava una tercera part de la 

collita. 113 El 1872 planta mallol a la  peça de les Oliveretes, signe de l’expansió 

de la vinya i de l’aposta de futur en el conreu d’aquest producte.

L’horta, una petita extensió, era per al consum domèstic de verdura i hortalissa. 

En Solé Morales explica com es canalitzava l’aigua de la font del poble a través 

de la canalització domèstica,  per regar l’horta.  Aquesta aigua es llogava als 

diferents veïns del poble. 

Com ja hem dit, els Solé gestionaven per explotació directa el 70 % de la seva 

hisenda, mentre la resta la tenien cedida a rabassa o parceria. Comptaven amb 

el sou fix d’un mosso, un rabadà i una minyona, gairebé sempre lillencs.

112 Els tipus de conreus, Grau Pujol Op. Cit.
113 Veure gràfica pàg. 41

82



Una  altra  important  font  d’ingressos  són  els  negocis  relacionats  amb  la 

ramaderia; ja hi comerciaven el 1772114. Amb l’augment de les terres roturades 

per a la vinya, es redueixen les pastures i han de desplaçar els ramats. El 1843 

els Solé tenien moltons a Vinaixa ( les Garrigues) i a Ulldemolins (Priorat)

A la segona meitat del s.XIX abastien les carnisseries de Valls115 i Montblanc, i 

en alguna ocasió la del Pla, la Selva del Camp, Reus i Tarragona, i també per a 

la festa major de Lilla. En comercialitzaven la carn i la pell. 

Juntament amb l’activitat agropecuària, els Solé comerciaven l’aiguardent amb 

Valls, Reus i Tarragona ( el germà confiter de Josep Solé Ventosa estava casat 

a Tarragona i li feia de pont per a la venda de l’aiguardent). 116

És coneguda la seva tinença de bestiar per al relleu  dels carruatges que feien 

la línia Lleida- Lilla, Lilla-Valls, Valls- Vilafranca. Tenien grans corrals per tancar 

els animals. La diligència s’anomenava La Galera.117

114 Grau Pujol, Op. Cit
115 APS Doc.16 i Grau Pujol
116 APS Doc 8; Informació de Solé Morales.
117 APS Doc. 12. Informació de Solé Morales
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ESTACIONALITAT DE LA VINYA

FEINES I EINES

 

Ens hem centrat en la segona meitat del s.XIX, quan encara el procés del cultiu 

no havia sofert el canvi provocat per la fil·loxera, i el tipus de cep era l’europeu, 

de l’espècie Vitis vinifera, i el conreu de vinya espessa amb plantació a vas. 

Més  tard  amb  la  introducció  del  cep  americà  per  lluitar  contra  la  fil·loxera 

s’introduiran  canvis  en  la  plantació  i  en  el  seu  cultiu,  els  ceps  s’hauran 

d’empeltar, requeriran més podes i el procés d’ensofrar i ensulfatar també es 

modificarà,  amb  la  conseqüent  millora  de  les  eines  i  modernització  de  la 

maquinària.

1850. Vitis vinifera europea 1900. Peus de ceps americans
Barreja de diferents varietats de ceps en una 

mateixa vinya

Plantació de serments sencers

Plantacions  homogènies  de  les  varietats  més 

adequades

Plantació cep Americà bord i posterior empelt
Vinya espessa ( 1,7 –2’1 m) Vinya  més  espaiada.  Noves  eines. 

Mecanització.
Fertilització  escassa  del  sòl  amb  fems,  amb 

brossa  (formiguers)  o  mitjançant  conreus 

intercalats de lleguminoses

Adobs químics

Poda en rodó

Conducció  de  vas,  poda  dels  ceps  curta  en 

forma de vas, tronc baix amb 3 o 4 braços.

Poda llarga

Empeltar

Esporgar, despampolar i escabellar
Abans de la fil·loxera:

Reproducció del ceps en època dels 

rabassaires mitjançant capficats,

Vinya de peu franc ( no s’empelten, sinó que 

els ceps es multipliquen)

Contractes de rabassa morta que passaven de 

família a família i parceria

Conreu: plantació, poda, llaurades es 

realitzaven manualment o amb l’ajuda d’ 

animals

Economia: època d’or del sector català

“febre d’or”. 

Primer quart del s XX: 

Híbrids americans i empelts

Les noves plantacions amb peus americans 

(híbrids), comporten un problema pels 

contractes de rabassa morta. Accés dels 

jornalers a la propietat de la terra.

Conreu: manualment o amb l’ajuda d’ animals. 

Transport carros.

Economia: pèrdua del poder econòmic, 

superproducció de vi als anys 30, tancament 

del mercat internacional

Associacions agràries i cooperativisme.

84



El conreu de la vinya té un cicle productiu que requereix del treball pagès en totes les estacions 

de l’any. 

CALENDARI DE LES FEINES DE LA VINYA

Mesos Abans de la fil·loxera Desprès de la fil·loxera
Gener Preparació terra cavar, llaurar.

Poda, retirar serments.

Plantació vinya nova / Poda i fertilització

Recollir  sergents  per  fer  les  agulletes  per 

empeltar / Llaurar la terra
Febrer Adobar la terra / Plantar vinya Empatar / Adobar la terra

Plantada d’estaques als mallols de la vinya
Març Cavar els ceps Empeltar / Llaurar l’herba
Abril Cavar els ceps Esporgar els ceps  / Empeltar
Maig Mangecar (cavar els ceps)

Ensofrar i sulfatar

Ensofrar i sulfatar /Llaurada superficial

Poda en verd dels ceps
Juny Esporgar els ceps Increment poda en verd / Escabellar i treure 

pàmpols / Ensofrar i sulfatar
Juliol Arrabassar (treure herbes) S’acaba de sulfatar, continua l’ensofrat

Llaurada contra les males herbes
Agost Treure herbes. Arrabassar Tractaments amb sulfat de coure
Setembre Verema (finals setembre) Verema s’avança
Octubre Verema Verema
Novembre Podar Podar
Desembre Podar Podar

Preparació del terreny.

Les tasques a la vinya es concentraven a finals d’estiu, deixant més temps a 

l’hivern  per  preparar  la  terra,  despredegar-la,  fer  marges  i  construccions 

d’aixopluc ocasional com les barraques. Cada família es feia càrrec de la seva 

propietat i de les que tenia en aparceria. Així els nens i dones despedregaven 

el terreny i els joves i homes ajudaven a la construcció de barraques, basses, 

cisternes, pous...

En d’altres indrets de Catalunya, tal i com ho recull Violant i Simorra existien 

uns especialistes en construccions, els barracaires. Al terme de Montblanc no 

hem trobat constància de la vinguda d’especialistes en les construccions de 

pedra seca de fora del terme, però si l’existència de margeters a Montblanc, 

que alhora eren també pagesos, i tenien molta traça per obrar amb pedra en 

sec.
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A començament d’any es preparava la terra, ja que una vinya es podia plantar 

després de roturar un bosc, replantar una vinya vella o transformar un camp de 

cereals. Tot i això, cal tenir en compte que els contractes de rabassa morta que 

existien, feien que el temps en què el pagès havia de plantar la vinya era fix. 

Llaurar: Es  llaurava  la  terra  primer  amb  l’arada  romana  i  després  amb 

l’enforcat  i  l’arreu dits francesos,  falcilles o relles de ferro  de diferents tipus 

( mitja lluna o cavadora) a base de tracció animal. Aquesta tasca es repetia 

diferents cops a l’any en funció del creixement de l’herba. A la primavera quan 

brosten els ceps  ( mengecar, es feia al mes de maig) amb l’enforcat , l’arreu i 

el xapo. Al juliol i agost es neteja el tros d’herbes (arrabassar) amb la falcilla i el 

xapo.  Després  de  llaurar  quan  queden  terrossos  es  fa  servir  la  maça  de 

desterrossar, tot i que es més usual en el cultiu de cereals.

Hi havia diferència entre  les eines utilitzades per les famílies pageses i els 

grans  terratinents.  Els  grans  propietaris  empraven  l’arada  romana,  que  es 

definida “una rella de fusta o ferro que remou la terra, la qual fa de peu a un 

timó de fusta per estirar-la i a una maneta igualment de fusta, per dirigir-la del 

darrere.”118 Aquest  timó  podia  haver  estat  estirat  per  homes  i  després  per 

animals, segons la posició social del pagès o propietari ( ases, muls, cavalls o 

bous).  Les  famílies  més  modestes  que  no  podien  mantenir  dos  bestiars 

substituïen el timó per un forcat que podia estirar un sol animal.

Amb la fil·loxera hi hagué una tecnificació en el cultiu de la vinya i es canviaren 

eines més manuals per d’altres ( arada francesa, arada giratòria, doble arada 

francesa, rella amb dues ales tallants....).

Les  arades  però  no  permetien  treballar  tota  la  terra  entre  ceps  i  per  això 

s’empraven els arpiots de dues o tres pues o amb aixades.

Als anys 30 s’introduïren els tractors.

Abonar:  la  terra  s’abonava  a  l’hivern  amb  adobs  d’origen  animal  (s’obrien 

rases  de  cap  a  cap  del  bancal,  on  s’hi  dipositaven  sarments,  notaris  de 

moresc..)  Els  adobs  provenien  dels  propis  animals  del  pagès  o  dels  que 

118 CASAMITJANA, 2002
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comprava al pastor, a canvi de diners o drets de pastura, també serments secs, 

brossa del bosc i altres. La terra desboscada s’abonava amb formiguers.

Hi  havia  nois  joves  que  recollien  els  fems  pels  camins,  se’ls  anomenava 

plegafems. Josep M. Solé Morales ens explica que era una tasca realitzada 

pels jovenets de la casa.

Eines per treballar la terra:

Estris per despedregar o artigar ( netejar el bosc i fer les terres productives): 

• Destral: Estri tallant format per una fulla d’acer amb un mànec de fusta. 

Serveixen per tallar llenya i arbres.

• Estris per despedregar 

- de fusta d’alzina, amb dues anelles de ferro i un clau. L’utilitzava 

el  gran  propietari,  un  cop  la  terra  estava  llaurada,  lligant-hi 

l’animal, per tal d’agafar les pedres grosses del tros. En tenir dos 

punts  d’anclatge  permetia  a  l’animal  girar-la  amb  facilitat,  a 

diferència de la tirassa que era fixa.

- Bayart, estri de fusta format per dos pals lllargs units per quatre 

peces de fusta horitzontalment.  Es lligava a l’animal  per  treure 

pedres de la terra.

- Tirassa  de  troncs,  que  servia  per  treure  les  pedres  grosses 

arrossegant-les,  tirada  per  alguna  mula;  tenia  forma  triangular 

allargassada.

• Fes: Eina consistent en un planxa de ferro quasi bé rectangular, sent 

més ample per la part tallant. Servia per esclar i obrir soques. El fes de 

punta servia per a fer forats a la vinya per plantar els ceps. Fes de boca i 

fes de tall.

• Màquina d’arrencar ceps: s’empra per arrancar els ceps vells de la vinya 

i plantar-ne de nous: en noves roturacions i més tard en la plantació del 

cep americà. La més antiga era de fusta i s’extreia el cep fent palanca. 

Les tenien els grans propietaris o es llogaven.
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• Parpal  i  parpalina  de  ferro:  Barra  sòlida  de  ferro  o  fusta.  Servia  per 

aixecar coses pesants fent palanca (troncs, pedres..)  El parpal té uns 

150 cm i la parpalina 120 cm. 

• Pic: Eina que consisteix en una peça de ferro o acer acabada en punta 

en els seus dos extrems, sovint lleugerament encorbada, amb un mànec 

de fusta. Serveix per fer sèquies, pous, estovar la terra.

• Podall: Estri  consistent en una fulla d’acer prima i corbada, disposada 

horitzontalment  i  vertical.  De l’acabament  vertical  de la  fulla  surt  una 

prolongació que esdevé en forma de con truncat allargat i buit per dintre 

que  resta  sobreposada  damunt  d’un  mànec  llarg  de  fusta  de  secció 

circular, sent més ample la base d’aquesta prolongació que no pas la 

secció del mànec. El seu ús és per a treure esbarzers i brossa a prop 

dels marges, sèquies i conreu.

• Rascle de fer formiguers: estri que consistia en un bloc rectangular de 

fusta disposat horitzontalment, on s’hi unien de forma perpendicular vuit 

barres de ferro acabades en puntxa. Servia per amuntegar i recollir la 

terra i l’herba i per formar formiguers. 

      El rascle amb les pues més amples el feien servir per traginar fems i       

      replegar pedres.

• Xurrac de bosc, xurrac de dues mans: Eina formada per una fulla d’acer, 

proveïda d’una munió de dents agudes en un a de les vores ( la inferior) 

subjecta per un mànec de fusta.  Servia per serrar els brots que eren 

massa grossos, estaven malalts o morts, a l’època de podar. 

(Quadre I)

Eines per llaurar amb bous i mules

• Arada de bous i mula: Arada de fusta per obrir solcs a terra, en la seva 

forma més simple consisteix en una fulla triangular de ferro ( rella) fixada 

a una peça de fusta (dental), a la que va unit per mitjà d’una peça corba 

( cameta) , el fusell  on vans junits els animals (camatimó),  de la qual 

arrenca de la part posterior una peça corba ( esteva) que el llaurador 

agafa per la part superior. ( Arada romana o de Sant Isidre). 

           En quant a les de ferro s’utilitzaren la fixa, anomenada francesa i la     
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           giratòria.

           Arreu francesa: S’emprava per llaurar. Substituí a les arreus de fusta. 

Consta bàsicament de tres peces, una que agafa el pagès amb la mà, 

l’altra l’enforcat francès que s’acopla, i unides per una barra soldada, i a 

la part inferior s’incorpora la rella o facilla. Es transportava amb el carro

Enforcat  francès:   S’utilitzava  per  llaurar  la  terra,  entre  mig  s’hi  posava 

l’animal i al darrera s’hi acoplava l’arreu francesa.

• Falcilles o relles de ferro: peces de ferro que es fixen a l’arada i a l’arreu 

francesa. S’empra per llaurar la vinya de pagès. Segons el tipus emprat, 

s’arrenquen les herbes d’un sol costat (cavadora), o dos ( Mitja lluna). 

Les relles per desfons s’utilitzaven per estovar la terra abans de plantar 

la vinya.

• Maça  desterrossar:  Estri  consistent  en  una  cabota  cilíndrica  amb  un 

mànec que la travessa pel centre,  formant creu. El mànec és bastant 

llarg i de secció circular. La cabota té dos cèrcols als seus extrems i la 

secció circular és lleugerament més ample pel centre. Després de llaurar 

quan queden els terrossos es fa servir per trencar-los (més emprada en 

els cultius de cereals). 

(Quadre II)

Eines per preparar la terra i tenir cura dels ceps.

• Aixada – Eina per treballar la terra (Càvec).  Eina que serveix per cavar 

la terra,  que consisteix en una planxa de ferro,  de ferro comunament 

rectangular o trapezial, adaptada transversalment a un mànec de fusta 

d’uns cinc pams de llarg formant amb  aquest un angle agut.

- Aixada amb punxes – Aixada de ganxos (arpiots)

- Aixada triangular – té la pala triangular amb el mànec en un dels 

angles. Serveix per treballar la terra

- Aixada muntanyenca: Aixada acabada en punta, que clava millor 

a terra a diferència d’altres aixada. S’utilitza en llocs de muntanya 

i pedregosos. S’empra per cavar la vinya quan la terra està forta.

• Aixadella  –  Eina  semblant  a  l’aixada;  de  secció  robusta  i  proveïda 

d’escarpell perpendicular a la fulla. Serveix per girar la terra dels solcs 
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de conreu i per fer canviar el solc d’aigua. Serveix per fer la rasa per 

plantar la vinya.

• Aixadelló  –  L’eina  consisteix  amb  una  planxa  de  ferro,  de  forma 

rectangular, tallant en la vora de baix i adaptada transversalment a un 

mànec de fusta d’uns cinc pams de llarg,  formant  un angle agut.  Es 

emprat per tallar herbes que els arpiots no pot tallar. També serveix per 

cavar en llocs plans i de terra fina i suau.

• Arpiots – Eina consistent en una fulla de ferro que per una banda està 

dividida  en  dos  o  tres  forcons  llargs  i  per  l’altre  té  tall  horitzontal  o 

vertical, i que va posada al cap d’un mànec llarg que forma angle agut 

amb la fulla. Serveix per cavar terra, arrabassar ceps. El pagès havia de 

resseguir un per un els ceps. En una unitat de producció de tipus mig 

n’hi podia haver més d’un depenent de l’extensió de la vinya i la quantitat 

de gent disponible. Ni n’ha amb tres punxes (utilitzat a l’hivern quan la 

terra era més forta) i de muntanya (on abunden les pedres i el terreny es 

més fort). 

• Caveguet:  De  ferro  amb  un  forat  a  la  part  superior  per  col·locar  el 

mànec, és de reduïdes dimensions. N’hi havia un de més rectangular i 

l’altre més ample. Les mides no eren exactes en tots. L’ús de la vinya és 

molt reduït. Després de llaurar la vinya si queda alguna herba es treu 

amb el caveguet. En l’època de plantació de la nova vinya s’empra per 

fer una ratlla a terra com a guia per fer clots, que es senyala amb un fil i 

estaques. 

• Estaca: Pal amb punta en un extrem per clavar a terra. Es col·locaven a 

cada cantó de la vinya, i amb un cordill les unien. Servia per poder fer 

solcs rectes. 

• Feset ( facet) – Eina de fulla estreta i escarpell perpendicular, quasi com 

la fulla. El seu servei és exclusiu per netejar els ceps de gabarros dels 

ceps a l’hivern (peus americans). Feset de punta: Punxó llarg de ferro, 

acabat amb punta per clavar més la terra i fer pous amb major facilitat. 

Servia per marcar els solcs com el caveguet per plantar el cep i també 

per fer pous i cisternes.
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• Grapes: Forca de ferro de tres puntes, semblants als arpiots però més 

petites,  el  mànec de fusta acoplat  a les grapes era més curt  que les 

altres eines de cavar. Era utilitzada per omplir el paner de brisa a baix al 

cup,  també  per  remenar  la  brisa  de  les  premses  de  cadell  o  barra. 

S’emprava també per arreplegar fems i per entrecavar plantes espesses. 

• Magall: Eina utilitzada per cavar la terra. Es com una aixada proveïda 

d’escarpell.

• Magallet: Magall petit

• Xapo – Espècie de càvec més ample, de fulla prima i mànec curt utilitzat 

per escurar les rases i cavar el cep després que s’ha llaurat la vinya, a 

partir de l’abril ( abans s’utilitza l’arpiot) Arrabassar: cavar amb el xapo.

(Quadre III)

• Plantació 

Consistia en clavar dues estaques enllaçades per un fil que servia per fer un 

solc amb un caveguet, facet de punta o aixedelló. S’hi col·locaven els ceps.

La forma més usual  de plantar  un cep abans de la fil·loxera era colgar  un 

sarment  sencer  del  qual  brotaven  diversos  mallols,  més  tard  s’introduirà 

l’empelt i els planters. 

La plantació era de vinya espessa, això venia determinat per la distancia entre 

les fileres  i  també entre  els  ceps.  La distància  mitja entre  ceps al  partit  de 

Montblanc era de 2,1 m, a altres indrets com Falset, Tarragona de 1’7 m.119 

Alguns autors,  com Grau i  Serra120 parlen  de 8  pams entre  ceps,  12 entre 

bancals i 30 pams si es volia intercalar sembrat. Per tant en aquesta zona la 

vinya no era tant espessa com en d’altres,  i la productivitat menor.

Al  terme es coneixen de tres formes de plantar  (  en d’altres indrets com el 

Bages coneguts com a vall obert, a clavera i a perpal):

- fer rases: quan el  terreny era més dolent,  havien de portar terra dels 

voltants. Dins la rasa es posaven serments i canyots de moresc ( adobs)

119 Plantaciones de vides efectuadas en el invierno de 187-1880”. Arxiu de la Cambra Agraria.
120 (Grau, Serra, 1982)
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- A “cossa”: senyalaven amb una canya la distància del forat. Es feia una 

rasa més petita i a mesura que es feia el clot anaven colgant el cep.

- A quadrats. Només es feia el forat per posar el cep.

Les vinyes noves, fruit de l’expansió econòmica i de les noves roturacions, no 

eren productives fins al cap de quatre o cinc anys i requerien una dedicació 

diferent  al  de la vinya adulta.  Així  el  primer any entre desembre i  gener  es 

plantava i es cavava tres o quatre vegades, el segon any es refeien els mallols 

fallats i es tallaven tots els petits serments fins deixar-los en un sol borró, el 

tercer any es cavaven els ceps i es tornaven a podar els serments sobrants, i el 

quart any ja en donava fruit. Aquests treballs quedaven reflectits també en els 

contractes de rabassa morta.

El treball de la vinya varià com les eines, també degut a la fil·loxera ja que es 

plantà una varietat de cep més forta però borda com és el cep americà, que 

s’havia d’empeltar més tard. 

Més tard, cap als anys 20, es mecanitzà la tasca de plantació removent tota la 

terra  amb el  malacat,  s’assenyalaven  les  fileres  i  després  amb una estaca 

metàl·lica  (burxa)  es  feia  el  forat  i  es  posava  el  mallol.  Així  es  permetia 

emmagatzemar l’aigua de la pluja, tot i que en remoure la terra s’hi barrejava 

terra  improductiva.  Precisava  però  el  treball  conjunt  de diverses  persones  i 

animals.

A  partir  de  la  fil·loxera,  com  s’havia  donat  anteriorment,   es  dóna  una 

alternància  de la vinya amb d’altres cultius (ametllers  i  olivers al  voltant  del 

terreny, cereals: ordi, blat i civada, entre bancals). Moltes vegades als marges 

plantaven un gabarro perquè es fes gran un cep.

Eines de plantar:

Arpiots, aixadella, aixadelló, caveguet, estaques, estri per clavar estaques

Amb la varietat  americana l’empelt  :  agulles,  tisores,  pedra d’esmolar,  ràfia, 

ganivet o falçó, ....
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• Repòs vegetatiu de la vinya a l’hivern. Llaurada profunda en funció de 

la crescuda de l´herba, aquesta feina se’n deia d’arrabassar. 

• Formació i manteniment del cep. 

            Subjectar el cep a una estaca per evitar que el vent la trenqui. En les 

varietat  empeltades  podar,  escabellar  i  esporgar  per  airejar  el  cep.  Fins  al 

gener  la poda (tisores  de podar,  escarpell,  antigament  el  falçó,  podadora o 

podall),  aquesta  etapa  també  s’incrementa  amb  l’empeltat  dels  ceps.  Les 

branques  massa  grosses  es  tallaven  amb  el  xurrac  o  serres,  corbades  o 

rectangulars  segons  l’ocasió.  El  mes  de  març  es  treu  la  brosta  (mesa)  i 

s’esporga (es una poda més suau. S’eliminaven els brots que no donarien fruit i 

que podien dificultar el creixement del raïm). Es feia a començaments de juny i 

ho solien fer les dones. Després escabellar (treure brots entre fulla i fulla de 

cada nus perquè quedi el sarment net).

• L’ensulfatar o sulfatar és una feina preventiva contra el Míldiu. Es 

      començava al mes de maig i en funció de la pluja. 

Algunes  famílies  aplicaven  directament  el  producte  cúpric  diluït  en  una 

galleda, que es penjaven al braç i l’anaven llençant per aspersió damunt les 

fulles del cep mitjançant un manat d’alguna planta lligat com una escombra 

o un timó.    Després apareixeran les motxilles per polvoritzar,  primer de 

fusta  i  després  de  metall,  projectava  el  líquid  polvoritzat  damunt  dels 

pàmpols. S’empraven productes derivats de les sals de  coure. 

Aquest  remei  era  més  costós  i  més  difícil  que  el  sofre  utilitzat  contra 

l’oídium. 

Preparació del sulfat:   Es posava el sulfat barrejat amb aigua i calç viva. 

Alguns pagesos ho feien  directament  al  tros  en  unes cavitats  de pedra, 

d’altres empraven portadores hi ho feien la nit abans.

Estris per sulfatar: 

• timó

• galleda
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(Quadre IV)

Posteriorment  llauna  per  la  calç  i  màquina  de  sulfatar  (introduïda  al 

1910-1920). 

Aquesta feina era reservada als homes.

Cap  a  Sant  Cristòfol,  juliol,  s’ensofrava contra  la  malura  (oídium)  per 

previndre i curar, amb una aplicació de sofre. Antigament només es feia un 

cop després de la fil·loxera en tres ocasions, en treure els brots, a la florida i 

quan el raïm estava a punt de virolar, tot i que el pagès ensofrava cada cop 

que creia que brotava la malura (tel blanc). Es feia amb una ensofradora de 

forma tronco-cònica circular, que té uns petits forats a la part inferior que 

permeten a sortida del sofre en pols damunt les fulles. S’ensofrava quan el 

sol no era calorós i en els dies que no plovia i no eren de collita.

Després s’introdueixen motxilles de llauna, moguda per pressió manual, que 

impulsava el producte per un tub.

Era una feina compartida que podia fer l’home i la dona, tot i que era l’home 

qui ho feia habitualment.

Estris per ensofrar: 

• ensofradora:  L’estructura es quasi sempre cònica triangular de llauna, 

s’omple de sofre per la part superior i  a la inferior hi ha un seguit de 

forats per on surt sacsejant l’estri. Les venien a les ferreteries.

• galleda per portar el sofre

• màquina d’ensofrar de fusta: moguda per pressió manual, que impulsava 

el producte per un tub.

 (Quadre V)

Malalties de la vinya:
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A  part  de  diferents  factors  climatològics  com  les  glaçades,  fortes  pluges  i 

pedregades, hi havien malalties criptogràmiques que malmetien la collita. 

Diferents malalties de la vinya l’any 1887121 :

Insectes:

- corc de la vinya ( Cochylis Roserana), que causava molts estralls

- Piral (Piralis vitis) 

- Altica Ampelophaga

Criptogràmes:

- Oidium, combatut per mitjà del sofre

- Brtutícia negre ( Blakrot)

- Brutícia blanca ( Sulf-rot) 

- Mildiu– es combatia amb sals cúpriques emprades preventivament.

Moltes  malalties  de  la  vinya  abans  del  s.XX  no  eren  combatudes  amb 

l’efectivitat dels productes químics, sinó que s’aplicaven altres remeis. Així 

contra la “mala saba” ( Lu groc) , que avui es combat amb sulfat de ferro, es 

feien  els  formiguers,  serments  colgats  de  terra  (  primer  els  terrosos  i 

després la terra fina) per ser cremats i escampats.

La  falta  d’aplicació  de  les  noves  tècniques,  que  ja  eren  conegudes  per 

combatre les malalties,  comportà que algunes malalties s’extenguéssin. No 

tant  sols  són  els  factors  climatològics  els  que  ajudaren  a  que  certes 

malalties es reproduïssin i fessin malbé la collita, sinó també la manca de 

voluntat per part dels pagesos d’aplicar els coneixements.

• Verema . 

Es vermava pels voltants de la festivitat de Sant Miquel, 29 de setembre, tot i 

que això depenia de cada població. A Montblanc l’ajuntament assenyalava el 

dia de vermar. Tenim la referència del començament de la verema a Lilla, el 4 

121 Heras i Mas recullen les malalties que afectaren al cultiu de la vinya a les terres de Tarragona el 1887, 
prenent com a font l’interrogatori contestat pel Consell d’Agricultura, Indústria i comerç de la província 
de  Tarragona,  el  1886  i  la  Contestació  a  l’interrogatori  format  per  la  Comissió  per  estudiar  la  crisi 
agrícola d’Espanya, 1887.  
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de  setembre  l’any 1880122. La  verema  es  realitzava  més  tard  després  de  la 

fil·loxera ja que els ceps tenien un cicle vegetatiu més llarg, es solia fer a finals 

de setembre i a l’octubre. S’anava vermant en funció de la maduració del fruit i 

en dies consecutius per poder ajudar-se unes famílies a altres en la recollida. 

Els rabassaires havien d’avisar a l’amo abans de començar a vermar.

El raïm es talla a mà amb un falçó i més tard amb tisores. El raïm es col·locava 

en cistells de veremar,  tenien més capacitat  que la resta i tres anses (dues 

laterals i una transversal). Es recull dels informants que aquest cistell podia ser 

de grans dimensions, les dones el solien agafar per les anses del costat i els 

homes  per  la  més  llarga.  També  s’havien  arribat  a  emprar  coves  de  més 

fondària i capacitat agafats per dos homes. S’omplien les portadores. Després 

de vermar es repassaven els raïms que quedaven ( esbagotar).

Hi  havia  un  encarregat  (el  carguer)  de  posar  el  raïm  a  les  portadores  i 

empènyer-lo per tal de que quedés ben plena però sense que es malmetés el 

raïm. Les portadores es duien cap al celler. Des de les vinyes de muntanya es 

solia fer a bast de l’animal i des de zones més accessibles en carro. Al carro hi 

cabien sis o set portadores feien el primer viatge i esperaven al carreter per un 

segon viatge.

Primer  es  verema  el  raïm blanc  (macabeu,  panser,  parellada)  i  després  el 

negre (garrut, trepat..). Es coneix que els propeitaris solien conrrear la meitat 

de blanc i  de negre,  i  les parcers  el  85% de negre (les  terres  donades en 

aparceria solien ser les menys productives).

El toc de campanes recordava als pagesos l’inici de la jornada de la verema. A 

Montblanc es tocaven les campanes a les 3 del matí el dia de la verema123 i a 

l’Espluga es toca la campana a l’hora de començar i acabar la verema. Després 

de la de la recollida del raïm era costum en alguns indrets de ballar i fer jocs.

122 Referència extreta de els llibretes de verema de la Família Soler de Lilla
123 GRIERA, A. 1965
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Els  àpats  de  la  verema  consistien  amb  un  esmorzar  amb  escalivada  amb 

esbarginia, pebrot, badejo (bacallà) estallat, dinar amb bacallà amb tomàquet 

fregit i berenar amb arengada i raïm.

Força de treball: A la verema hi participaven tots: homes, dones, vells i nens. 

Les  famílies  s’ajudaven  ja  que  es  recollien  en  dies  consecutius  (  “Torna 

jornals”). Es creava en alguns indrets una certa ajuda veïnal i un intercanvi de 

treball (ja sigui intercanvi o lloguer d’homes). 

Així  de diferents indrets  hi  havia pagesos que baixaven a la Conca a tallar 

raïms. El 1879 la família Solé de Lilla contractà jornals d’homes i  dones,  la 

majoria de Lilla, però també de Fontscaldes, Montblanc i Belltall.

Estris de la verema 

• Cistell  de veremar:  Receptacle  fet  d’espart  o  de llata  de palma,  amb 

dues anses petites laterals, i una altra més gran central, que serveix per 

transportar  diferents  coses.  Es  substituirà  per  llaunes.  S’emprava per 

veremar la vinya, tant l’home com la dona. L’home l’agafava pel mig i les 

dones pel costat, s’abocava el contingut a  la portadora.

• Estisores  de  verema:  L’eina  estava  formada  per  dues  peces  tallants 

entrecreuades i unides en un punt, a diferència d’altres estisores, tenia 

una molla que feia  que després de contraure-les tornessin  a la seva 

posició original, per això les lligaven amb un lligam un cop acabada la 

feina. Les de vermar eren més petites (uns 17 cm.) que les de podar 

(uns 25 cm.) per fer-les més manejables, també per les dones. Servien 

per tallar el  raïm, tot i  que s’introduirien després del falçó. N’hi ha de 

diferents depenent de qui les feia (fulles corbades, fulles amb forma de 

triangle allargat). Les que tenen un escarpell de la fulla grossa es fan 

servir per als ceps, per tallar els rebrotims.

•  Falçó,  falçonet,  podall  de  veremar.  Es  com una  falç  petita  amb un 

mànec de fusta. La part tallant variava segons els llocs i l’ús ( veremar, 

empeltar). Per tallar raïm i desarrelar els ceps. Emprat posteriorment per 

empeltar. Fou substituït per les estisores de podar i veremar. 
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• Pitjot: L’estri és un tros de fusta, tronc de pi, fàcil de treballar. Era fet pel 

pagès, utilitzat a l’època de la verema pel carguer, que s’encarregava de 

transportar les portadores d’un lloc a l’altre i  pitjar el raïm perquè n’hi 

cabés més. També hi ha el pitjot de premsa, de fusta i ferro, que servia 

per pitjar la brisa de la premsa (de llibant i de cadell) , per exercir una 

pressió sense cop, només amb el seu pes, perquè la brisa quedés més 

comprimida i n’hi cabés més.

• Portadora:  Atuell  de  fusta  amb  dues  anses  laterals.  Feta  pel  boter. 

Serveix per transportar la verema, preparar el sulfat i portar aigua per la 

neteja dels cups. A vegades estirada amb una cornalera perquè pesava 

molt, fins al carro. Es tapaven amb tapes d’espart.

• Semalers,  eren  barres  de  fusta  llargues  i  irregulars,  utilitzats  per 

transportar les portadores del bancal al  carro quan hi  havia fang a la 

vinya. Es lligaven els dos lligams que tenia a les cornaleres i aixecaven 

la portadora. La llargària variava d’un metre i mig a dos metres.

• Tapa de portadora: Estri d’espart de forma ovalada com la part superior 

de la portadora, a la part esquerra hi ha una anella per enganxar-hi la 

cornalera i a l’altre cantó dos lligams que sobresurten per lligar-los a la 

cornalera oposada. La feia l’esparter. Servia per tapar les portadores per 

evitar que el raïm caigués.  

(Quadre VI)

• Transport del raïm. 

Les  portadores  cobertes  amb una  tapa  d’espart,  es  duien  cap  el  celler, 

primer a l’esquena de l’animal de treball, amb un bast, més tard amb carro i 

amb tractor. Si el terreny estava fangós s’empraven els semalers, que es 

col·locaven sota les cornaleres de les portadores per transportar-les.

Si els pagesos no disposaven d’animal o carro el demanaven a canvi de 

jornal o diners. El transport amb animal quedà reduït a la vinya de muntanya 

o de bosc, ja que els carros en tenien difícil accés. Es vermava només amb 

la mula, posaven 2 portadores a cada costat de l’animal. 
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Estris de transport del vi

• Carro:  Servia  pel  transport,  i  en  època  de  la  verema  per  portar  les 

portadores. El carro d’escalada servia per a totes les feines del camp, 

amb empostissats de fusta s’hi podien carregar portadores, sacs, fems, 

arena.. El carro de torn pel transport d’ un o dos bocois. El carro de bóta 

utilitzat per a la venda ambulant de licors. 

• Ganxos:  Estri  format  per  dos  ganxos  units  per  una  corda  resistent 

(esparter).  Cada  ganxo  estava  format  per  dues  estructures  de  fusta, 

cadascuna tenia dues fustes verticals unides per tres horitzontals a la 

mateixa distància i mida, i alhora les dues estructures de fusta unides 

per petits trossos de cadena de ferro. Servien per transportar les bótes 

amb l’animal. Es podien posar damunt del bast de l’animal. 

(Quadre VII)

• Podar un cop recollit el fruit 

Després de la verema s’han de retallar  les branques i podar,  des del 

més de novembre fins al febrer.

Primer es feia amb una podadora o podall, i després amb estisores. A 

Lilla es podava la vinya amb lluna plena, i  es guardaven els sarments a 

casa. Si s’hagués fet en lluna nova el sarment es tornaria pols, i no duraria 

tot l’any. 

Eines de podar:

• Podar : Falçó per podar al que se li havia incorporat un escarpell, per 

tallar  les  branques  resistents.  Més  tard  s’introduiran  les  estisores  de 

podar. Emprat per tallar esbarzers dels marges i netejar les vores, també 

per podar les vinyes i les oliveres.

(Quadre VIII)

99



• Producció vi

Es netejaven els cups amb aigua que es portava des de la font amb portadores 

i que després s’emprarien per transportar el raïm de la vinya. Un cop xafat el 

raïm es deixava al cup. Ocasionalment es lloga un home per trepitjar-lo, més 

tard  s’introduirà  l’estruncadora  (  també  coneguda  com  destrossadora),  que 

facilita la feina de xafar el  vi.   S’anava vermant  i  xafant  el  vi.  Després d’un 

temps en que es deixava fermentar, es treia el vi i es col·locava en un altre cup, 

es treia la brisa i es premsava fins fer sortir nou vi. 

L’alçada mínima del cup era d’un home i mig, folrat amb rajoles esmaltades i 

quadrades; els més antics eren de terra cuita . A dalt hi havia una reixa per on 

es trepitjava el raïm amb els peus. 

El vi es treia del cup pel candeler, forat a la part inferior, que feia anar a parar el 

vi a una pica de pedra o a un cubell i a les cases es posava el vi  a les botes. Si 

no hi havia orifici inferior es feia amb unes bombes per posar-lo a les botes.

Aquest primer vi se’l quedaven per consum propi o el venien posteriorment ( vi 

bullit), que no es barrejava amb el vi premsat, de la brisa premsada i de menor 

qualitat. El vi molts cops es tornava agre i el venien a les fabriques d’alcohol 

per fer esperit, sent últim recurs ja que el preu era més baix que si el venien als 

comerciants.  També  feien  elaboració  pròpia  d’aiguardent  amb  alambins 

domèstics. 

La brisa es treia dels cups amb les grapes i un cistell. Un home havia de baixar 

al cup i buidar-lo. Es premsava la brisa, amb la premsa de ferro o de cadell, on 

hi havia els pitjots de premsa. Després netejaven el cup. La brisa es donava als 

animals.

Les premses i els cubs es troben a les entrades de la casa. En d’altres indrets 

propers com l’Espluga de Francolí o el Pla de Santa Maria, s’han localitzat cups 

a les barraques dels trossos, potser per la llunyania del poble, aquestes també 

són més grans les seves dimensions ( de les barraques) també són més grans i 

s’hi constata la residència temporal de la família pagesa. A la zona del terme de 

Montblanc actual  no  s’han  localitzat  construccions  de cups fora  de la  casa 
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pairal  o els masos. Alguns grans propietaris tenien en propietat  cups en els 

soterranis de cases veïnes.

Alguns estris per a l’elaboració del vi eren comunitaris, així ens ho exemplifica 

el trull de Lilla construït el 1699 . Amb la desamortització de béns municipals 

(1855-56) Lilla perdrà oficialment el molí. El 1859 Pere Antoni Torres l’adquireix 

al jutge de primera instància per cedir-lo a Josep Soler, qui el vendrà a tots els 

caps de casa de Lila. Així es creà una comissió que encapçalava la propietat 

col·lectiva del trull, on s’hi elaborava oli i vi. Les premsades de vi passaren a 

Lila  de  323  l’any  1863,  fins  a  701  l’any  1879,  mostra  de  l’augment  de  la 

productivitat, tot i el descens el 1866 i 67 degut a una mala collita124. 

També alguns grans propietaris llogaven els cups als jornalers per guardar el 

vi, a canvi d’una part de la producció, i la premsa per l’elaboració.

Els Solé, també eren comerciants, compraven la verema a diferents veïns de 

Lilla, alguns parcers seus, i també most i vi premsat a termes propers ( 1872 a 

Vilaverd).  Els Soler  obtenien també vi  i  aiguardent  dels  serveis  que feien  a 

tercers  per  a  premsar  brises  i  destil·lar  aiguardent.  El  1864 eren  disset  els 

pagesos que hi acudien a fabricar aiguardent.

 

Les  principals  fàbriques  d’aiguardent  legalitzades  es  trobaven  a  Montblanc, 

però la majoria de veïns del terme ( Rojals, Lilla, Prenafeta, La Guàrdia dels 

Prats, Pinatell) l’elaboraven “clandestinament” per al consum propi.

L’elaboració pròpia del vi va perdurar en algunes poblacions i masos, com el 

Mas de la Sabatera, a Prenafeta, i el “Mas Vell” a Montblanc.

Venda de vi

En algunes cases de pagès tenien penjat damunt la portalada un gros ram de 

pi; això indicava que en aquella casa venien vi de la seva collita a la menuda.125 

El venien a porrons.

124 GRAU, 1996
125 BALDRICH J. , 1970
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També existia un carret  per la venda ambulant de vi  o aiguardent.  El  carret 

portava una bota amb una aixeta. 

Estris relacionats amb la producció de vi

• Barral:  Portadora  coberta  amb una  tapa,  amb  un  forat  a  dalt.  Té  la 

mateixa funció que una bóta. Té com la portadora cornaleres. Servia per 

transportar vi i oli ( de la premsa a casa)

• Bocoi:  bóta  d’unes  cinc  càrregues  que,  a  igual  diàmetre,  té  menys 

alçària que la bóta ordinària. Serveix per al transport del vi.

• Bomba per extreure vi: Tenia una estructura metàl·lica, formada per una 

manivela rodona, els canons, les potes, les del davant amb dues rodes, 

i al darrera dos mànecs. Bomba de vàlvules que s’emprava per treure el 

primer vi del cup, introduint el canó per un forat fet a mida dalt del cup, i 

dipositant el vi en bótes, altres cups, o tines. Feina d’homes.

• Bot: de pell de boc cosida per posar-hi el vi. El tap podia ser d’os. Els 

venien els basters. L’empraven més els pastors i jornalers, ja que feia 

menys nosa que el botell o la carbassa de vi.

• Bóta:  Recipient  de  fusta  més  llarg  que  ample,  de  secció  transversal 

major  en el  centre  que en els  extrems,  les bases del  qual  són dues 

peces circulars de fusta i la superfície lateral està formada per dogues 

dues encordaves i ajuntades amb cèrcols de ferro o fusta. Serveix per 

guardar  el  vi.  Poder  ser  de quatre,  tres  o dues càrregues.  Abans de 

posar el vi a les bótes si posava una candela de sofre a dins.

• Botell  per  al  vi:  en  forma  de  boteta  petita  de  fusta  amb cèrcols.  Es 

tapava amb un tap de suro, el mateix pagès feia un galet de canya amb 

un ganivet, per beure més suaument. L’utilitzaven els pagesos per anar 

al defora  com la carbassa de vi.

• Carretells:  bóta petita de cinc litres fins a mitja carga.  Normalment  si 

posava la mistela o algun vi especial. 

• Cassa: Vas de metall amb un mànec per treure vi de recipients de molta 

superfície, la seva capacitat era variable entre quatre o cinc litres. Les 
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feia  el  calderer.  Es  feien  servir  també per  treure  el  vi  de les  piques 

plenes on hi havia el caneller.

• Cossiol/ Cubell: recipient rodó de fusta, més estret de baix que de dalt, 

podia tenir anses o no. Servia per recollir el vi que queia de les bótes 

que rajaven i per recollir el vi de la premsa de llibant, per posar-lo en 

botes. 

• Cuba: Bóta gran de fusta per contenir vi 

• Cup: Recipient, generalment d’obra, sobre el qual es trepitja el raïm i el 

most es transforma en vi. L’alçada mínima era d’un home i mig, folrat 

amb rajoles esmaltades i quadrades. A dalt hi havia una reixa per on es 

trepitjava el raïm amb els peus. El vi es treia del cup pel caneller, forat a 

la part inferior, que feia anar a parar el vi a una pica de pedra o a un 

cubell i a les cases es posava el via  a les botes. Si no hi havia orifici 

inferior es feia amb unes bombes per posar-lo a les botes.

• Embut de carabassa: per passar el vi d’un recipient a  un altre. 

• Ensofrins: servien per ensofrar les botes abans de posar-hi el vi.Bot – 

Cuir per contenir líquids

• Estrucadora (destrossadora): Estri de fusta i amb engranatge de ferro. 

Es pot transportar d’un lloc a l’altre.  S’introduí per xafar el raïm a les 

grans propietats. Col·locaven la verema a dalt del receptacle i a força de 

braços anaven triturant-la poc a poc amb l’engranatge de ferro. La pasta 

resultant anava al cup.

• Mijola: Eina d’aram i el mànec de fusta. Feta pel calderer i servia per 

treure mostres de vi. Pròpia de grans propietaris. 

Premsa de vi: composta de dos caragols, dues femelles, la barra, el banc, el 

barret i la cassola. Tot de fusta.  Aparell que serveix per escalfar i esprémer. 

A la zona de Montblanc s’han datat  diferents premses de finals del  XIX, 

premsa  de  biga,  premsa  de  llibant,  premsa  de  barra,  premsa  portàtil  i 

premsa petita.

• Proveta de vidre /Pipeta: Servia per treure una mostra de vi de la bóta 

plena. N’hi havia de vidre i de llauna.

• Soga ( corda) per posar-hi la brisa del raïm i premsar-lo
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• Tina: Recipient de grans dimensions per contenir vi. La feien els boters, 

la portaven a peces i  la muntaven al  lloc.  Tenia una gran aixeta per 

buidar-la. Servia per guardar el vi quan el treien del cup, perquè el vi es 

clarifiqués i les impureses del vi quedessin sota. Era destinat a vendre’l. 

Només en tenien les grans unitats de producció ( mas de la Sabatera) i 

també s’empraven com a dipòsit de vi per les fàbriques d’alcohol.

Receptes de muntanya

“Beguda típica d’aquells anys: una ampolla d’anís o aiguardent i s’hi posen tres 

o quatre  brins de poniol  tendre  i  tres  de sajolida,  les branquetes  les  farem 

entrar a l’ampolla per la part del tronquet més gros, i només ens cal esperar un 

temps, i queda rebò” (Insa, 2003, pàg.23)

Les mesures emprades pel vi emprades al terme de Montblanc (Insa, 2003):

- La càrrega , o carga, equivalia a 138,624 litres. Una càrrega constava de 

quatre  barrals  o  barralons.  Equivalent  a  tres  quintans

- L’ermina equivalia a una quarta part de la càrrega, 34,656 litres

- El porró equivalia a 1/32 part de l’ermina, 1,083 litres

- El càntir equivalia a 12 porrons, és a dir a 13 lires

- El petricó, també anomenat quart  de porró,  era de 0,27075 litres (1/4 

porró)

- El quarter equivalia a 1/32 part de la càrrega, 4,332 litres (vuit porrons)

- La pipa, utilitzada per mesurar vins i especialment aiguardents, equival a 

quatre càrregues, 554,496 litres.
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Pluriactivitat: Diversificar l’activitat productiva

La  diversificació  de  l’activitat  productiva  és  un  recurs  adaptatiu  doble  que 

permet a la família pagesa acomodar-se a les necessitats que imposa el mercat 

i a les circumstàncies internes de la casa.

L’economia d’autosubsistència fa que els pagesos tinguessin activitats que els 

aportaven ingressos complementaris  i  que solien nodrir-se de mà de treball 

familiar : explotació del bosc, recollida de llenya per a bastir fusters, boters o 

constructors  de  carros,  fabricació  de  carbó  vegetal,  elaboració  de  gel  (es 

constata l’existència d’onze pous), mines, caça i pesca (hi havia pesqueres al 

Molí del Celdoni).  Un exemple n’és la família de Ca Peret, grans propietaris de 

terres,  dedicats  també  a  l’explotació  del  bosc,  la  ramaderia,  producció  i 

comercialització  del  vi,  venda  de  tabac  i  línia  de  transport  entre  Valls  i 

Montblanc. 

Aquestes activitats que comportaven l’apropiació del medi requerien molts cops 

l’ús dels  elements  constructius que es  trobaven a l’abast  de l’home dins la 

natura, així trobem construccions en pedra de pous de gel, basses de glaçar, 

arneres, pesqueres, conilleres....

Pous de gel 

Es tenen notícies de pous de gel del s. XVII, i tingueren un gran ús al s.XVIII, 

per la creixent demanda i el canvi climàtic que comportà un descens de les 

temperatures, amb un clima més plujós i fred. Sembla ser que al s. XIX degut a 

les guerres del francès i les guerres carlines, alguns pous quedaren malmesos i 

en descendí el comerç, que no es recuperà del tot degut a la introducció de gel 

artificial  a  finals  del  s.  XIX  (funcionaven  tres  fàbriques  a  Tarragona,  vuit  a 

Barcelona, tres a Lleida i una a Girona)126 

126 Amigo, R. 2002   i   Grau, J.M. 1989
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Els pous es construïren en zones d’altitud al voltant dels 800 a 1000 m (Prades, 

La Mussara, Mont-ral, Montblanc...), tot i que es troben pous a zones del pla (El 

Catllar, Vila-Rodona, Vilaverd..)

Hi  havia  dos  procediments  per  la  formació  del  gel,  es  recollia  la  neu  i  es 

conservada  en  els  pous,  o  es  feien  basses  per  glaçar  l’aigua  i 

s’emmagatzemava el gel. La segona produïa un gel de major qualitat, tot i que 

comportava molta més ma d’obra. La neu i el gel es transportava del lloc de 

recollida al pou en cabassos protegits de palla. S’introduïa al pou fent-ne capes 

de gel i palla protegint-lo de les parets per poder extreure'l sense problemes. La 

neu es tenia que comprimir amb “piconadores” perquè es glacés. Era important 

un cop acabada la feina tancar el pou i protegir-lo de l’aigua de pluja i l’aire. El 

gel podia emmagatzemar-se durant molt de temps, fins i tot un any.

Els pous de gel, neveres, eren de forma circular amb parets de pedra seca, 

encara que a vegades eren de rajola o de la mateixa roca del terreny. Estaven 

tancats  per  una  coberta  de  falsa  cúpula  i  tenien  dues  obertures,  una  per 

l’entrada del personal més arran de terra i l’altra al punt més alt de la volta que 

servia per introduir i treure el gel. L’aigua originada pel desglaç del gel dins del 

pou sortia per una canaleta dipositant-la en algun contenidor lateral. 

 L’aigua era recollida per recs que portaven a les basses, on es glaçava l’aigua. 

Aquestes tenien uns 60 a 80 cm. de fondària.

S’utilitzaven  pales  de  fusta,  cabassos,  cordes,  masses  per  atapeir  la  neu, 

martells, tallants per al gel (serres), esclops o aubarques per protegir els peus, i 

palla, així com la tracció animal per al transport. 

El  transport  de  gel  es  feia  amb  matxos  i  mules  conduïdes  pels  traginers. 

L’animal  portava  el  bast,  i  subjectats  amb aquest,  hi  carregava  els  sarrons 

d’espart,  que eren lligats  amb cordes i  empraven palla per  protegir-la de la 

calor, normalment el viatge es feia de nit.

El gel era un article per a les classes benestants, com a refresc de begudes i 

aliments.  També  s’emprava  amb  finalitats  mediques,  com  analgèsic, 

antiinflamatori, per les cremades..

106



Les principals ciutats que es subministraven eren Reus i Tarragona. Un dels 

arrendaments municipals, repetit en moltes poblacions, era el gel o refresc. Els 

municipis  arrendaven  a particulars  l'ús  dels  seus pous i  obligaven  els  seus 

arrendataris a proveir la ciutat. N’hi ha documents a la Conca i zones de les 

muntanyes  de  Prades:  la  Pasquala,  de  la  Canal  i  dins  el  nucli  urbà  de 

Montblanc, a Lilla i a Rojals ( i els Cogullons).

 Els pous de la Pasquala subministren a Tarragona entre 1772 i 1839. L’any 

1830 eren arrendats a Ramon Cartanyà de Vilaverd. Sembla que a la segona 

meitat  del  s.  XIX  el  comerç  descendeix,  fet  que  comporta  que  els  nous 

contractes  d’arrendament  alliberessin  a  l’arrendatari  del  compromís  si  no 

glaçava,  a  diferencia  dels  anteriors  que es  comprometia  al  subministrament 

mentre  hi  hagués  gel  a  la  Pasquala  o  a  deu  hores  al  seu  entorn,  i  que 

l’encarregat dels pous vengui glaç al mateix pou i es dediqui a altres activitats 

(forns de calç, explotació del bosc..) .

A  l’inventari  fet  es  recullen  dels  onze  pous  que se’n  recorden,  o  es  tenen 

referències per la tradició oral, dos al terme de Montblanc, dels que encara avui 

se n’han trobat vestigis: 

- El pou de gel de la Pasquala,  de planta circular amb cúpula de mitja 

circumferència  realitzada  en  rajola,  amb  dues  obertures.  Situat  al 

barranc de la Pasquala ( Muntanyes de Prades), datat del segon quart 

del s. XVIII,  n’hi  ha un altre dins la mateixa casa de la Pasquala del 

1712. 

- El Pou de l’estret a la Partida de les Rebolledes, de planta circular i amb 

mitja volta de pedra en sec, datat de l’últim quart del s. XVIII, 

De totes maneres els informants ens n’han donat referència d’altres al terme a 

les poblacions de Lilla i Rojals.

A Rojals hi ha una referència de pou de gel a la Vall, i a la partida de la Roca a 

Rojalons. Se’n recorden 6 (pou de les basses, pou del Mas de Mateu, pou de 

Moragues, pou del Joanpere I, pou del Joanpere II, pou dels Cogollons). Les 

condicions  de  Rojals  eren  idònies  per  a  la  producció,  en  trobar-se  a  una 
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considerable altitud, escenari d’abundants nevades. L’obstacle principal era el 

transport, que encaria el preu de la càrrega. Hi ha topònims com el pla de la 

Nevera i el coll de la Nevera. Ramon Amigó a documentat el Pou del mas de 

Mateu, que servia per autoabastir el mas, tot i que en èpoques anteriors hauria 

estat comercialitzat. 

“El  pou  està  en  unes  parades,  just  a  la  partió  amb el  roquerol  (...).  Quan 

nevava, es tirava dins la neu de la parada, l’aixafàvem bé, després amb una 

escala de fusta baixàvem i tallàvem trossos de gel. Era sols pel consum de la 

casa. És tota de pedra, deu tenir uns cinc metres de diàmetre per uns altres 

tants de fons. Ara està tot perdut.” L’Orella de Farena, 25, juny 2000”

Zona de bosc: 

L’existència del bosc implicava la possibilitat de treball per part de jornalers i 

petits propietaris,  especialment en èpoques de poca feina agrícola.  El jornal 

d’un bosquerol a mitjans s. XIX era semblant al de segar o batre ( uns 8 rals 

diaris).

El bosc, sobreexplotat a finals del s.XVIII, no només proporciona llenya (dels 

arbres morts, podes, tales i neteja de troncs) als pagesos, sinó també cacera, 

herbes, bolets, brossa... 

Les noves roturacions de la segona meitat del s.XIX per l’expansió de la vinya 

comportaren un descens de jornals del bosc. Així en l’amillarament de 1853 

existeixen a Lilla 82,54 jornals de bosc i 239,23 jornals a Prenafeta, mentre que 

al 1868 ja només en restaven 118 jornals entre els dos termes. 

En els contractes de rabassa morta i d’arrendaments de terres es pacta sempre 

el destí de les feixes de brossa, molt demandades pels forns de calç i per als 

formiguers. Amb la transformació de la llenya els carboners n’obtenen carbó 

vegetal  o  “de  fum”,  que  presenta  avantatges  respecte  a  la  llenya  per  la 

disminució del volum i una millor combustió, tot i que era més car.
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La finalitat  bàsica de la llenya i el carbó era el consum domèstic:  cuinar els 

aliments  i  escalfar-se  (llars  de  foc,  brasers  i  escalfadors).  Determinades 

activitats també en requerien com els forns de pa, els forns de vidre, forns de 

teules, forns de guix i de calç, també els oficis relacionats amb el treball del 

ferro  (  ferrers,  calderers...),  per a la destil·lació del  vi  i  per  a la construcció 

d’eines i estris de fusta ( boters, carreters...). Alguns carreters en les èpoques 

de menys feina s’autoabastien de la seva matèria prima al bosc. 

 Per anar al bosc el llenyataire utilitzada destrals, masses i tascons per partir 

els troncs, xurracs i elements d’arrossegar per portar la llenya fins a l’animal.

L’explotació  del  bosc  ha  estat  sempre  motiu  de  disputes  entre  veïns  i 

propietaris.  La  documentació  judicial  és  un  reflex  de  la  conflictivitat  de  la 

societat, de l’escassetat dels recursos naturals ( aigües, pastures, boscos), i la 

defesa aferrissada dels drets que reivindiquen els propietaris.  J.M. Grau en fa 

un estudi de la seva regulació127  

L’enginyer controlava principalment l’acció als boscos públics, fossin municipals 

o  estatals.  “S’encarregava  del  foment  i  conservació  de  l’arbrat  a  través  de 

planters  i  llavors,  així  com  la  vigilància  i  regulació  del  seu  aprofitament 

econòmic  en  els  diferents  usos:  fusta per  als  vaixells,  combustible  (  llenya, 

carbó vegetal,  escorça),  fusta per a la construcció d’immobles, adob per als 

formiguers, pastures per a la ramaderia, instal·lació d’arnes d’abelles, extracció 

de pedra,  roturacions  de conreus  agrícoles,  cacera  i  pesca.  En els  boscos 

privats també supervisava les tales”128

El Diccionari Madoz recorda els plets i les concòrdies pel bosc populetà entre el 

Monestir  i  els  pobles  de  Monblanc,  Prades,  Rojals  i  Vimbodí.  La 

desamortització els perjudicà en perdre els drets de pastura i alletament, i la 

desforestació posterior tingué efectes devastadors a la riba del Francolí en el 

seu pas per la Conca de Barberà i el Camp de Tarragona: les aigües de pluja 
127  Per més informació veure JM. Grau “Fonts per a la Història del Bosc a l’època contemporània. 
Documents dels partits judicials de Valls i Montblanc conservades en el fons del districte forestal 
de Tarragona ( Arxiu Històric de Tarragona)” Revista Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l’Alt 
Camp (Valls), núm. 41 (maig 202), Págs., 61-66
128 Idm.
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no  són  deturades  pels  boscos  i  es  produeixen  fortes  inundacions  que 

destrueixen hortes, peixeres, molins i fins i tot s’emporten persones, que moren 

ofegades. Un aspecte negatiu que destaca Madoz del bosc és l’aixopluc dels 

llops, que el 1846 mataren a vint infants i joves (aquests degut a la nova llei de 

protecció contra animals depredadors s’extingiren pràcticament finalitzat el s. 

XIX)

A Rojals129, els veïns complementaven la seva economia amb el bosc: anaven 

a  jornal a tallar alzines per fer les carboneres que els donarien carbó, com a 

jornalers  a tallar  pins,  dels quals  s’aprofitava tot,  els  troncs millors  es feien 

servir per fer cairats, mentre que la resta eren separats per fer puntals per les 

mines i la branca era tota recollida i enfeixada per vendre-la als forns de pa i a 

les bòbiles per coure l’obra. La majoria de conreus s’hagueren de recuperar al 

bosc per fer productives unes terres, algunes d’elles comunals com és el cas 

de  la  partida  anomenada  dels  Plans,  calgué  netejar  els  boscos  (artigar) 

arrencant els arbres, les arrels, i treure’n les pedres i fer marges per poder fer 

feixes i treure’n profit. 

Així en les zones més muntanyenques del terme, com Rojals, Lilla i les zones 

de  les  Muntanyes  de  Prades  havien  abundat  les  carboneres,  per  a  la 

transformació  de  llenya  en  carbó.  Es  han  arribat  algunes  anècdotes,  com 

l’augment de la productivitat de carbó a Rojals i la Bartra, fent servir la llenya 

del bosc de Poblet, per comprar les bruses que s’havien de portar a la festa 

Major.

Josep Solé Morales recorda com el seu avi, el seu pare i ell mateix havien fet 

carboneres, primer a les zones de bosc de la seva propietat i més tard al costat 

de casa, ja que després de la introducció del carro els era més fàcil baixar la 

llenya i poder vigilar el foc des de casa. Ell havia conegut carboneres rodones, 

però  les  que més s’utilitzaven  eren  les  de manxa (de formo troncocònica  i 

combustió lateral),  aixecades de terra amb unes branques de fusta,  fet  que 

permetia que es fes tot el carbó, no quedant-ne gens de cru. Les carboneres es 

feien  amb  llenya,  principalment  d’alzina,  es  cobrien  de  terra  i  pedres  i  es 

deixaven uns forats per on sortia el fum. S’havia de controlar que el carbó no es 

129 INSA, 2003
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cremés i per tant S’anaven tapant i obrint forats per controlar tot el procés i que 

sortís un carbó de qualitat. Cada pagès feia la seva carbonera i tenia que estar-

se al  tros,  sota l’aixopluc d’una barraca,  uns 12 dies,  temps que durava el 

procés d’elaboració del carbó.130 La carbonera calia vigir-la de dia i de nit.

Altres complements del pagès en la seva economia d’autosubsistència eren la 

cacera  de perdius, guatlles, conills i senglars (caçats tant amb armes de foc 

com en  trampes  i  altres  tècniques  prou  enginyoses);  la  pesca de  peixos  i 

crancs  del  riu  Francolí,  Anguera  i  Brugent  i  la  recollida  de  productes 

alimentaris:  mel  (depositaven  arnes  d’abelles),  plantes  medicinals  (atzavara, 

belaldona, esbarzer,  farigola, romaní, espernallac,  espígol, eucaliptus, poniol, 

falguera,  fonoll,  herba cuquera,  herba de corpus,  herba fam,  herba fetgera, 

herba freixudera,  herba del  nord,  herba plantatge,  herba prima,  té  de roca, 

gitam, foixarda, malva, matafaluga, ruda, sagon, sàlvia, vesc, ..), bolets, fruits 

silvestres.... .

S’ha localitzat un conjunt de tres arneres a la partida de torres, en un mateix 

marge, que havien contingut les arnes.  

Aprofitament del subsòl

 

El pagès aprofita també del territori l’argila pels rajolers i teulers, la calç, el guix, 

la pedra per a la construcció, el sílex i la pedra foguera extrets.

L’inventari fet constata diverses restes d’antics forns de calç, així en trobem un 

al camí de les aigües (Muntanyes de Prades), s’aprecia la construcció circular 

excavada en el tapiot.   A la partida de la Coma del Diable s’observa el cub 

excavat al terreny per al forn de calç. A la partida de les Valls, es conserva una 

part del forn construït aprofitant la pendent del terreny amb el revestiment de 

pedra i una cúpula de pedra de falsa volta. A la Guàrdia dels Prats, forn de calç 

d’estructura ben conservada. Josep Soler Morales recorda dos forns de calç a 

130 Més informació de les carboneres al Bosc de Poblet a “El bosc de Poblet al llarg dels anys” Manel 
Martínez ( 2001) (pàg. 127-133)
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la Cloteta Roja i a les Fonts de Lilla, fets de pedra, i on el procés d’elaboració 

tenia una durada de vuit dies.

A Lilla es constata l’existència d’un forn de guix, de Jaume Vilella (1783) i dos 

forns de guix de Pere Soler (1862-63).  A l’amillarament de 1880 Aleix Magrinya 

Batet  tenia  a la partida de les Fonts  de Lilla  una cantera i  fàbrica de guix. 

L’època de major producció eren els mesos de març, juliol,  agost,  octubre i 

desembre. Les menors al setembre i abril.

L’explotació de les mines arribà al s.XIX. Pau Ferrer i D.J. Bregada, declaren al 

1841, dues mines de carbó al terme, una a la partida del coll, batejada com a 

Tecla, i  la segona al Clot, anomenada Observació. Grau ens dona una altra 

referència d’una mina de Carbó registrada el 1857 per Manuel M. Roldán, i que 

s’anomena “La Favorita”, ubicada a les partides de les Parres (Lilla). A la Bartra 

hi hagué una mina de barita i a Rojals el 1846 una explotació de terrenys de la 

societat de Mines de Farena.

També s’ha d’assenyalar l’extracció de pedres fogueres (pedranyalers) que es 

localitzà a diferents indrets (Lilla, Montblanc..) i tingué gran importància al poble 

veí de Vilaverd.

També es dóna el cas que alguns pagesos en èpoques de poca feina anaven a 

jornal a pedreres i mines de pobles veïns (mines de Vimbodí, mines de Farena, 

forns de vidre de Vimbodí i Farena).

112



Oficis relacionats:

La unitat domèstica pagesa precisa de la comunitat, dels altres, per a la seva 

producció, tot i que la mà d’obra sigui familiar. Així el pagès d’aquest moment té 

una gran relació amb homes coneixedors d’oficis, que l’ajudaran en la roturació 

de noves terres i construcció de barraques (margeter), en les obres de casa 

(mestre  d’obra,  paleta),  en  l’adquisició  i  arranjament  d’eines  (ferrer), 

subministrament  d’elements  pel  transport  i  comercialització  dels  productes: 

boter, carreter, transport de gel,  entre d’altres.

L’expansió del  conreu de la vinya i  l’expansió constructiva per fer  aptes les 

terres pel conreu, van fer augmentar la demanda de feines d’oficis determinats. 

Als camps sobretot es va requerir de la mà d’obra de margeters. Als tallers, la 

demanda era més pels boters, ferrers, carreters, basters, etc.

En aquells moments en què quasi tota la població es dedicava a la pagesia, 

pocs eren els que no vivien de la terra, i tenien un altre ofici o dedicació. Molts 

pagesos combinaven la seva feina al camp amb d’altres activitats. “Quant  a 

Montblanc,  a  començaments  de  la  nostra  centúria  “gairebé  tothom  feia 

espardenyes a casa; ja que entre espardenyers, músics i sabaters, es repartien 

els oficis de la vila” , ens deia un home vell l’any 1946, que a estones perdudes, 

havia alternat l’ofici d’espardenyer, amb el de pagès131.”  

El margeter  (marger, margener, en d’altres indrets)

L’onada de construccions de pedra a les terres de vinya varen revifar la feina 

del margeter,  i  no la del picapedrer en relació a les construccions en pedra 

seca.  Les  construccions  eren  fetes  pels  mateixos  pagesos,  tot  i  que podia 

donar-se ocasionalment la intervenció d’algun especialista (en zones com el 

Bages eren coneguts com a Barracaires) o pagès d’altres indrets.  Els grans 

propietaris pagaven jornals als margeters per l’arranjament de marges.

131 VIOLANT SIMORRA, R. 1990: 432
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El treball  de la pedra seca, era un coneixement passat de pares a fills,  poc 

reconegut  com  a  ofici  i  que  es  complementava  amb  d’altres  activitats 

bàsicament  agràries.  Francesc  Mir  i  Lluisa  Ouziel  n’han  estudiat  les  seves 

principals característiques a Mallorca. Coincideixen amb nosaltres en afirmar 

que les principals construccions eren fetes pels propis pagesos, a no ser que 

l’envergadura  o  dificultat  requerís  a  l’expert.  També  és  possible  que  fossin 

contractats per grans propietaris. 

 

“Aunque algunos bancales  y otras construcciones de piedra en seco fueron 

realizados  por  los  propios  campesinos,  para  llevar  a  cabo  obras  de  cierta 

envergadura,  era  necesaria  la  intervención  de  maestros  especializados 

(mestres  de  paret  seca).La  construcción  de  piedra  seca  es  esencialmente 

microlítica, es decir, que se utilizan piedras de peso y tamaño para que un solo 

hombre pueda manipularlas con una sola mano o con las dos. Por lo tanto, esta 

técnica  es  individual,  porque  un  solo  individuo  puede  realizar  toda  la 

construcción aunque normalmente ha sido un trabajo de dos hombres o de un 

pequeño  grupo  en  construcciones  muy  grandes.  Otra  característica  es  que 

básicamente es local, porque se abastece únicamente de los materiales que se 

encuentran  en  el  lugar  de  la  construcción.  Esta  técnica  al  igual  que  otras 

tecnologías semejantes, requiere un instrumental elemental y escaso.

Todas estas características se pueden resumir diciendo que se trata de una 

tecnología de construcción totalmente autosuficiente o propia de una economía 

basada en la autosuficiencia.”132

Es diferenciaven dels picapedrers que treballaven amb l’extracció i tractament 

de les pedres de les pedreres. La pedra ha estat el refugi de l’agricultura però 

mai aquesta a estat llur ofici. Els picapedrers cercaven la proximitat del lloc a 

treballar,  degut  a  la  dificultat  del  transport.  La  majoria  de  la  feina  es  fa 

treballada  al  fi  (escales,  portalades,  balcons,  menjadores  pels  animals, 

rodets,..) encomenada per la gent dels pobles veïns, quasi sempre era el propi 

destinatari qui anava a buscar la pedra amb el carro. Els treballadors de les 

pedreres estaven dividits en categories: sagal (nois jovenets), peó (aprenents i 

els que anaven a la pedrera només eventualment per guanyar-se el jornal a les 

132 MIR, F. ; OUZIEL, LL. 1999 
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temporades  que  la  terra  els  deixava  lliures),  trencador  i  picador.  D’altres 

individus que intervenien a la cantera eren els rossadors, que venien d’Alacant, 

l’empresari, l’encarregat i l’encarregat de donar les hores, els preufetarires. Es 

dóna també una important col·laboració del ferrer, que no només es cuidava de 

lluissar i arranjar les eines, sinó que durant molts anys fabricava la majoria de 

les  que s’empraven  a   la  pedrera:  les  escodes,  tallants,  escaires,  tascons, 

falques, escarpes, punxons, gardines, barrines...

Els descendents d’un margeter de Montblanc133, conegut com Cisquet Margeter 

(Francesc  Folch),  ens  recorden  com el  seu avantpassat,  a  finals  del  s.XIX, 

sortia de muralles per anar a treballar, per que anava a peu, i un dia, durant les 

guerres carlines, es troba amb les portes de la muralla tancades, tenint que fer 

nit  a  fora,  dins  l’aixopluc  d’alguna  construcció  de  pedra,  de  les  que  devia 

conèixer prou bé.

En Josep Solé Morales, també, recorda dos margeters a Lilla: Josep Cortés 

(Cal Grau) i Josep Cervelló (Ca Manyé), aquest últim havia estat llogat per la 

família Solé per fer marges. 

Es tractava d’una feina local, s’empraven les pedres de la zona, recollides amb 

cabassos o carretons i alguns cops, les de grans dimensions, es transportaven 

amb  la  tirassa,  n’hi  havia  de  fixes  i  de  giratòries,  guiades  per  la  mula. 

Normalment  era  el  propi  pagès  qui  recollia  les  pedres  no  el  margeter.  Es 

marcava la línia que seguiria el marge, alguns cops amb un fil, es feia un petit 

solc  i  es  col·locaven  les  pedres,  primer  les  més  grosses  i  després  segons 

anessin encaixant. Es reomplia per darrera amb pedres més petites.

Les  pedres  es  solien  col·locar  tal  com  eren  trobades,  només  en  algunes 

ocasions se les colpejava per dóna’ls forma. Ramon Moix, veí de Lilla, recorda 

que les pedres, que es recollien per fer  marges i barraques eren “grosses i 

maques”, recollides dels trossos, i que no es treballaven.

Les eines del margeter eren contades i poc complexes:

- Tirassa per rosegar pedres grosses

133 Rebesavi d’en Maties Solé 
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- Cabàs per recollir les pedres dels trossos

- Perpal petit – barra de ferro amb l’extrem angulat que serveix per fer 

palanca i extreure pedres. El perpal petit servia pe col·locar les pedres 

més grans.

- Mall (Picassa) – espècie de martell gran amb mànec de fusta, un extrem 

acabat en punxa i l’altre pla

- Malmet (Picassó)  –mall  petit  per retocar  les pedres que sobresurten i 

fixar les més grans

- Maceta  de  Margeter  (Martell  de  punta)  –  un  mallet  més  petit  per 

configurar la pedra

- Pissó (Matràs) – per pressionar les pedres

  

Perpal / Mall / Mallet / Maceta de marger / Pissó / Aicada / Càvec
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Cabaç/ Tascó/ Bayart / Sentanella / Tirassa per despedregar

Eines utilitzades pel marger. 

Font: MIR, F. ; OUZIEL, LL. 1999, i  informació d’en Maties Solé.

 

El boter:

Els boters són artesans que construeixen diversos tipus de recipients de fusta, 

fonamentalment els emprats per contenir i transportar vi.  

A  Montblanc  els  boters  van ser  molt  importants,  amb molta  activitat.  En el 

Museu-Arxiu de Montblanc es conserva una de les llindes alusives de la casa 

d’un boter.  

Hi ha notícies de boters d’Alcover que passaven pels pobles i masos arreglant i 

preparant les botes de vi, les portadores i els barrals.

Les eines  d’aquests  artesans  eren  bàsicament:  bancs de fusta de diferents 

tipus,  compàs,  aixol  de mà o plana,  aixa girada,  aixa plana o dreta,  planó, 

garlopa  gran,  estovador,  buidador,  galzador,  torn  de  reprendre,  motlló  o 
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bastidor,   martell  o  maceta,  petita  enclusa,  refilador,  tirafons,  foradadora, 

barrina, cassola barralera, un calafat, entre d’altres134.

En quant a les peces que produïa trobem: botes de vàries capacitats ; bocois ; 

carretells o botetes ; mesures de diverses capacitats, usades per a mesurar el 

vi a l’engròs, des d’un càntir fins a mitja carga; portadores; cossis usats per a 

diversos usos en l’elaboració del vi ; botells o carretellets per a portar el vi, i 

biols o barrals de portar i beure aigua.

En un dels inventaris135 consultats trobem que a la bodega hi  tenen:  “En la 

Bodega: cuatro cubas de cuatro cargas cada una dos llenas de vino común y 

las otras dos vacías, tres cubitos [vulgo carretells] de media carga cada uno 

poco más o menos llenas de vinagres, dos pares de portaleras (...)”,  Eren els 

recipients on guardaven el vi, eren fets pel boter.

La fusta de les bótes, on es conservava el vi, era de castanyer, que donava al 

vi un to dolcenc. Posteriorment, al s.XX i també als nostres dies també es fan 

botes amb roure Amèrica, que aporta al vi un to sec.  El cirerer, era la fusta 

menys utilitzada, és un tipus de fusta molt “lladre” perquè absorbeix molt el vi.

El ferrer:  Amb el nom de ferrer es comprenien tots els oficis que treballaven el 

ferro, també els manyans i serrallers, els clavetaires, els ferrers de tall i d'obra 

grossa,  els  calderers,  els  ferradors  i  manescals  i  des  del  segle  XVIII,  els 

llanterners. 

A Rojals també pujava un ferrer, per ferrar els animals; alguns aprofitaven quan 

anaven  comprar a Montblanc o a l’Espluga per fer-ho.

A Lilla136 temps enrera també hi va haver un ferrer, a Ca Peret es conserva 

l’enclusa d’aquest.

Els basters i guarnimenters: Adobaven i venien guarniments i altres arreus 

per bèsties de càrrega.

134 Per veure descripcions de les eines i informació complementària consultar:  VIOLANT 
SIMORRA, 1990: p.447  i APARICIO, R.; CRISTIÀ, E. ; PALOMAR, S., 1999. 
135 AHCM Inventari 1859 Notari Queraltó.  
136 Segons l’informant Joseph Solé Morales (Lilla)
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Carreters: Artesans dedicats a la construcció de carros i tartanes, i antigament 

elaboraven també havien fet arades i jous per llaurar.  

Xollador:  Passava per les cases i esquilava els animals.

En  l’explotació  del  bosc,  que  tractem a  pluriactivitat  trobem els:  carboners, 

serradors, guixaires, calçiners, molers, etc.  

Hem fet cinc cèntims de l’activitat productiva i reproductiva de la pagesia de la 

segona  meitat  del  s.XIX  al  terme  de  Montblanc.  Hi  ha  però  moltes  altres 

característiques que la configuren relacionades tant  amb la vida de la casa 

(estructura  de  la  casa,  feines  domèstiques,  alimentació,  costums,..)  com la 

social (festivitats, celebracions religioses...), que no hem abarcat. Tot i això em 

volgut incloure algunes referències sobre la seva indumentària i algunes dites, 

anècdotes i cançons recollides que ens hem anat trobant al llarg de la recerca, 

algunes recollides pels informats, i d’altres de la bibliografia llegida.

Tots  aquest  elements  són  configuradors  d’aquesta  pagesia,  dedicada 

principalment al  cultiu de la vinya, transformadora del territori  i  de la realitat 

social.

Indumentària

En quant a vestimenta, ens han estat bàsiques les referències escrites que al 

respecte fan I. Balanyà Moix, Insa en quant a les Muntanyes de Prades, Joan 

Baldrich , i R. Violant i Simorra, i la informació trobada en inventaris de l’AHCM. 

Dels informants, sols en Maties Solé i Josep Mª Solé (Ca Peret), ens ha aportat 

dades al respecte. 

 

 Les robes diferien entre classes socials i també per al seu ús, així les robes de 

treball de la pagesia eren les més velles que tenien, i els diumenges o dies que 

anaven a fira, els homes, es posaven pantalons i jec de vellut  negre.  No vestia 
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igual el gran propietari que el jornaler, el carboner o el llenyataire. Les robes 

solien ser de pisana, drap de llana, bayeta, panyo, cotó, franel·la i vellut. 

Existeix una important diferència entre el que era de diari i el que era de mudar.

Joan Baldrich explica que: “En el segle passat (...) el vestuari que utilitzava la 

majoria de persones era: les dones, una mena de gipó amb les mànegues fins 

al puny, una collita, enagos, faldellí interior, i unes faldilles que arribaven arran 

de terra, de tal manera que la feina era per elles el dia que plovia. Els homes, 

mitges i calces curtes – especialment els pagesos – i un jupetí amb colors i 

dibuixos,  espardenyes  envetades  i  gorra  musca.  Les  dones  de  les  cases 

acomodades  anaven  pel  carrer  amb  cosset,  polisson  i  mirinyac,  segons  la 

moda. Els homes de situació humil, arribat l’hivern, solien portar gambeto i els 

menestrals i propietaris, capes” 137

Hem pogut constatar els diferents complements de la indumentària de l’època a 

través de les fotografies,  les peces conservades tant als museus com a les 

cases  de  grans  propietaris.  A  Ca Peret  encara  conserven  indumentària  de 

l’època: hermilles, espardenyes envetades, reds i diversos gipons de finals del 

S.XIX, també conserven diferents botons antics i cibelles. 

Indumentària de la dona:

·        Brusa arrugada

·        Calces llargues, obertes pel mig

·      Caputxó: era una peça de roba de llana o baeta, cosida amb angle i en 

sortia una caputxa, per abrigar-se. Era de color negre  i marró.

·       Cotilla: ampla faixa de tela reforçada amb barnilles destinada a sostenir el 

pit i dibuixar el cossatge de les dones.

·        Davantal rallat fosc, amb una o dues butxaques

·        Enagos: Peça de roba interior blanca que es portava sota les faldilles.

·        Faldellí interior: faldilla que es sobreposa a una altra de més llarga

·        Faldilla llarga arrugada (faldeta de baeta): arribava arran de terra.

·      Gipó de mig panyo: Cobreix el tronc des dels muscles fins a la cintura, 

cenyida i ajustada al cos, amb mànigues fins al puny.

137 BALDRICH, J. 1970: p.13
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·       Mantellina, doble a l’espatlla, de baeta blanca o negre, no gaire utilitzada 

a Montblanc

·     Mocador  negre  al  cap,  en  forma  de  triangle,  i  anusat  sota  la  barra. 

Utilitzaven per a cada dia.

.     Ret o gandalla pel cap, se la posaven per mudar. Per anar a l’església 

també utilitzaven el caputxó de drap de llana de color negre o bru. 

Indumentària dels homes:

·        Calça curta

·     Espardenyes envetades, les més utilitzades eren les de set vetes (n’hi 

havia  de  diferents  vetades)  que  es  diferenciaven  de  les  aubarques   que 

s’introduiran més tard i que tenien la sola feta de pneumàtic.

·        Faixa negre

·       Gorra musca, tot i que a finals del s.XIX entre la gent jove s’introdueix l’ús 

de la gorra negra o marró.

·        Jupetí amb colors i dibuixos ( hermilla de pagès)

·       Mitges i “leguis” (calentador del turmell al genoll, per quan s’anava amb 

calça curta)

·        Soques o soquines: feines del camp o pastors.

Més tard, entrat el s. XX, s’introduïren els calçotets llargs de picaran, lligats al 

turmell amb uns pantalons al damunt, tot i que a l’estiu, per treballar al camp, 

no els  portaven,  i  camisa sense coll  (  ratllada de picaran de colors  foscos, 

blava, o bé blanca per mudar). Els homes de Rojals a l’hivern portaven una 

manta al coll per resguardar-se del fred, i també per anar a mercat, eren de 

quadres de colors foscos i ratllades.

El pagès benestant portava hermilla o un jec, amb un mocador negre anusat al 

coll.

A Montblanc segons en Balanyà Moix:(1937) “Trajos Típics, gairebé eren els 

mateixos  que  s’usaven  a  tot  Catalunya.  La  barretina  vermella  hi  és 

desconeguda, sols es portava la morada, o gorra musca, posada al damunt 

d’un mocador virolat cenit al cap. Actualment són poques les que es veuen. 

Potser encara no n’hi ha una dotzena. També els vells portaven ret. Més tard 
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anaven amb bruses blaves que han durat fins ara fa pocs anys. Les dones 

portaven ret per mudar, i mocador al cap per diari. Per anar a missa anaven 

amb caputxó. Fora del ret el trajo de les pageses ha variat molt poc138” (pàg.

100-101. Llibre verd)

I  en  Violant  i  Simorra,  referint-se  a  la  vestimenta  a  Montblanc139 “el  nostre 

pagès d’antany, durant el bon temps i per a les feines camperoles, solament es 

cobria el  cos amb la camisa,  blanca o de color,  uns calçotets llargs de cotí 

ratllat, espardenyes i el mocador al cap, tal com ens diu Santamaria, parlant 

dels pagesos que troba cavant venint de Querol cap a la collada de Lilla, a la 

part Oriental del Camp. “Al cap hi duen un parrac nusat a tall de cresta i al cos 

una camisa i uns calçotets vionats que són la llureia del pagès del Camp”. (...) 

“A la Conca, i a Montblanc, el vestit tradicional que lluïen antany els homes era 

de vellut llis d’un color verdós oliva clar, per a cada dia i treballar, i de color blau 

marí o negre per endiumenjar-se. Per a treballar es cofaven tan sols amb un 

mocador  florejat  enrotllat  a  la  testa,  i  quan  es  mudaven,  damunt  d’aquesta 

lligadura es posaven la gorra musca llarga, plegada. Calçaven espardenyes de 

set tombs, “les més típiques i antigues del Camp de Tarragona”, segons ens 

digueren a l’Espluga de Francolí. Respecte al gec, segons ens mostra un vell 

d’aquest poble cofat amb gorra musca, retratat fa anys, és de coll dret amb una 

llarga renglera de botons i traus a cada costat,  on a voltes es cordaven els 

traus del respectiu davant, doblant la solapa i les vistes enfora, de dalt a baix, 

per tal de treure amplada al davant. No porta botamànega als punys. 

En un dels inventaris140 trobats a l’Arxiu Històric Comarcal de Montblanc, en 

quant a la vestimenta es detalla:  “En un cuarto junto a la sala una comoda 

dentro de la cual hay una capa de paño negro, dos calzones, dos chalecos, dos 

chaquetas, dos pares de medias, seis camisas, dos gorras y la ropa de viuda.”, 

es fa, sols, esment a la roba del que havia estat el cap de casa.

Dites, cançons i anècdotes

138 BALAÑA MOIX, I. 1937: p- 100-101
139 VIOLANT I SIMORRA, R. 1990: p.229-230
140 AHCM Inventari 1859 Notari Queraltó.  
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La transmissió oral ha permès que ens arribessin un seguit de dites, cançons 

populars i anècdotes entorn la vida pagesa que són expressió de la tradició 

popular.  Una  part  important  ha  estat  recollida  des  de  fa  alguns  anys  per 

curiosos i estudiosos del tema, actualment molt poques d’aquestes expressions 

són encara vives entre la gent del territori.

En la recerca de dites i cançons ens hem trobat que pràcticament no n’hi ha 

cap que faci referència a les construccions agràries, i en canvi hem comprovat 

com el refranyer és ple de dites entorn al vi i la vinya.

Dites

Entorn a la pagesia  existeix una gran aforística popular, el refranyer popular al 

respecte és molt extens.   És una mena de tractat  sobre un saber acumulat 

d’anys i anys, entre “sentencies” (ex:  Aigua de Sant Joan, celler buit i molta  

fam, o Santa Agnès si duu bon temps, les vinyes aniran bé) i recomanacions 

(ex: Pel gener, el camp llaurar, la vinya podar i el vi trastocar ; El porc mata per  

Sant Lluc i  posa la verema al cup ;  Traginer de vi  no ha d’ésser borratxo), 

predient les conseqüències de la climatologia i el que és més convenient en 

cada moment. Ës molt comú la utilització dels sants en el calendari pagès, es 

guiaven per les festivitats, pels sants, per les llunes,...

No és  la nostra  intenció  posar  aquí  totes  les  dites  que existeixen  arreu  de 

Catalunya entorn el vi, sinó que el que em pretès es recollir141 les de la zona, 

tenint en compte que moltes són comunes arreu, i que d’altres ja s’han perdut.

 “Sempre seràs mallol, mai vinya vella”

“Vinya als trenta, i als quaranta, mallol”

“Casa obrada, vinya plantada”

“Per Sant Josep verdeja el cep”

“Poda pel gener i cava pel febrer i tindràs bon vinader”

 

“Carn fa carn,

141 Recollits de: E. FORGAS BERDET, 1984  ;  GRIEGA, A. 1965.  
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i vi fa sang” (Camp de Tarragona)

“Beure molt i anar pret,

no pot ésser”  (Montblanc)

“Bon ví,

fa bon llatí”

(Espluga de Francolí)

  

“ La por guarda la vinya”.

Aquesta  dita  fa  referència  i  expressa  la  cautela  amb què  hom afronta  una 

situació arriscada, ja sigui de caire econòmic, físic o atzarós. Normalment hom 

l’empra per excusar-se o excusar d’altri de no haver fet una operació o acció, 

segons el cas. Josep M. Sugrañes142 ens assenyala que el que motivà aquesta 

expressió és una caseta en forma de closca de cargol amb la part de darrera 

generalment adossada al marge o promontori, la qual es construïa en llocs on 

hi havia una extensió considerable de vinya i tenia la peculiaritat que des de 

fora no es podia veure si  dins hi havia algú que vigilés o guardés el camp, per 

la qual cosa, algun d’aquests amics d’allò que és d’altri s’havien emportat un 

bon ensurt, i fins i tot alguna escopetada, en lloc de raïm.

També alguns autors han fet referència al camp visual que es cobria des de les 

construccions de pedra seca. Es podia veure el mas i la vinya.

Lilla:   

“El vi usat i el pa mudat” (també d’altres indrets)

“Qui fora es va a casar

o l’enganyen

o va a enganyar”

“Gent de Vilaverd

gent de lletres.

142  SUGRANYES, J.M., 1999
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Gent de Lilla

Gent de llibretes”

Ho deien  els  treballadors  dels  bancs de Montblanc,  els  de Vilaverd  sempre 

devien diners i els de Lilla eres estalviadors.

En quant a dites de construccions agràries el que hem trobat és mínim, sols 

aquest del refranyer català: 

Boirina a la vall, pagès al treball. Boirina a la muntanya, pagès a la cabanya.

En relació a la casa i a la vinya, n’hi ha algun, més:

La casa en cantó, la vinya en secor.

Ni vinya prop del torrent, ni casa prop de convent. 

Cançons

La cançó està ben present en tots els aspectes de la vida, també en l’àmbit de 

la feina, les cançons han ajudat a feinejar, a passar millor els moments de gran 

esforç, i han estat un via d’expressió col.lectiva d’emotivitat. 

 

Es recullen diverses cançons de Montblanc publicades per J.Poblet i Teixidó, al 

diari “La Copona”, Barcelona 1898, i recollides al llibre verd de Montblanc de I. 

Balanyà Moix. Es cantaven durant el ball de Festa Major, dues dones tocaven 

el pandero. Els temes son diversos vuit a un propietari, a un solter granat que 

vol prendre muller, a l’hisendat o a l’hereu que concorren a la festa mudats, a 

una galana fadrineta, a una noia òrfena...

 

“Que ditxa tindrà la mare 

qui us darà una filla a vós,

podrà dir que la ha donada

al rei de totes les flors.
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Que ditxa tindrà la mare

Molt mé en tindrà la filla;

Podrà dir que ha emmullerat 

al més maco de la vila”

També el vi i la vinya són temes tractats en obres literàries i poesies, com teló 

de fons, mencionats de passada o bé com a motiu principal.   

A Lilla es ven coneguda el  poema de Mn. Domingo dedicat a Lilla143,  escrit 

entre 1927 i 1929. 

“De la Conca al cim posada

com a fita, entre ella i el Camp;

que ets jamosa, Lilla aimada...;

dels nostres avis alçada 

al peu d’altíssim rocam.

(...)

Pels fondals i serralades

De fonts d’aigua regalades

Ves si en tens en abundor,

I si en són de visitades

La del Mas, la de l’Auró.

Amb delit de bon pagès,

Tens ton terme treballat;

I li dones les mercès

Sense que li escassegi res,

Verdures, vi, oli i blat.

(…)

L’himne de Montblanc, de Josep M. Amorós, en una de les seves estrofes ens 

diu (són les úniques referències al cultiu de tot el text):  

Montblanc, Montblanc,

mira el teu bosc d’espígol i ginesta;

143 Extret de l’Aplec de Treballs de Toponímia Vol.3 Col.legi Mare de Déu de la Mercè 1982-83
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el cep i el blat 

perennement dansen la festa

del seu joliu esclat.

Records

Els mixons i les barraques (Lilla)144

“Naltros una vegada, quan jo encara era jove,  se’ns va acudir, perquè deien  

els vells, que antigament per Nadal anaven els joves del poble, alguns joves  

del poble, a les barraques a buscar mixons, i llavorens els tiraven a la missa  

del gall dins de l’església. I un dia ens vem engrescar per Nadal quatre o cinc,  

jo era dels bons, dels bons, de tot arreu, gens dolent, però de tot arreu, dons,  

m’agradava  tot,   venga  anem,  no  portàvem  ni  espelmes  ni  res,  amb 

l’encenedor, vam pendre una manta, començava a fer fred a les barraques, i  

quan érem dintre, bam, bam,... vam agafar quatre o cinc mixonets, allí pobrets i  

sense dir res els aviem a mare de deu i siiimmm pam,....contra les espelmes.  

El capellà i les dones ....qui son aquets pocasoltes..naltros amagats.. perquè 

era l’acabar la guerra i havia els rojos, la majoria,.., vam fer un disbarat, es va  

enfadar,  perquè  llavors  els  mixonets  quan eren cansadets   i  les........   que  

porten les dones es va cagar... mixonets petits.... vam tenir una feinada, perquè  

eren separats del poble, era a la nit,  sense llum ni res,  amb la llum de les  

estrelles....i el fred, però no en tenien de fred ...

El pare ..... explicava que hi havia un pobre home, captaire.. que es quedava a 

dormir allà on podia, o sota un pont o amb una barraca.., i un dia mon pare i la 

colla anaven a buscar mixonets..., per menjar-se’ls,..i el tapen... no em feu res, 

aquell pobre home...marxen corrents....un es va fer espantar l’altre.......”

 

Les barraques a la Guerra Civil

En Josep M. Cortés, alcalde pedani de Lilla, explicava que durant la Guerra 

Civil, i després d’aquesta, hi va haver gent que es va amagar a les barraques 

144 Explicat per l’informant Ricard Rovira, 80 anys, Lilla
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de pedra seca; sobretot en els llocs més inhòspits, enmig del bosc, aquells llocs 

on gairebé ningú no hi passava, perquè les terres no es treballaven i potser ni 

es recordaven que hi havia barraques. Explicava el cas d’algú que, després de 

la Guerra s’hi va amagar una llarga temporada.
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 PeDRA

                         “M’agradaria que preguntéssiu a les pedres
                           per la suor dels seus constructors...” 
 

                                            Andreu Mayayo. 
                       Pròleg Montblanc.Imatges i Records, 1998: 7

 

... la majoria de les solucions tradicionals
 de l’arquitectura popular han perdut la seva vigència,

 preo el que es essencial del seu esperit segueix sent vàlid
 com una lliçó permanent: “Fer amb el mínim el màxim” (...)

 utopia necessària de fer amb el menor cost un entorn habitable
 el més“útil”, “ferm”, “durader”, “harmoniós” i “divers” possible.

                                                                                      Pedro M. Bernad, 1982.   
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CONSTRUCCIONS AGRÀRIES, ARQUITECTURA POPULAR
 

L’arquitectura  popular  que  ha  bastit  el  territori  de  construccions  pràctiques, 

relacionades amb l’entorn agrari, ha estat, immerescudament, menysvalorada, 

considerant-la  una  arquitectura  de  segon  ordre,  enfront  l’arquitectura  civil  i 

religiosa. Però dins aquesta categoria trobem exemples que res han d’envejar a 

l’Arquitectura en majúscules.

Són edificacions sòlides, senzilles, pràctiques, on res es innecessari i totalment 

integrades al paisatge del qual formen part.

En tota construcció agrària s’ha utilitzat d’alguna manera la pedra,  l’element 

bàsic més accessible. Ens trobem, però, amb:

- Construccions de pedra seca, aquelles que s’han edificat sols amb pedra 

sense cap material d’unió.

- Construccions que a més de pedra,  s’han servit  d’altres  material  tant 

d’unió, com de revestiment, com ara la tapia, la teula, els encanyissats.

En aquest segon grup tenim:

El Mas  145  , seria aquell “casalici” que constituïa la residència permanent d’una (o 

més famílies) durant tot l’any i que disposaven d’edificis auxiliars (corrals, forn, 

pallissa, llenyer,  femer....).  La distribució interna era variable,  depenia de les 

dimensions i de les possibilitats de la família. 

El  mas era autosuficient,  i  tenia un aprofitament  molt  diversificat  de tots  els 

recursos ramaders i  naturals que li  eren possibles.  Sols depenia dels grans 

nuclis per temes puntuals,  s’anava al  poble o a mercat quan era necessari, 

però s’estaven llargues temporades totalment aïllats. 

El maset en canvi, era el que estava habitat només durant les temporades de 

collita  (la  sega,  la  verema,...),  i  normalment,  no tenien  edificis  auxiliars.  En 

algunes contrades equival a la pallissa.

145 Veure llibre dels Masos de Rojals, CONTIJOCH, J.M. ; BAYONA, V. 1997
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En  ambdós  casos  eren  construccions,  que  senyorejaven  una  finca  més  o 

menys gran. La seva fisonomia solia ser la d’una casa: amb teulada, i un pis o 

més.

Les condicions  en aquests  habitatges eren  mínimes “bé hi  devien  viure allí 

perquè la gent abans vivia a qualsevol puesto”146, però tampoc tant diferents de 

les de les cases dels pobles.

En  la  majoria  dels  masos  hi  trobem  cups,  de  vegades  de  dimensions 

considerables, que  testimonien una gran producció de  vi.  

Al  costat  d’aquestes  construccions,  en  el  seu  interior  o  bé  als  voltants,  hi 

acostumava a haver-hi l’era i les cisternes que recollien l’aigua de la pluja.

 

Els masos des de que van ser abandonats massivament, a la primera meitat 

segle XX, han anat patint un important deteriorament, i la majoria estant avui en 

estat  ruïnós.  Alguns han estat  recuperats,  i  encara mantenen aquell  encant 

característic.   

Com a exemple de mas gran i conservat hi ha el  Mas de la Sabatera: situat 

prop de Prenafeta, aquest va ser un mas important, existeixen notícies de la 

seva activitat al s.XVIII, amb una  gran producció d’oli i de vi; té cubs de grans 

dimensions.   A  l’exterior  del  mas,  actualment,  hi  ha  exposada  una  antiga 

premsa de lliura del s.XIX. Havia servit per fer oli i també vi. 

“quasi arribant a Prenafeta hi ha el Mas de la Sabatera. S’hi pot observar una 

bàscula i magatzems molt grans on possiblement fan vi, la part de davant té un 

aspecte modern I funcional, la part de darrera té una portalada que dóna a un 

pati tancat; el mas té una galeria d’arcades molt curioses. Al costat del mas hi 

ha  una  bassa  molt  profunda,  rodejada  per  una  partida  d’hortes  a  les  que 

envolta un mur”147

Pallisses:  Originàriament  on  es  guarda  la  palla;  antany  s’hi  feia  la  vida 

domèstica durant el batre. Aquestes es diferencien de les barraques de pedra 

146 Entrevista Ricard Rovira (Lilla)
147 Treballs de Toponimia, Vol.3
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seca,  pel  material  de construcció;  les pallisses  són de tàpia amb sostre  de 

canyís (de vegades amb teules). Les pallisses, a la zona de Montblanc, són 

més grans que les barraques, no sols són aixopluc sinó magatzem. Una altra 

diferència es que de pallisses n’hi ha dins els corrals o adjunts a les cases, és a 

dir també en zona urbana, igual que adjuntes als masos. A la documentació 

notarial  en  casos  de  compra-venda i  afrontacions,  trobem sovint  la  paraula 

pallissa. 

“…Que Teresa i Juan Balagué y Vidal, mare i fill (…) venen perpètuament (…) a magi 
Roca, pagès la mitad a la part de ponent de aquella pesa de terra campa, viña oliveres y 
garriga de extensió dita mitad dos jornals poch més o menos que constituyesen en una 
parada, una pallisa, cuatre bancals y tota la garriga”148

“… ven a Anton Amills, pages de la Guàrdia dels Prats … aquell corral ab son cup de 
posar verema que consisteix des de la apret de la pallisa fins a la paret que atravesa dit 
corral…”149

Corrals:  Tancats pel bestiar.  Pastors i ramats solien aixoplugar-s’hi i també 

fer-hi nit. Estaven voltats de tapia o de paret, i mig coberts o no de teulada. 

Solia haver-hi un compartiment que era anomenat la paridora150. Hi ha també 

els corrals associats als masos.

 

Molins: Els molins hidràulics al terme Montblanc van tenir molta importància, la 

zona estava força  proveïda de molins fariners,  que aprofitaven  els  corrents 

d’aigua. També van ser importants els molins d’oli.

Els  estils  constructius  dels  molins  són  diversos,  solia  ser  un  edifici  amb 

diferents pisos i sales. 

148 AHCM, Protocols Notarials: Notari Monfar i Potau, any 1855 Reg. I-II-13
149 AHCM, Protocols Notarials: Notari Gassol Ortiz, any 1854 reg. 135 fol. 287
150 Violant Simorra, 1990: 212
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CONSTRUCCIONS EN PEDRA SECA

Construir pedra amb pedra 
 

Al  parlar  de  construccions  de  pedra  seca  podríem  dir  que  són:  “aquells 

obraments fets pels mateixos usuaris o, si més no, amb la seva participació 

activa,  el  trobar  la  solució  més  escaient  a  una  necessitat  concreta  sense 

concessions  al  que  pogués  resultar  inútil  o  estrictament  innecessari;  la 

racionalitat al servei de la utilitat pràctica, seguint uns criteris totalment empírics 

en funció de les característiques  físiques del material a l’abast de cada territori 

posa a disposició dels obradors, sense més límit i altra mesura que no vingui 

condicionada  per  la  pròpia  habilitat  de  cadascun,  reflex  d’aquella  saviesa 

pouada en l’experiència de segles de pràctica constructiva151”.

La pedra com a únic material per traçar camins, separar finques, aixoplugar, 

proporcionar  recer  i  espai  per guardar  eines i  collites,  aprofitar  l’aigua,...  És 

realment “fer amb el mínim el màxim152”

Les construccions de pedra seca són aquelles que han utilitzat la pedra com a 

únic material, havent estat col·locades unes sobre les altres sense cap mena 

d’unió entre elles. Les pedres se sostenen gràcies a la pressió que exerceixen 

entre elles, falcades les grans amb pedres més petites, les rebles. 

La  construcció  en  pedra  seca  és  l’expressió  de  les  pedres  en  infinitat  de 

formes, combinacions i utilitats. Una expressió sempre única i irrepetible.   

L’abundància  de  pedra  en  el  terreny  i  l’habilitat  del  pagès  han  aconseguit 

veritables obres d’art.

La  construcció  en  pedra  seca  és  un  tret  característic  al  llarg  de  tota  la 

Mediterrània,  i també en altres zones com Irlanda, vinculada al món agrari i 

ramader. El treball de la pedra seca ha estat emprat en la construcció des de fa 

centenars,  milers  d’anys.  Els precedents  més llunyans poden trobar-se a la 

prehistòria. Tot i que la tècnica essencial segueix sent la mateixa, no tenen res 

a veure aquells habitacles primitius amb les nostres bararques de pagès. És 

151 Fèlix Martín. Les cabanes i els marges. 2000: p. 16
152 BERNAD, P.M. (1982)  <<<p.
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comença a construir quan l’home comença a modificar el territori segons les 

necessitats. L’home construeix tancats, marges i aixoplucs, des del neolític fins 

gairebé els nostres dies. 

És  molt  difícil  datar  amb  precisió  les  construccions  de  pedra  seca;  podem 

deduir  quan  s’han  construït  relacionant  el  seu  ús  amb el  lloc  on  han estat 

bastides. Per això seguint l’evolució dels conreus als quals estant relacionades, 

podem deduir-ne la seva construcció i evolució.

S’ha  utilitzat  tant  per  moldejar  el  paisatge  rural,  separant  feixes  i  bancals, 

propietats i conreus diferents,  com per edificar grans barraques, però també 

petites arneres, bassots, trones153 o aixoplucs, etc. Amb la tècnica i l’enginy es 

donava resposta a les diverses necessitats del pagès.

Tipologia:

El nostre  projecte inicial  d’inventari  va partir  de la següents classificació  de 

construccions de pedra seca.  

- Construccions d’usos agrícoles

. de recer, guardar estris: Barraques, aixoplucs

. Relacionades amb l’aigua: Mines, basses, pous, cisternes

. Vertebració del territori: Marges, aixarts, murs, munts de pedres 

sobreres, ponts de terrasses i sèquies

- Construccions d’usos ramaders: corrals, tancats..

- Construccions d’usos no agrícoles:

. Industrials tradicionals: forns de calç, de guix. Pous de gel

. Relacionades amb l’alimentació: coniller, arneres, cubs

- Altres

Els marges:

153 trones: cercle de pedres voltant la soca d’un arbre. Reté la humitat i reforça el tronc.
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"I  aquelles  pedres  arrenglerades  i  apilades  amb  una  certa  llibertat  rítmica, 

s’adiuen tant amb la terra i amb les plantes forma un conjunt hàrmonic. “154

Al terme trobem metres i metres de marges, miles de marges, que sovint són 

invisibles als nostres ulls, de tan integrats al paisatge com estant. Hi ha marges 

per separar propietats, per contenir les feixes, per delimitat camins i senderons, 

Els marges són fruit de la domesticació de la terra, d’adaptar-la i fer apte per 

aconseguir terrenys cultivables en una superfície plana, poder retenir l’aigua, 

protegir dels ramats,  marcar límits,  El que està clar és que responen a una 

necessitat evident i no són merament estètics.

“..no era fruit  de la “proverbial  laboriosidad”155 dels camperols  exemplificada 

sempre en la construcció dels marges i els bancals...·

En Josep Solé Morales ens explica que els marges i les pedres d’aquests, són 

sempre del propietari de la terra més elevada, en cas de desperfecte ha de ser 

el mateix propietari qui ho arregli, i en cas de no fer-ho el propietari veï de sota, 

podia disposar de les pedres.  

El  marge,  contràriament  a  les  barraques,  acostumen  a  sortir  citats  en 

documentació de l’època, sobretot en el cas de les afrontacions, i de vegades, 

en contractes d’explotació de la vinya.

“Lo Josep Inglés (…) me ha arrendat lo or quem diem de barnadó per lo preu 

de 3 (diners ¿) cada any, pero havem fet un tracte que fen ell lo marge que 

avuy es caigut, y pagara ell tot tan de marjaté com los homens que el serviran, 

li sedeixo dit or, tres anys sens paga res; soalment que si y faltan pedras per 

acabarlo, yo las y tinch que porta ab lo carro (tot per meoria) …” 156

154 ANTONI ROVIRA I VIRGILI  “Els marges vells”. La Publicitat, 1926. 
155 SERRA, G. Op.cit.
156 APS, 1 de maig de 1889 
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“Escritura de venda de Donya Dolors i Donya Teresa de Minguella Viñas, viuda 

y filla de Joseph Minguella (…) naturals de Gerica (¿) i Barcelona y vehinas de 

la mateixa ciutat … venen y per titol de venda otorgan y concediesen a Magi ¿ 

pages, natural y vehi de Blancafort (…) un pati per edificar un corral en lo terme 

de dit  poble  y  paisatge  dit  la  Botigota  que conte  trenta  palms  de ample  y 

cuarenta vuyt  de margada, que afronta a soligent ab Ramon Reig mestre de 

casas…”157

157 AHCM, Notari Berenguer Berenguer, Manual 1954, fol. 159 (núm. reg. 101)
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LES BARRAQUES DE PEDRA SECA I L’INVENTARI 

Durant  tot  l’any 2002 i  una part  del  2003 s’ha efectuat  un extens treball  de 

camp per  tot  el  terme  municipal  de  Montblanc  amb  la  finalitat  d’inventariar 

elements construïts amb la tècnica de la pedra en sec. Aquests elements són 

molt  variats,  sent  les  barraques  i  els  marges  els  més  coneguts  i  els  més 

abundants.  El  criteri  seguit  en  l’inventari  ha  estat  el  d’inventariar  totes  les 

barraques  i  aixoplucs  trobats  i  només  els  més  representatius  dels  altres 

elements com marges, ponts, pous de gel, fonts, camins empedrats, forns de 

calç,  arneres,  escales  de marge,  cisternes,  bassots,  sèquies,  aixarts,  mines 

d’aigua, basses.

Una vegada acabat el treball de camp s’ha cregut oportu analitzar només  les 

fitxes corresponents a les barraques i aixoplucs.

De la  presa  de dades en  el  camp,  s’han completat  181 fitxes  de  diferents 

barraques  i  aixoplucs,  i  s’han  analitzat  totes  les  dades  obtingudes  en  els 

diferents  apartats  de  la  fitxa.  A  continuació  presentem  el  resultat  d’aquest 

anàlisi  en  quant  a:  distribució,  tècniques  constructives  i  les  diferents 

característiques i tipologies entre barraques.
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Distribució de les barraques dins del terme

La distribució de les barraques de pedra seca en l’actual terme de Montblanc 

no és homogènia i ens trobem partides del terme amb una forta presència i 

d’altres on no s’ha inventariat cap barraca, sobre aquesta distribució hem de fer 

algunes reflexions. 

Distribució de les 181 barraques de pedra seca inventariades.

La primera i potser la que més ressalta la trobem entre el terme de Rojals i la 

resta,  al  tractar-se  aquest  d’un  territori  de  muntanya  amb  uns  tipus 

d’aprofitaments  completament  diferenciats,  on  predominava  l’explotació  del 

bosc,  especialment  a  base  de  carboneres  per  l’obtenció  de  carbó  vegetal. 

També  era  força  comú  l’aprofitament  de  pastures.  Respecte  a  l’explotació 

agrícola aquesta era bàsicament de cereals sent l’horta i la vinya tan sols per 

l’autoconsum de la gent del territori. Actualment en aquesta pedania no hi ha 

pràcticament cap tipus d’explotació ni aprofitament. A l’inventari de barraques 

tan sols s’han localitzat cinc barraques en l’antic terme de Rojals, quatre de les 

quals ho han estat a la pedania del Pinetell.
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L’antic  terme  de  Lilla  ha  resultat  ser  la  pedania  amb  més localitzacions 

destacant les partides de les Fontetes, de les Rebolledes i tota zona propera a 

l’Estret de la Riba. El terme de Lilla és una zona molts accidents geogràfics i 

amb moltes zones de difícil accés, motiu que segurament a ajudat a preservar 

aquesta gran quantitat de barraques.

La pedania de Prenafeta té diferenciades dues zones,  la plana a peu de la 

serra de Miramar fins el riu Anguera amb cultius completament mecanitzats i on 

pràcticament no s’han inventariat barraques i la zona de muntanya al voltants 

del tossal Gros on tampoc existeixen barraques. 

L’antic  terme  de  la  Guàrdia  dels  Prats  havia  d’haver  estat  un  indret   ric 

d’aquests tipus de construccions per les seves característiques geogràfiques, 

però actualment és un dels termes amb més cultius mecanitzats que ben segur 

que deuen haver fet desaparèixer moltes de les barraques que deurien existir, 

fent que a l’actual inventari tan sols s’hagin comptabilitzat sis barraques.

El  primitiu  terme  de  Montblanc  també  és  un  territori  molt  accidentat 

geogràficament amb la zona plana propera al riu Francolí i tota la falda nord de 

les muntanyes de Prades, al sud del terme hi trobem els barrancs de la Vall 

dels Lladrons, de la Pasquala o el de Sant Joan. Hem de destacar la zona de 

muntanya entre la serreta de Sant Josep, la Pasquala i Sant Joan on trobem 

una concentració important de barraques. L’altre indret amb força localitzacions 

és l’altiplà del Coll de la Noguera entre el mas de Gassol i el riu Anguera on les 

terres de cultiu van ser abandonades ja fa anys abans de ser mecanitzades, i 

on s’han inventariat un bon nombre de barraques.

Tècniques de construcció  
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Només cal donar un cop d’ull a una barraca especialment en el seu interior, on 

es  pot  apreciar  la  tècnica  de  construcció  de  la  volta,  per  adonar-se  de  la 

senzilla però alhora complicada que resulta la construcció d’una barraca amb 

pedra seca. No és doncs d’estranyar que hi hagués persones especialitzades 

en  aquest  ofici,  anomenats,  en  algunes  zones,  barracaires,  encara  que 

majoritàriament eren els mateixos pagesos els constructors de les barraques, al 

menys en el cas del terme de Montblanc, tal i com podem comprovar en les 

característiques constructives del major nombre de barraques.

Per la construcció de la barraca primer calia buscar un lloc al tros o bancal on 

es  volia  construir,  normalment  la  ubicació  era  en  un  racó  encara  que  en 

algunes ocasions també s’aixecava al mig del bancal o tros. Sempre que era 

possible s’adossava a un marge, a una paret, a roques existents en el terreny o 

s’aprofita  un  desnivell  del  terreny.  També  era  molt  habitual  aprofitar  la 

construcció d’un marge per incorporar dins seu una barraca. 

Els passos per la construcció d’una barraca aixecada tota ella des de terra un 

cop ja s’havia buscat la ubicació podrien ser els següents :

El primer pas era l’amuntegament de pedres a prop del lloc on s’havia d’aixecar 

la barraca, normalment les mateixes extretes de la preparació del terreny per 

ser plantat. Un cop s’havia traçat la planta (circular, quadrada, rectangular o 

irregular) s’excavava el fonament, que no era massa fondo ja que normalment 

al  tractar-se  de  llocs  pedregosos  aviat  es  trobava  la  pedra  mare.  Ara  es 

començava a alçar els murs, s’apartaven les pedres més grosses i llargues per 

a les cantoneres i per a la llinda quan es tractava de portals amb llinda recta o 

les dovelles quan el que es volia era un portal d’arc, les lloses es guardaven 

per la coberta. Les pedres més voluminoses s’empraven en l’exterior del mur, 

mentre que en l’interior del mur s’arrenglaven les pedres més irregulars i les 

més  petites  entre  les  juntes.  Quan  s’arriba  a  l’alçada  desitjada  s’ha  de 

començar a fer la coberta, en algunes barraques especialment les construïdes 

pels barracaires, abans de l’inici d’aquest es fica un ràfec amb pedres planes 

(lloses petites) que sobresurten del mur i amb la finalitat de protegir els murs de 

l’aigua de la pluja. La coberta, volta o cúpula pot ser amb volta semiesfèrica, 

també anomenada volta normal o mitja volta per a la que s’utilitzaran les pedres 

disposades en forma de pedra de clau, com si es tractés d’un arc. Per poder 
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realitzar aquest tipus de volta farà falta omplir l’interior de la barraca amb rames 

i terra que faran la funció d’aguantar les pedres fins cloure el tancament de la 

cúpula, després es buida l’interior. Un altre tipus de coberta és la volta de cintra 

o volta de canó per a la qual s’utilitza un motlle de fusta (cintra o cintri) per 

aguantar  la  volta  fins  cloure-la,  és  un  sistema  més  utilitzat  per  gent 

especialitzada (barracaires) i és la volta típica de les cabanes de volta. També 

trobarem la falsa volta (la més utilitzada al terme de Montblanc), segurament 

rep aquest nom perquè no es tracta d’una volta pròpiament dita, sinó que més 

aviat és una prolongació de les parets però anant-les tancant cap a l’interior. La 

tècnica  utilitzada  en  la  falsa  volta  és  la  d’aproximació  de  filades.  Aquesta 

tècnica consisteix en pujar la volta col·locant les pedres en forma d’escala, però 

amb lleugera inclinació cap l’exterior per escopir l’aigua de la pluja. Per tal que 

les pedres que es van col·locant s’aguantin només les feien penjar una tercera 

part, posant-li més pedres al damunt de les altres dues parts restants per tal de 

fer contrapès. Amb aquesta tècnica la cúpula sempre resultava ser més alta 

començant-se a construir la volta a partir d’un metre (aproximadament) de mur 

alçat.

Un  altre  element  constructiu  a  tenir  en  compte  alhora  d’escollir  una 

planta quadrada o rectangular és la conversió d’aquesta planta a una altra de 

circular ja que tant la mitja volta (semiesfèrica) com la falsa volta sempre són 

semiesfèriques. Aquesta conversió la realitzaven col·locant una pedra en cada 

racó en forma de petxina per tal de arrodonir la planta.

Dins dels diferents tipus de volta encara podrem trobar-nos amb una altra, es 

tracta de la volta mixta, normalment començada com a falsa volta i tancada a la 

part de dalt com a mitja volta amb les pedres col·locades en forma de clau.

L’última  fase  a  tenir  en  compte  en  la  construcció  de  la  barraca  seria  el 

recobriment de la volta que podia ser de terra,  pedruscall (pedres petites) o 

pedres,  també  podia  donar-se  una  barreja  de  dos  o  dels  tres  elements 

esmentats.

Característiques i tipologies diferenciadores entre barraques
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Una vegada hem pogut estudiar  totes les barraques inventariades han anat 

sorgint moltes característiques i tipologies diferenciadores entre elles, ja que és 

ben cert que no n’hi ha dues d’iguals.

Per aquesta raó s’ha cregut oportú fer una catalogació de les barraques segons 

les diferències observades. Així hem col·locat la totalitat de les barraques en 

diferents grups, distribuint  el  nombre de barraques segons cada grup en un 

gràfic de percentatges sobre el total de barraques inventariades.

En algun grup hem creat subgrups com en el cas dels portals on diferenciem la 

llinda o arc dels muntants.

Per acabar amb aquests trets diferenciadors també hem afegit un llistat d’altres 

elements vinculats a les barraques i que no són presents en totes elles.

Barraca, barraca de marge, aixopluc

La primera diferència entra les barraques inventariades al terme municipal de 

Montblanc la trobem clarament entre les barraques de marge (construïdes dins 

del  marge)  i  la  resta  de  barraques  aixecades  des  de  terra  si  bé  moltes 

d’aquestes  aprofiten  el  desnivell  del  terreny  o  marges  per  ser  construïdes, 

també podem trobar-nos amb algunes que aprofiten alguna roca del terreny. De 

les barraques que no estan construïdes dins d’un marge hem de mencionar dos 

casos de barraques amb dos cossos o sales i un altre de molt singular de dues 

barraques  adossades  per  la  part  del  darrera  si  bé  les  obres  del  TGV van 

ensorrar-les deixant només el  testimoni  gràfic que ara presentem en aquest 

treball.

Barraca de marge Barraca aixecada des de terra Aixopluc

Hi ha un altre grup de construccions que podem diferenciar dels anteriors, és el 

dels aixoplucs, petits habitacles on hi cap tot just una persona i que la majoria 

no tenen portal.  Per regla general  la construcció és molt  primitiva aprofitant 
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roques i marges, molt pocs tenen volta de pedra sent el més habitual que la 

roca faci de sostre o com a molt tingui una o més lloses per cobrir l’aixopluc.

                 

Tipus de barraques

De marge (41); 22,65

Aixoplucs (14); 7,73

De dos cossos (2); 1,1

Adossades (1); 0,55

Cova (3); 1,66

De bassa (3); 1,66

Normals (116); 64,09

De marge (41) Aixoplucs (14) De dos cossos (2) Adossades (1)

Cov a (3) De bassa (3) Normals (116)

La planta

Per la planta també podrem diferenciar les barraques. Les de planta quadrada i 

rodona són les més abundants. Hem de tenir present que en el treball de camp 

d’aquest inventari  les dades sobre la planta de la barraca sempre han estat 

preses a l’interior i per tant sempre farem referència a la planta interior. Aquesta 

matisació ve donada pel fet que algunes barraques 

poden ser mixtes, és a dir,  rodona per dins i quadrada per fora,  o al revés, 

quadrada per dins i rodona per fora.
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La barraca amb la planta més gran és la B-171 a les Solanes del Ferreró, es 

tracta d’una planta rodona amb uns 15,21 m2.

Tipus de planta

Quadrada (91); 
50,27

Rodona (45); 24,86

Semicircular (4); 
2,21

Irregular (34); 18,78

Ovalada (1); 0,55

Sense especificar 
(6); 3,31

Quadrada (91) Rodona (45) Semicircular (4)

Irregular (34) Ovalada (1) Sense especificar (6)

La volta
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Per poder veure les característiques diferenciadores de la volta entre barraques 

haurem d’entrar a l’interior i contemplar el que sens dubte és la part més bonica 

i alhora complexa de tota la barraca. D’aquesta observació podrem 

catalogar la barraca de la següent forma: 

Tipus de volta

Mitja volta (36); 
18,89

Falsa volta (88); 
48,62

Lloses (4); 2,21

Lloses i 
cabirons (5); 2,76

Mixta (9); 4,97

Roca (9); 4,97

Sense volta (29); 
16,02

Roca i lloses (1); 
0,55

Mitja volta (36) Falsa volta (88) Lloses (4)

Lloses i cabirons (5) Mixta (9) Roca (9)

Sense volta (29) Roca i lloses (1)
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De fet, només podem dir que tenen volta aquelles barraques amb falsa i  mitja 

volta o les mixtes (començades amb falsa volta i acabades amb mitja volta), ja 

que la resta (lloses, roca, cabirons) són més aviat diferents tipus de sostre.

Tipus de recobriment

Anomenem recobriment de la barraca aquell material dipositat damunt la volta 

o cúpula. El recobriment seria la part final de la construcció d’una barraca i el 

que  hauria  de  tenir  un  manteniment  periòdic  ja  que  és  la  part  que 

impermeabilitza tota la barraca. De fet, totes les barraques amb un bon estat de 

conservació  ho  estan  perquè  el  seu  recobriment  també  esta  en  bones 

condicions, i a la inversa, allí on el recobriment s’ha anat perdent han començat 

els  forats  per  on  es  filtra  l’aigua  fins  que  es  produeixen  els  primers 

despreniments de pedres i es comença la fase de degradació de la barraca. 

Altres cops però el recobriment és molt bo però la vegetació ha crescut molt i 

són les arrels les que actuen com element destructor.

El millor recobriment sembla ser el de terra plantada amb diferents espècies 

vegetals, sent el més característic el lliri de bosc o blau (Iris germanica) que 

amb les seves arrels relliga i compacta molt la terra deixant-la en perfecte estat 

d’impermeabilització  També  trobem  plantat  el  fenàs  (Brachypodium 

phoenicoides)  o  el  gram  (Cynodom  dactylon),  altres  espècies  sense  ser 

plantades també creixen espontàniament com diferents tipus de gramínies o el 

crespinell (Sedum sediforme) que també ajuden a fixar la terra.

Dins les diferències entre tipus de recobriment entren a formar tres elements 

bàsics: la terra, la pedra i el pedruscall (pedres de petites dimensions). La terra 

és  la  protagonista  principal  bé  sigui  sola  o  barrejada  amb  pedres  o  amb 

pedruscall.  Altres  cops  el  recobriment  és  totalment  de  pedruscall  o  també 

barrejat amb pedres més grans.

També trobarem barraques sense cap tipus de recobriment amb la pedra nua 

col·locada fent pendent cap l’exterior per escopir l’aigua.
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Un  altre  element  contemplat  en  el  gràfic  següent  és  la  roca  ja  que  molts 

aixoplucs inventariats tenen aquest element com a  sostre.

Tipus de recobriment

Sens e v o lta (28) ; 15,47

D e terra (70) ; 38,67
D e pedres  (32) ; 17,68

D e pedrus call (14) ; 7,73

D e terra i pedrus call (5) ; 
2,76

D e pedres  i pedrus call 
(7) ; 3,87

D e terra i pedres  (17) ; 
9,39

D e ro ca (8) ; 4,42

Sense volta (28) De terra (70) De pedres (32) De pedruscall (14)

De terra i pedruscall (5) De pedres i pedruscall (7) De terra i pedres (17) De roca (8)

Tipus de portals

El portal, portalada o porta és el lloc d’accés a la barraca així com l’element que 

primer es veu des de lluny. A l’igual que no hi ha dues barraques iguals tampoc 

hi ha dos portals iguals si bé podem classificar-los entre els de llinda recta i els 

d’arc:

Portal amb arc de mig punt Portal amb arc pla
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Portal amb arc d’ametlla     Portal amb llinda recta

Tipus de portal

Ensorrat (33); 18,23

Arc pla (25); 13,81

Arc mig punt (24); 13,26

Arc ametlla (6); 3,31

Llinda recta (101); 55,8

Llinda recta i arc (6); 3,31

Llosa/Roca (2); 1,1

Cabiró de fusta (3); 1,66

Doble llinda (1); 0,55

Ensorrat (33) Arc pla (25) Arc mig punt (24)

Arc ametlla (6) Llinda recta (101) Llinda recta i arc (6)

Llosa/Roca (2) Cabiró de fusta (3) Doble llinda (1)

Dins la fitxa de camp hi ha un apartat dedicat a l’orientació de la portalada. En 

un  principi  s’havia  pensat  que  la  major  part  de  les  barraques  estarien 

construïdes orientades al  sud, sud-est o sud-oest,  les dades finals però ens 

demostren que l’orientació és molt aleatòria i que per tant a l’hora de construir 

la barraca no deuria ser un factor massa determinant l’orientació del portal, sinó 

que el factor més tingut en compte deuria ser l’orografia del terreny per poder 
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aprofitar  alguna  roca  o  algun  pendent  o  la  construcció  d’un  marge.

Orientació del portal

S ens e determinar (3) ; 
1,66

A  migjo rn (s ud) (19) ; 
10,5

A  tramuntana 
(no rd) (11) ; 6,08

A  llev ant  (es t ) (18) ; 
9,94

A  po nent (o es t ) (25) ; 
13,81

A  llegeig (s ud-
o es t ) (37) ; 20,44

A  mes tral (no rd-
o es t ) (22) ; 12,15

A  xalo c (s ud-es t ) (23) ; 
12,71

A  gregal (no rd-
es t ) (23) ; 12,71

Sense determinar (3) A migjorn (sud)(19) A tramuntana (nord)(11)

A llevant (est)(18) A ponent (oest)(25) A llegeig (sud-oest)(37)

A mestral (nord-oest)(22) A xaloc (sud-est)(23) A gregal (nord-est)(23)

També hi ha una altra característica que diferencia clarament els portals i són 

els muntants. En podem trobar de diferents tipus:
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Muntants completament verticals; muntants una mica arquejats; muntants molt 

arquejats; muntants mixtes, un vertical i l’altre arquejat; muntants aprofitant la 

roca; muntants mixtes, un de roca i l’altre de paret de pedres. 

Muntants verticals    Muntants arquejats     Muntants 

mixtes
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Tipus de muntants

Ensorrat (15); 8,29

Verticals/Rectes (113); 62,43

Arquejats (21); 11,6

Una mica arquejats (12); 6,3

Roca (8); 4,42

Mixte. Roca i pedres (9); 4,97

Mixte. Arquejat i recte (3); 
1,66

Ensorrat (15) Verticals/Rectes (113) Arquejats (21)

Una mica arquejats (12) Roca (8) Mixte. Roca i pedres (9)

Mixte. Arquejat i recte (3)



Altres elements incorporats a les barraques

En el total de les barraques inventariades hi destaquen d’altres elements lligats 

a aquestes construccions i que no són iguals en totes elles, només es troben 

en alguns exemplars.

Així tenim que en algunes de les barraques trobem armaris en l’interior, 

la major part d’aquests estan fets a ras de terra, anomenats armaris frescals o 

cocons, d’altres són armaris fets a la paret. La seva funció era la de guardar la 

beguda i/o el menjar per tal de conservar-se fresc.

Un altre element que trobarem a l’interior d’algunes barraques és l’existència de 

menjadora per l’animal.

Altres elements incorporats a les barraques

1,66

1,66

15,47

3,31

5,52

0,55

3,31

2,21

7,18

6,3

0,55

3,87

1,1

0,55

Cisterna a l'interior (3)

Cisterna a l'exterior (3)

Armari frecal (Cocó)(26)

Armari a la paret (6)

Menj adora pels animals

(10)

Amb bassa adossada (1)

Amb porta (6)

Preparada per col·locar

porta (4)

Amb ràfec (13)

Amb paret parav ents

(12)

Amb corral adossat (1)

Amb fumera (7)

Amb espitllera (2)

Amb la data de

construcció (1)

Total barraques (181)

L’aigua també va relacionada amb les barraques ja sigui per evitar-la mitjançant 

ràfecs especialment damunt del portal, o per aprofitar-la amb la construcció de 

cisternes, bé sigui en l’interior o bé en l’exterior. També s’ha inventariat un cas 

en que adossada a la barraca hi ha una petita bassa.
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Els murs o petits marges exteriors amb funció de paravents també és un altre 

element destacat del conjunt de barraques.

Hi  ha  altres  elements  menys  representatius  però  que  també  hem  volgut 

incloure en aquest apartat com són les fumeres o ensumanies. Si bé en cap 

barraca no s’ha trobat cap llar de foc sí que en algunes hi havia fumera pel fum 

i en moltes les pedres estaven ennegrides per causa de fer foc dins la barraca. 

També fem referència en el quadre d’altres elements a les barraques amb porta 

incorporada  o  els  portals  preparats  per  posar  una porta,  a  dues barraques 

trobades amb espitllera, a una barraca amb un corral adossat i que encara fa la 

funció de tancar un petit ramat de cabres i a l’única barraca que té la data de 

construcció gravada en una pedra.

Per finalitzar... 

Actualment aquestes barraques estan en desús, de totes les inventariades tan 

sols tres barraques tenen vestigis de que encara siguin utilitzades normalment 

per guardar eines o altres estris. Ni tan sols la funció d’aixopluc en cas de pluja 

o altres inclemències es pot dir que sigui utilitzada, ja que el 72,9 % de les 

barraques es troben en terres abandonades o guanyades altre cop pel bosc, 

especialment les pinedes.
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Entorn de les barraques

Barraques situades en 

terres conreades (40); 

22,1

Barraques situades en 

terres no conreades o 

bosc (141);  77,9

Barraques situades en terres conreades (40)

Barraques situades en terres no conreades o bosc (141)

De l’inventari  podem extreure  una altra  dada significativa  sobre  el  tipus  de 

construcció existent al terme de Montblanc i és que majoritàriament es tracta de 

barraques  petites  amb  una  mitjana  d’uns  4,50  m2  i  que  no  tenen 

l’espectacularitat d’algunes barraques de la zona de l’Alt Camp, especialment 

del Pla de Santa Maria, on hi ha barraques de diferents cossos i on podia viure 

tota una família.

Superfícies de les barraques

6,08

27,07

23,76

18,78

6,08

6,08

0 5 10 15 20 25 30

Menys de 2 m2

Entre 2 i 4 m2

Entre 4 i 6 m2

Entre 6 i 8 m2

Entre 8 i 10 m2

Més de 10 m2

Porcentatge

Les  barraques  de  Montblanc,  Lilla,  Prenafeta,  La  Guardia  dels  Prats  i 

excepcionalment Rojals i el Pinetell  són tan sols per l’ús d’aixopluc, i com a 

molt per poder passar una o dos nits, però no per fer llargues estades.
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La singularitat de l’antic terme de Rojals també ens dona raó al voler vincular 

aquest  tipus  de  construccions  a  l’expansió  del  cultiu  de  la  vinya,  ja  que al 

tractar-se  d’un  terme  de  muntanya  amb  uns  tipus  d’aprofitament  molt 

diferenciat  de  la  resta  (pastures,  carboneig  i  sembradures),  on  la  vinya  no 

tingué massa incidència i on per aquesta raó no trobem barraques de pedra 

seca. Ben segur que aquesta zona deuria ser rica en altres tipus de barraques 

com les dels carboners, però al ser construïdes amb materials menys resistents 

que la pedra ja no en queden vestigis, tan sols podem trobar restes d’alguna 

plaça carbonera.

El futur de les barraques de pedra seca no creiem que sigui molt esperançador, 

si  bé  darrerament  s’ha  despertat  un  cert  interès  vers  aquest  tipus  de 

construccions,  la  veritat  és  que  encara  predominen  molts  interessos  per 

damunt seu i la seva conservació és tan sols un desig d’uns pocs. És més, a 

l’hora  de  realitzar  algun  tipus  d’actuació  sempre  es  busquen  aquelles 

construccions més emblemàtiques deixant  en l’oblit  la resta tot  i  que són la 

majoria. Així tenim que tot aquest patrimoni rural es va degradant de mica en 

mica i la mostra la tenim en aquest inventari on tan sols el 45,85% de les 181 

barraques  inventariades  es  mantenen  en un bon estat  de conservació  i  un 

23,2% es troben en diferents fases d’ensorrament.
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Estat de conservació de les barraques

Bo (83);  45,85

Regular (32); 17,68

Dolent (24);  13,26

Ensorrada (42);  23,2

Bo (83) Regular (32) Dolent (24) Ensorrada (42)

Tan de bò aquest inventari pugés servir per catalogar totes les barraques que 

encara resten en peu com a Bé d’Interès Local i que això no quedés en un sol 

escrit, sinó que s’endegués un seguit d’actuacions per tal de conservar-les i per 

restaurar  les  que  es  troben  en  més  mal  estat,  amb  una  línia  d’ajuts  als 

propietaris per fer viable la seva conservació. També seria interessant fer una 

bona divulgació d’aquest patrimoni d’arquitectura rural conjuntament amb tots 

els  altres  elements  que l’integren  per  tal  de donar-los  a conèixer  el  màxim 

possible perquè només s’estima i es respecta allò del que es té coneixement i 

se li dóna un valor.
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REFLEXIONS FINALS

UN TERRITORI TRANSFORMAT AMB PEDRA I AMB CEPS. UN PAISATGE 

HUMANITZAT.

“...trobava als seus vessants rengles i més rengles de margenades de pedra 
seca,  les  quals  es  graonaven  per  tots  els  pendents.  Aquelles  margenades  
delataven  que  un  temps  aquells  vertents  havien  estat  cultivats.  Quan 
preguntava  pel  motiu  d’haver  abandonat  aquelles  terres,  la  contesta  era  
sempre la mateixa:-“Per la fil.loxera. Abans tot això era un bé de Déu de vinya.”
Josep Iglésies 158

L’home des de sempre ha moldejat el seu entorn, adaptant-lo al que en cada 

moment li  ha estat  necessari.  El  paisatge ha anat  variant,  i  seguirà fent-ho, 

condicionat per la necessitat humana, i per les circumstàncies catastròfiques: 

incendis, sequeres, gelades,... 

Els  marges,  els  camins,  les  carrerades,  senderons,...  han estat  claus en  la 

configuració d’aquest entorn,  en la seva vertebració i  organització.  Si mirem 

qualsevol paisatge i veurem com l’emprenta humana i és present per tot arreu, 

als camins, als marges, als camps... 

Com ja hem anat dient amb l’època d’Or de la vinya, hi ha una gran expansió 

d’aquest conreu, i  amb aquest té lloc una expansió constructiva: de marges, 

barraques i altres edificacions. Apareix un nou paisatge agrari transformat amb 

ceps i amb pedra. Es planta en llocs on no s’havia plantat pràcticament mai, es 

conrea tota terra per dolenta que sigui, tot s’hi val perquè el rendiment i el preu 

que es paga pel producte final: el vi i derivats, ho compensa. 

Al  terme  de  Montblanc,  com  en  la  majoria  de  llocs  de  Catalunya,  les 

construccions de pedra seca les trobem lligades al conreu de la vinya.  

L’augment de la construcció de marges i barraques hi està íntimament lligat; els 

primers per refermar terres guanyades a la muntanya i per separar conreus, les 

segones, com a aixopluc i lloc per guardar-hi les eines i,  ocasionalment,  les 

158 Josep Iglésies, 1988, p.9
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mules o rucs.  D’una banda, l’extensió i la intensificació de la vinya comporta la 

construcció de més marges i  el  seu manteniment.  La feina de la vinya que 

obliga al  pagès a passar-se més hores al  tros,  sovint  lluny de casa,  també 

comporta la construcció de més barraques.

“la cabana (...)  s’incorpora al  món de la pagesia al  final  del  setcents,  en el 

moment en què entren en conreu noves terres (...) no serà fins al XIX que se’n 

generalitzi l’ús, amb un esclat constructiu important durant el darrer terç...”159

De construccions de pedra seca a Montblanc, ja n’hi havia abans de 1850, la 

tècnica  i  la  construcció  és  utilitzada  fa  centenars  d’anys;  el  que  si  podem 

assegurar, després de la recerca, és que després de la fil.loxera, pràcticament 

ja  no es  va fer  cap barraca més,  si  es  van anar  refent  les  existents,  i  els 

marges; però ja no hi ha el record de ningú que recordi haver-ne fet cap, ni que 

el pare l’hagués feta. En la memòria popular no se sap quan es va fer l’última 

barraca.

Els elements que tenim inventariats, i localitzats, no són ni de lluny tots el que 

hi havia al s.XIX; hi ha zones, bàsicament a la Plana de Montblanc, que amb la 

industrialització, l’ampliació del sòl urbà, la mecanització del camp i la creació 

de  finques  més  grans  per  fer-les  més  rendibles,  han  patit  la  conseqüent 

destrucció d’elements de pedra seca. 

En molts casos, aquestes construccions han passat de ser útils i necessàries, a 

ser una nosa pels propis pagesos.

Les  mides  de  les  barraques  ens  fan  pensar  que  eren  destinades 

majoritàriament  a  aixopluc.   A  diferència  de  les  seves  veïnes  a  l’Alt  Camp 

(Valls,  Pla  de  Santa  Maria,  Aiguamúrcia,  Vila-rodona),  a  Montblanc,  les 

barraques són petites; moltes no admeten tampoc l’entrada de l’animal, pel que 

deduïm que no s’hi feien llargues estades. Tampoc trobem pous o cisternes 

d’aigua o cups als voltants, equipaments relacionats directament amb el conreu 

159 DDAA, Inventari del patrimoni Arqueològic, arquitectònic i artístic de la Segarra”  Fundació Jordi 
cases i llebot, 1998 Vol. 1 pàg. 96
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de la vinya.160 Tot això ens fa pensar en què el seu ús principal és l’aixopluc i el 

despedregament. Tampoc tenen cubs com tenen algunes barraques del Camp 

de Tarragona, a la zona de l’Alt Camp,... i també a l’Espluga de Francolí161. Al 

Bages  són ben conegudes  les  tines  vora  el  mas,  i  les  tines  als  camps,  el 

transport del raïm resultava més car que el transport del vi.

L’abundor  de  barraques  al  camp  magre  (magre  és  prim,  sec,  minso,  per 

extensió, poc productiu162), ens referma la tesi de lligar construccions de pedra 

seca amb vinya en terrenys que presenten característiques especials; de molta

pedra, difícil  accés, s’han d’adaptar a les exigències del conreu de la vinya. 

També referma la hipòtesi que les construccions s’han conservat allà perquè 

després de la febre d’Or aquestes terres vans er abandonades o conreades 

amb  arbres  (ametllers)  que  no  precisaven  enderrocar  ni  marges  ni 

barraques.Analitzant la documentació escrita, hem arribat a la conclusió que no 

es troben referències a barraques per:

L’examen documentació no apenes aporta notícies sobre barraques perquè no 

es consideren propietats, sinó part del tros, no són inventariades. Precisament 

com a part de la terra podrien constar en contractes d’explotació de la terra 

(rabassa o parceria), peòr donat que acostumen a ser particulars i de paraula, 

no  en  trobem  gaires  a  la  documenatció  notarial.Podrien  constar  en 

afrontacions,  però  s’utilitza  majoritàriament  el  nom  de  la  partida  veïna,  els 

propietaris veïns i alguna referència a marges.:

“Nos ha manifestats franca de tota prestació asegura tenir al terme del poble de Lilla y  

partida dels Esplanets de extencio dita porcio de terra de tres jornals poch mes o menos,  

confronta a sol  ixent  amb la vertent  pesa que queda al  costat  mediant  un marge a  

mitg..”163

En  quant  a  la  datació  d’aquestes  construccions,  Marco,  J.  I  Rivas,  F., 

comenten: 

160 Segons explicacions orals d’alguns entrevistats i de l’historiador Gabriel Serra, l’iagua per fer els 
tractaments amb sofre i sulfat de coure es portava amb cubes a les vinyes, a llom dels animals.
161 Segons informació del Sr. Ramon Rosich, Director del Museu de la Vida Rural de l’Espluga de 
Francolí
162 Diccionari de la Llengua catalana, Instiutut d’estudis catalans, Enciclopedia catalana.
163 ACMO Protocols Notarials, Gassol Ortiz 1851, fol. 417 Reg. 132
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“tenemos las  casetas agrícolas y pastoriles de la Balle Tena (...)  (comarca del Alto 

Galligo/Alto Gállego) con presuntas fechas de construcción grabadas en sus dinteles  

entre 1868 y 1873; en el departamento francés del Aude (...) (de la región Languedoc-

Rousillon) las cabanas se fechan entre la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del  

XX; ya en Cataluña las repetidamente estudiadas barraques de la comarca de Bages (...)  

conservan en sus dinteles fechas más abundantes entre 1861 y 1912 y, por la existencia  

de  ciertos  contratos  de  arrendamiento  que  lo  certifican  parece  que  se  levantaron 

básicamente  a  lo  largo  del  siglo  XIX  y  comienzos  del  XX  coincidiendo  con  el  

espectacular avance del cultivo de la vid (Al  igual que las del Alt  Camp (...);  en 

algunas casetas de falsa cúpula de la comarca aragonesa de Matarranya/Matarraña (...)  

aparecen sus dinteles grabados con fechas entre los comienzos y finales del siglo XIX;  

muy cerca, en el Maestrazgo aragonés (...), las casetas se datan principalmente entre las 

últimas décadas del  siglo XIX y las  primeras  del  XX; ya en Castilla-La Mancha el  

desarrollo de los llamados 'bombos' manchegos (...) se produjo especialmente a finales  

del siglo XIX y comienzos del XX, muy ligado a la expansión de la viña; la mayoría de  

las fechas inscritas en los guardaviñas de La Rioja (...) remiten a los finales del siglo  

XIX; y ya dentro incluso de la propia comarca de Tarazona y el Moncayo hemos podido 

localizar una caseta en el término de Vera de Moncayo de solución técnica algo diferente 

pero muy similar en cuanto a dimensiones y localización que luce en su dintel la fecha de  

1910.

De este modo hemos podido comprobar cómo, en un largo listado de construcciones  

análogas a las casillas de pico y no muy alejadas entre si, se repite con insistencia la  

datación preferente de finales del siglo XIX y comienzos del XX, acompañada en algunas  

ocasiones  no desdeñables  por  algunos ejemplos  conocidos  de hasta finales del  siglo  

XVIII (Como las barraques de uso exclusivamente ganadero en la isla de Menorca (...).  

De hecho, algún autor (Bouet, (...)) plantea la imposibilidad de conservación de este tipo 

de casetas por más de dos siglos, lo que explicaría la inexistencia de ejemplos conocidos  

anteriores al siglo XVIII).” ATENCIÓ FALTA LA CITA

Podem  fer  una  història  de  les  construccions  de  pedra  seca  paral·lela  a 

l’evolució  de  la  vinya,  creixen  i  s’extenen  amb  ella,  són  abandonades  i 

oblidades quan la vinya marxa.  Les que han quedat són un testimoni oblidat en 

boscos i terres ermes; moltes de les que van sobreviure a la fil·loxera van ser 

enderrocades per la mecanització del camp.
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UN SEGLE DESPRÉS

Un segle després tenim un nou paisatge, unes condicions de vida i de treballar 

la terra diferents, trobem una vinya, una vida i una forma de construir que han 

variat  d’allò més.  Són cents anys,  plens de canvis,  de transformacions i  de 

moviment.

Hem passat  de la pagesia  amb pocs mitjans, de jornades inacabables,  del 

treball i esforç de tants,... a un treball agrícola mecanitzat, d’uns pocs pagesos, 

de més de gestió que suor.

Les unitats familiars pageses també han patit una important transformació, tant 

en la seva estructura, com en la seva manera de fer  i  relacionar-se amb la 

comunitat.  D’una  economia  bàsicament  d’autosubsistència  es  passa  a  una 

mercantilització i una economia de mercat que durà a la mecanització de les 

feines del camp i a noves maneres de viure i entendre la terra com a mitjà de 

producció.  Les grans famílies,  com Ca Peret,  han mantingut el  seu llegat  a 

través dels anys, adaptant-se als nous temps.

Per apropar-nos a aquesta època, a un passat, de més de cent anys, proposem 

un passeig enmig dels camps, de les zones ermes del terme de Montblanc, 

terres, moltes d’elles que ara tornen a ser bosc, però que en aquell moment 

van  estar  cultivades.  En  elles  ens  sorprenen  els  testimonis  silenciosos 

d’aleshores, els marges, escaletes, aixoplucs, etc, aquestes estructures hi són, 

perquè  en  aquells  anys  van  ser  necessaris,  i  ara  resten  allà,  oblidades, 

testimonis d’uns moments de glòria efímer.  

L’incendi que es va produir a la zona de Lilla l’agost del 2002, va deixar al 

descobert  diverses  barraques,  aixoplucs  i  marges  que  la  vegetació  tenia 

amagats. Davant la desolació que deix qualsevol incendi, trobavem un paisatge 

nuu, fosc, però amb una gran visibilitat de marges, construccions...
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La Conca de Barberà,  i  amb ella Montblanc, és una de les comarques que 

actualment tenen una important producció de vi  (amb Denominació d’Origen 

pròpia); aquesta comarca que fa més de cents anys va conèixer la seva millor 

època vinícola, torna a estar ara en un gran moment. Les plantacions de ceps, 

tornen  a  ser  avui,  els  conreus  més  freqüents  d’aquestes  terres,  amb 

explotacions de grans productors. El paisatge de la vinya que ara trobem poc 

s’assembla al de la segona meitat del s.XIX, ara són extensions grandioses, 

d’emparats,  amb separacions entre  ceps i  fileres  molts  grans.  També hi  ha 

hagut una important transformació del territori com també hi va haver fa cent 

cinquanta anys.

La fil.loxera marca un abans i un després amb la vinya. Després d’aquesta ja 

res tornaria a ser igual. 

Actualment la vinya torna a viure un bon moment, no però, les construccions de 

pedra seca, que han quedat relegades a tenir un paper purament testimonial.  

A França, hi ha etiquetes de vins que porten impreses imatges de barraques 

típiques de la zona, amb alguna referència escrita d’aquestes, són exemples: el 

Cotes du Ventoux i el Beaujolais Nouveau. És aquesta una encertada manera 

de revaloritzar el patrimoni de la pedra seca, i lligar-lo al seu passat vinícola, 

vinya i pedra han anat estretament unides, i  les etiquetes d’aquests vins ho 

deixen palès. 

 

A Lilla, l’Associació de Veïns del poble, ha confeccionat les butlletes de loteria 

del “Niño”, amb la imatge d’una barraca. Ens sembla un fet molt significatiu, de 

com  la  gent  del  territori,  comença  a  valorar  i  a  sentir  més  seus  aquests 

elements, com quelcom propi, i identitari. 

 

Després de cent anys, la nova funció de les construccions en pedra seca, és 

testimoniar  un passat,  un passat  vinícola;  el  seu valor  es troba,  no sols en 

l’element  en  si,  sinò  en  el  conjunt  de construccions  escampades  per  tot  el 

terme, en quant ens remeten a un passat, i ens qüestiona sobre aquest. 
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Amb el  nostre  estudi  hem pretés,  a  més de realitzar  un inventari,  dotar  de 

contingut, significat i missatge aquests elements, mai deslligats del seu territori i 

de les persones amb les que van compartir un moment històric, que va marcar 

aquestes terres. 

Montblanc, vinya, vida i pedra, quatre realitats que configuren el nostre estudi. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL

ANNEX. LLISTAT DE DOCUMENTS.

Acrònims:

APS Arxiu patrimonial Solé
AHCM Arxiu Històric Comarcal de Montblanc
AMV Arxiu Municipal de Valls
MM Museu de Montblanc
MVR Museu de la Vida Rural (Espluga de Francolí)

Doc 1. “Diari de Barcelona”, 1848 “Enseñanza profesional de la Agricultura”

Doc. 2  “Diari de Barcelona”, 1849 “caminos vecinales, circular”

Doc. 3  “Diari de Barcelona” travesías y caminos vecinales”

Doc. 4  APS “Venda de terres comunals”, 1819

Doc. 5 APS “Comisión provincial contra la filoxera”, 1891

Doc. 6 APS “Nota de les càrregues de verema portades en un cup (Pallissa,d e  
ca Peret)

Doc. 7  APS “Observaciones prácticas sobre orujo o brisa con respecto a la  
fabricación de aguardiente”, 1847

Doc 8. APS Llista de despeses de ca Peret, 1845

Doc.  9  APS  “Contracte  per  a  la  fabricació  d’una  màquina  per  fabricar  
aiguardent”, 1844

Doc.  10  APS  “Contracte  de  reforma  i  ampliació  de  la  casa  de  ca  Peret”,  
1844-45

Doc. 11 AHCM   Fulla de l’Amirallament  de Lilla,  1867, corresponent a les  
propietats de Pere Solé Bové

Doc. 12 APS Rebut entregat a Pere Solé com a representant de la “Sociedad 
del Coche de Tarragona a Montblanch”, 1854

Doc. 13  APS “Pagament del cens per les terres dels Solé a Prenafeta (?)”,  
1834
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Doc. 14  APS “Certificat eclesial que prova que Antònia Soler és vídua, i per  
tant, lliure, i pot tornar-se a casar”, 1857

Doc. 15 APS “Llista de despeses per jornals i material en la verema del 1871”

Doc. 16 APS ”Llistat de moltons de ca Peret servits al escorxador”, 1868

Doc. 17 APS “Comptes amb un jornaler, de ca Peret de l’any 1863 al 1868”

Doc. 18 APS “Fulls de la lllibreta de la verema de ca Peret”, 1859

Doc. 19 APS “Fulls de la llibreta de verema de l’any 1884”

Doc. 20 APS “Pagament del mestre de Lilla”, 1848

Doc. 21 APS “Libreta de verema 1872”

Doc. 22 APS “Ordre per descomptes en el ferrocarrils als sometents”

Doc. 23 AHCM “Inventari de Béns de Josep Solé Ventosa”

Doc. 24 AHCM “Testament de Pere  Solé Bové”

Doc. 25 AHCM “Testament de Josep Solé Ventosa”

Doc. 26 AHCM “Inventari de Manuel Rosich”

Doc. 27  Arbre genealògic de la Família Solé
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LLISTAT FOTOGRAFIES

INDUMENTÀRIA CA PERET
1. padrina Ca Peret , Antònia Soler Ventosa 
2.Serafina Macip amb pares i germà 
3. Pere Solé Macip, nen, amb els pares.
4. gipó 1
5. gipó 2
6. gipó 3
7. gipó 4
8. gipó 5
9. gipó 6
10. gipó 7
11. gipó 8
12. gipó 9
13. caixeta 1
14. caixeta 2
15. fragment teixit
16. detall gipó
17. puny gipó
18. botons
19. cibelles
20. ferradures 1
21. ferradures 2
22. Ca Peret, Lilla

MUSEU MONTBLANC

1. espardenyes vetades
2. bucoi
3. mesures
4. olles aiguardent
5. Indumentària (llibre Baldrich)
6. Pagès1, Cartañà
7. Pagès 2, Cartañà
8. pagesos foto família a la societat, 
9. Pous de gel la Pasquala , Cartañà 1915

Fons Català Roca

10.Carreró porxat de Montblanc, començament segle XX
11.verema amb carro i portadores, ídem
12. família pagesa amb ruc, ídem
13.carbonera
14.pagès llaurant amb mula, començament segle XX
15.barraca de pedra seca
16.home davant barraca de pedra seca
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17.pagès benestant, finals segle XIX
18.Partida de La Vall
19.Tren arribant a l’estació de Montblanc, començament segle XX

MUSEU DE LA VIDA RURAL DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

1. Cep resistent a la fil·loxera 
2. cep resistent a la fil·loxera 2
3. piadors
4. nen i dona veremant amb cistells de tres nanses

ARXIU MUNICIPAL DE VALLS

1. Pagès muntat en una mula amb senalles
2.  carros descarregant la verema a la cooperativa, primera meitat segle XX
3. ídem
4. Carros de verema esperant per descarregar davant cooperativa
5. pagès ensulfatant amb màquina a l’esquena, segle XX
6. verema en una masia
7. muntanya plena de bancals de pedra seca
8. padrina al pati d’un mas
9. pagès treient un cep amb ternal

FOTOS INVENTARI

1. barraca amb data i lliris a la coberta
2. barraca amb portal de llinda
3. barraca amb coberta “en punxa”, pedra de guix
4. barraca de planta rodona, amb portal de llinda, enmig del bosc
5. barraca de planta rectangular enmig de les vinyes
6. petita barraca de planta quadrada
7. escales de marge
8. cocó o fresquera interior
9. interior falsa cúpula
10.menjadora
11.barraca de marges, amb escales (zona cremada)
12.bancals a la muntanya
13.marges de separació de partida, a la plana
14.oliveres en bancals, marges
15.barraca a la zona cremada
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