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1. Introducció 

L'estudi del poblament catala entre final del segle XVIII i comen- 
cament del segle XiX topa amb la manca de fonts demografiques d'a- 
bast general amb garanties de fiabilitat que permetin seguir l'evolució 
entre el punt de partida que significa el cens de Floridablanca de 1787 
i el punt d'arribada del primer cens oficial d7Espanya de 1857. 

Els recomptes intermedis, tant de Catalunya com del conjunt de 
l'Estat, no proporcionen gaire seguretat. Vicente Pérez Moreda ha re- 
butjat les xifres -acceptades durant molt de temps- de Miñano (1826) 
i Moureau-Madoz (1834) per considerar-les inadmissibles a la vista de 
les taxes que resulten, taxes més elevades precisament en el primer 
quart de segle, coincidint itldgicament amb la crisi de 1800- 18 14'. Per 
Catalunya les dades subministrades per Josep Iglésies2 : cens de Frigola 
de 1824 i les dades aportades per Galobardes i Madoz, han estat qües- 
tionades per Joan Rebagliato3, i també resulta difícil d'acceptar-les en 
raó de les taxes de creixement resultants4. Altrament, Pierre Vilars ha 
procedit a la critica dels empadronaments de 1797, 1819, 1822 i 
1826. 

Com alternativa, Jordi Nada16 i Pierre Vilar7 a partir del moviment 
vegetatiu reflectit en els registres sagramentals han estudiat la crisi del 
comencament de vuit-cents en la demografia catalana. Si a 1'Espanya 
interior es pot parlar d'una crisi general entre 1800 i 18 14', a Catalu- 
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nya l'inici de la crisi cal remuntar-lo a l'esclat de les hostilitats de la 
Guerra Gran - 1 793-. Pierre Vilar, en analitzar el moviment de la po- 
blació de Barcelona, constata crisis de mortalitat en els anys 1793-95, 
1800-03 i 1809-12. Jordi Nadal proposa 17estudi del moviment de 43 
localitats catalanes entre 1787 i 181 5; d'acord amb aixo, la població 
hauria passat de 83.558 ha. (població de la mostra) el 1787 a un total 
de 100.050 ha. el 18 15, significant una taxa anual de creixement del 
0,69%, més baixa, segons Nadal, que no la corresponent al peñíode 
1717-17879. 

Una segona alternativa ha estat l'explotació de les series censals a 
nivel1 local. En els casos de Reus10 i Gironal1 s'ha pogut estudiar amb 
detall les trajectories poblacionals i ha restat palesa en ambdues ciutats 
la importancia de la immigració rural en la recuperacií, demografica 
posterior a la Guerra del Frances. 

Per tal de trobar algun pilar intermedi entre 1787 i 1857 hem ex- 
plorat les possibilitats de 1'Arxiu Diocesa de Girona, puix per períodes 
anteriors ja s'ha comprovat la utilitat dels recomptes eclesiastics per 
cobrir els forats existents12. 

La recerca ha donat els fruits següents: tres recomptes per animes 
de comunió del bisbat, el primer 6s de 1790 i porta el nom de "No- 
menclátor de los pueblos del obispado ", el segon és de 1852 i n'hi ha 
un tercer sense data i a més molt incomplet13. Així mateix, hem tro- 
bat un cens de l'any 1839 que dóna el nombre de veins i d'animes, 
aquest cens, segons es llegeix en una nota "Fue copiado ni más ni me- 
nos según los registros de la P ~ l i c i a " ' ~ .  Pero, sens dubte, el millor re- 
compte 6s una estadistica de l'any 18 18 recollida com "Sumario de las 
personas que hay en todo el Obispado", que detalla la distribució per 
edat i sexe de cadascuna de les parrbquies15. 

La motivació per la qual es va elaborar el cens de 18 18 ja ens parla 
de la seva fiabilitat. El "Sumario" fou realitzat pels capellans de la 
Diocesi, després que 1'Intendent del Principat ho demanés al Bisbe, 
precisament per la poca credibilitat que li mereixien a l'lntendent les 
dades enviades pels Ajuntaments: 

Como las circunstancias de la Guerra obstruyeron los medios y el 
modo de llevar u n  Padrón General de la Provincia, y los incendios 
y saqueos han extinguido a la par de otros rigores de  aquélla, los 
documentos, libros y hombres, no puede saberse con certeza la po- 
blación fija del Principado (...). En este concepto y para confron- 
tar con las noticias no muy  conformes que tengo recibidas de los 
Ayuntamientos, del número de individuos que habitan en Catalu- 
ña, ruego a V. Ila se sirva circular reservadamente a los Curas Pá- 
rrocos de la Diócesis de su cargo remitan a V. Ila con el mismo se- 
creto una certificación del número de feligreses que estén en su 
respectiva parroquia 16. 
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La millora del recompte eclesiastic respecte als padrons municipals 
es pot constatar bé amb l'exemple de Girona: aquest cens dóna un to- 
tal de 7426 habitants, quan el resum del padró de la ciutat n70fereix 
només 5.34917. 

Respecte al cens de Floridablanca de 1787 i als primers censos ofi- 
cials de 1857 i 1860 -punts de referencia i comparació amb el cens 
que ara aportem-, cal dir, pel que fa al primer, que si bé ha tingut ge- 
neral~ crítiques favorables quant al conjunt de les seves dades, en 
canvi, algunes analisis locals i comarcals suggereixen que el dit cens no 
proporciona gaire seguretat més enlla d7un emmarcament general. 
Aquesta és la constatacií, de Miquel Planas per 12 parroquies de I7Alt 
Empordals i de Jordi Andreu pel cas de Reus19, resultant de contras- 
tar la relació de masculinitat i la taxa de natalitat; i també de Josep 
Clara per la comarca de la Garrotxa en comparar el cens de Florida- 
blanca amb el recompte eclesiastic de 1790 -abans citat-, aquest 
aporta una xifra de 2.231 persones de més en relació al del 1787, i 
aquesta diferencia en la realitat hauria de significar un augment supe- 
rior, car hi manquen els infants de O a 9-10 anys, no tinguts en compte 
pel fet de no ser animes de c o m ~ n i ó ~ ~ .  

Pel que fa al cens de 1857, gaudeix també de bona crítica entre 
historiadors i demografs: "Parece que las cantidades del mismo no 
emanan de la coercitiva estatal sino, en general, de la buena voluntad y 
sincera colaboración ciudadana", escriu Amando Melón fent referencia 
a l'advertencia preliminar del cens2'. Pero, tal com assenyala Jordi Na- 
dal, aixo és degut en part a la manca de censos fidedignes entre 1787 
i 185722. 

2. El cens de 181 8,  possibilitats i problemes 

Marc geografic i aspectes tecnics. Aquest cens de 18 18, del que 
acabem de fer-ne la presentació, té, tot i 17elevat grau de confianqa que 
ens mereix, algunes característiques i mancances que en dificulten un 
estudi complet. 

El primer gran problema que presenta és el dels límits geografics: 
la no concordanqa del bisbat de Girona amb les altres divisions del ter- 
ritori, com són les comarques, vegueries, partits judicials o províncies. 
Així, doncs, si pretenem fer l'evolució de la població a nivel1 comarcal 
(a fi de facilitar la comparació amb els censos de 1787 i 1860, ben es- 
tudiats per J. IGLESIES~~)  s'han d'eliminar les poblacions de la co- 
marca del Maresme i del Ripolles al cens de 18 18 i vigilar que alguns 
pobles de la Garrotxa i la Selva no hi manquin o que alguns de les co- 
marques limítrofs hi estiguin. 



7 4 PLANAS / SIM6N 

De totes maneres, segons P.M. QUINTANILLA24, al 1860, dels 
3 11.1 58 habitants de la Província de Girona, 278.358 pertanyien a la 
Diocesi, la resta estaven repartits entre la Diocesi de Vic i la dYUrgell, 
ja que a les de Barcelona i Solsona hi correspon un nombre ínfim. 
D'altra banda, dels habitants de la Diocesi sols una petita part no per- 
tanyen a la província de Girona, i corresponen a la de Barcelona, que 
ja hem eliminat arnb la supressió dels pobles del Maresme del nostre 
estudi. Així, si bé no hi ha exactitud sí una bona dosi de confianca, 
sobretot quan estudiem l'evolució comarcal de la població. I si hi ha 
errades, que no poden ser molt importants, mai no seran per excés, 
sinó per defecte, en haver habitants de la província que pertanyen a 
altres diocesis. 

Si descendim a nivell local, als pobles, ens trobem arnb una altra 
dificultat. El diferent grau de fiabilitat que poden tenir els censos de 
1787 i 1857, realitzats arnb metodes, finalitats i garanties tecniques 
diferents2', es pot veure agreujat per la inclusió en una data intermit- 
ja d'unes dades obtingudes no a través de les autoritats administratives, 
sin6 de les eclesiastiques, arnb metodes també diferents, a més de tenir 
un marc local distint: en els censos de l'administració és el poble i el 
seu terme municipal qui regeix i els llogarrets i agregats dins el mateix 
hi estan inclosos; en canvi, en els censos eclesiastics 6s la parroquia i les 
seves sufraganies la base del recompte i es pot escaure que no coinci- 
deixin arnb el terme municipal. 

D'aquí ve la necessitat d'anar molt en compte i el fet que nosaltres 
no descendirem massa al fet local, i quan ho farem prendrem el maxim 
de precaucions, com és el cas de buscar les taxes de natalitat per saber 
la confianqa dels diferents recomptes: l'elaboració de la taxa es fa a 
partir de la població del poble i dels agregats. Precaucions primordials 
quan descendim a nivel1 local i pretenem - fer-ne extrapolacions. 

D'altra banda, el cens en si té unes mancances que dificulten el seu 
estudi en termes estadístics, com és la poc precisa distribució en edats 
de la població, la manca de diferenciació per estat matrimonial i edat 
(tan important per saber l'edat al matrimoni i els percentatges de viu- 
desa), la manca de regularitat en els intervals, que ens indiquen un cens 
realitzat arnb metodes i sistemes bastant rudimentaris, en comparació 
arnb el posterior de 1857 (o el mateix de la policia de 1832-33). I tam- 
bé cal anar en compte arnb un elevat nombre d'exempts que podien 
ser personal militar o religiós, pero també persones que prestaven els 
seus serveis especials en determinats moments i entraven en aquesta 
categoria, marinersZ6. 
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3. Fiabilitat 

Masculinitat. Les taxes de masculinitat ens revelen uns bons resul- 
tats, dintre dels límits de credibilitat establerts per L. HENRY2' per 
recomptes antics. Tanmateix s'observa una relació deficitaria pel que 
fa al conjunt d'elements masculins. J. IGLGSIES observa per 178728 
uns coeficients de masculinitat correctes, de 48,48% en el conjunt i 
de 49,34% fins als 7 anys. En les edats interrnitges i actives hi ha una 
clara supremacia femenina, que es podria deure a omissions en el cen- 
sament dels homes, com remarca Iglésies i com semblaria ser per l'es- 
tudi dels exempts als pobles costaners, que correspondrien a mariners 
que fan serveis per a les autoritats. També es pot deure aquest fet a 
una mobilitat temporal de població. 

El fet és que al 1818 hi ha també una taxa de masculinitat que 
s'acosta al 95 (que correspondria a un coeficient o percentatge d'efec- 
tius masculins de 48,72%). Podem precisar aquesta taxa per edats del 
conjunt del bisbat en el quadre (Q. 1) i a la grafica (G. 1) on es rela- 
cionen amb el model proposat per Henry. 

I GIRONA /-y=-=== 
HENRY 
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Quadre 1 

Taxa de masculinitat 
del Bisbat de Girona 

o - 7anys: 97; 
7-16anys:  99 

16-25 anys: 83 
25 - 40 anys : 92 
40 - 50 anys : 100 
50 - 85 anys : 105 

A més de la confianca que ens mereix el cens en aquest aspecte 
podem observar un deficit d'homes sobretot a les edats actives, de 16 a 
25 anys, que es pot deure a les exempcions esmentades pero tambC al 
deficit provocat per la guerra del Frances, en les edats actives, de 16 a 
25 anys (pero tambe de 25 a 40 encara que en menor grau), ja que 
s'observa tant a les comarques de la costa com a les de l'interior (Q. 2). 
Pel que fa al lleuger deficit del grup 0-7 anys és degut a l'elevada mor- 
talitat infantil que afectaria en major grau els nens, que en principi te- 
nen des del naixement una relació favorable: de cada cent nenes nascu- 
des en neixen cent-cinc nens. 

Quadre 2 
Taxes de mascuünitat per comarques. 1818 

0-7 anys 16-25 anys Totes edats 

Alt Empordh 97 86 9 7 
Baix Emporda 99 88 100 
Girones 99 83 96 
La Selva 97 94 99 
La Garrotxa 90 69 . 98 

Taxes de Natalitat. Segons les dades del cens de 1860, la població 
de les comarques gironines tindria una taxa de natalitat d'entorn el 
35%, i segons M. LIVI BACCIZ9, entre d'altres, la natalitat de la pobla- 
ció espanyola en l'anomenat regim demografic antic giraria entom del 
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35 i 45%; i podriem dir que una taxa de natalitat superior al 50% esta- 
ria fora dels limits biologics d'una població d'aquestes característi- 
ques. 

Aquests marges possibles per les poblacions antigues ens permeten 
calcular o mesurar la fiabilitat dels diferents censos de població, ja que 
fins a l'epoca estadistica no es pot seguir l'evolució de les taxes de na- 
talitat solament relacionant les xifres dels naixements amb les de la po- 
blació, ja que una oscitlació en el recompte (un deficit d'un cens) pot 
produir unes taxes completament artificials i inversemblants que dis- 
torsionín tota I'evolució. 

Així ens acontentarem de treballar les taxes de natalitat d'acord 
amb les dades de naixements que posseim per la comarca de 1'Alt Em- 
porda30 per comprovar la fiabilitat dels censos entre el de 1787 i el de 
1860, més estudiats. 

Quadre 3 
Taxes de natalitat de diverses pardquies empordaneses i Girona 

Naixements 1785-89 1816-20 1831-35 1840-44 
Població 1787 1818 1833 1842 

AGULLANA 50 113 49 55 56 61 55 53 
La Estrada 443 883 91 1 1034 

BORRASSA 28 58 27 53 30 38 33 50 
Creixell 479 5 09 780 65 4 

CASTELL~ 137 47 117 48 125 46 162 56 , 
Sant Joan 291 1 2415 2694 2878 

DARNIUS - 28 32 32 47 43 62 
5 69 859 680 695 

L'ESCALA 86 62 90 46 - 41 41 
Sant Martí 1383 1939 - 2212 

LA JUNQUERA 49 117 38 58 42 39 56 48 
416 647 1070 1165 

NAVATA 30 51 31 45 23 32 24 28 
Canelles 582 682 716 844 

ROSES 95 48 86 57 99 38 129 66 I 

1952 1510 2568 1948 

VENTALLO 26 54 21 37 - 22 57 
Valveralla 483 562 - 3 84 

GIRONA - Catedral 59 28 
21 14 

GIRONA - Sant Feliu 
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PROV~NCIA DE GIRONA: 
Naixements 1860-64, mitjana quin,quennal 10.93 1 - 35% 
Població segons el cens de 1860 3 1 1.158 - 

FONTS: Censos: VILAR, P., ADG, AMF, QUINTANILLA, P.M. 
Naixements: M. PLANAS: La població ... , cit. 

4. Els censos i l'evolució de la població 

Entre el cens de Floridablanca de 1787 i el primer cens modern de 
18.57 s'escolen setanta anys que es caracteritzen per la mala qualitat 
dels recomptes de població que produeixen un mal coneixement d'a- 
questa epoca tan important del nostre passat. La proliferació de cen- 
sos, padrons i recomptes, realitzats per les més diverses institucions i 
amb un abast geografic diferent i una fiabilitat desigual, potser sigui un 
reflex clar en materia estadística de la caiguda de 1'Antic Regim, visi- 
ble en tants d'altres aspectes, que revela la inoperancia,dYuna adminis- 
tració i unes autoritats arrelades al passat i que veuen com les seves es- 
tructures i els metodes de recompte i control no són apropiats a una 
societat que requereix una direcció completament diferent. 

Així, J. IGLÉSIES ha analitzat els censos generals de Catalunya 
per la primera meitat del segle XIX3l i ha arribat a la conclusió de la 
manca de confianqa d'aquests recomptes i el poc aprofitament que 
es pot treure del seu estudi3'". Per les comarques de Girona, el cens 
del Bisbat de 18 18 pot ser una pauta interessant per valorar els efectes 
de les guerres de canvi de segle -en especial la del Frances- a les nos- 
tres comarques i la posterior recuperació. 

A l'Arxiu Municipal de Figueres es troba un cens de l'any 1833 
realitzat per la Policia i que abraca tot el partit judicial de Figueres i 
del qual es conserven les respostes originals enviades per tots els pobles 
del partit. Havia de ser realitzat a nivell de tot Catalunya a través de les 
subdelegacions i delegacions de policia de tot el Principat, el conjunt 
de les quals havia de ser enviat amb un termini molt breu a la Superio- 
ritat de Madrid32. Hom coneix sols les dades de Figueres pero seria in- 
teressant trobar a nivell local o als resums, les xifres d'aquest recompte 
per totes les comarques gironines o per tot el Principat. 

Tradicionalment s'ha mantingut l'opinió d'un creixement impor- 
tant de la població catalana, i també de la gironina, a la primera meitat 
del s. XIX. I aixo es feia a partir de la comparació entre els dos censos 
que mereixien més confianqa del regim antic, el de 1787 i el de 1857, 
tot i les dificultats de comparació entre censos d'etapes estadístiques 
diferents. Malgrat el poc coneixement que es tenia entre aquestes da- 
des a causa de la irregularitat dels diferents recomptes, hi havia la con- 
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vicció que a la primera meitat del s. XIX hi havia hagut un creixement 
important de la població, tot i les guerres de canvi de segle i les perio- 
diques crisis agraries i economiques que hom observava. 

L'estudi de les taxes de natalitat, tot i les irregularitats que pot 
provocar el fet de calcular taxes en poblacions petites (encara que l'ex- 
trema coincidencia de resultats avalen el metode) ens revela la subesti- 
mació dels recomptes anteriors al de 1857, ja que és impossible el des- 
cens d'unes taxes de natalitat en tan curt espai de temps. Pero ens 
indica també un altre fet: el cens de 1787 també sembla d e f e ~ t i u ~ ~ .  
Aquestes constatacions no li treuen la confianqa que ens mereix i que 
el posen al costat del cens de 1818 o del de 1833, ja que el fet de tenir 
una distribució per edats i sexes i anar acompanyats per una acurada 
estadística ens indiquen els esforqos de les autoritats. Pero se'ns revela 
que amb els metodes tradicionals i tot i la cura i escrupolositat que 
contínuament es recomanava, era molt dificil poder controlar el con- 
junt de la població a partir d'unes estructures i unes institucions arcai- 
ques i desfasades i encara més si per aquesta població un recompte 
anava lligat a un assumpte fiscal. 

Aquest deficit crbnic el podem confirmar en el quadre que a conti- 
nuació reproduim. Tornem a descendir a la comarca de 1'Alt Emporda 
per tractar amb minuciositat un aspecte: la comparació de l'evolució 
de la població a través dels censos i a través d'una mostra de registres 
p a r r ~ q u i a l s ~ ~ .  

GrAfic 2 
Alt Emporda 

Nombre habitants 
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Aixf observem el progressiu creixement dels naixements (i per tant 
de la població) al llarg del s. XVIII, la frenada a final de segle i la recu- 
peració, lenta i amb entrebancs (com el 1830) posteriors. El fet d'una 
disminució en la taxa de natalitat a les primeres decades del s. XIX 
explicaria aquest lleuger alentiment en la creixenqa pero no justifica 
aquesta gran diferencia que hom observa entre el cens de 1842 (i tots 
els anteriors) i el de 1860, representats per les barres verticals3'. 

Els registres parroquials, tot i ser sotmesos als efectes conjunturals 
i a un possible canvi en el comportament de la població, ens indiquen 
el decidit procés de creixement de la població empordanesa ja al llarg 
de tot el segle XVIII, de més importancia del que sembla. 

Grafic 3 
L'evolució comarcal 1787-1860 

En el quadre núm.ero 4 hom pot observar la recuperació de la po- 
blació després de la guerra del Frances. Proposem, d'altra banda, una 
estimació que podria ser generalitzable pel conjunt de Catalunya supo- 
sant que les condicions de concentració de la població no haguessin va- 
riat de manera substantiva. En funció de les dades de 1787 i 1860 po- 
driem dir que la regió gironina representa un 17,5% de la població de 
Catalunya en aquestes dades i a partir de les xifres que tenim per 18 18 
podem calcular-ne el total. Cal remarcar que les xifres de 18 18 poden 
ser deficitaries en estar inscrits alguns pobles fronterers de les comar- 
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ques en altres bisbats, pero no poden ser excedentaries ja que hem eli- 
minat el Maresme i el Ripolles. Aixi cal entendre la xifra de 18 18 com 
una situació mínima. 

D'altra banda, cal recordar que aquestes xifres sols ens indiquen la 
importancia del creixement cap a mitjan segle per les comarques giro- 
nines i pel conjunt de Catalunya, pero cal comptar amb els diferents 
ritmes d'aquest creixement. a s  indubtable que hi hagueren unes zones 
d'atracció de la població a causa d'un desenvolupament econbmic més 
gran i unes millors ofertes de treball que es configuraren en un centre 
receptor de la població excedentaria dels camps i de certes zones d'in- 
terior que encetaven uns tímids intents de modernització. Barcelona, 
la costa, algunes regions manufactureres veieren créixer la seva pobla- 
ció a causa d'una immigració que provoca un rejoveniment de l'estruc- 
tura per edats i una vitalitat demografica més gran. 

Cal dir també que aquest fenomen no es veura ben estes fins cap a 
mitjan segle on la nova dinamica industrial comenca a estendre's a cer- 
tes zones. Aquest important creixement de certes regions queda ama- 
gat en estudiar I'evolució global de la població, i implica un canvi de 
comportaments demografics que iniciaran de manera decidida el tran- 
sit cap a la modernitat. 

Quadre 4 
Regi6 iI de la divisi6 territorial de la Generalitat 

Alt Empordi 
Baix Empordi 
La Garrotxa 
El Girones 
La Selva 

TOTAL 163.130 179.950 279.768 

Part proporcional amb Catalunya 18,13% -------- 17,5% 17,23% 
Població de Catalunya 899.532 1.028.285 1.662.795 

Nota: --------- indica la poblaci6 estimada. 

Aixi podriem dir que a la primera meitat del segle XIX s'observa a 
les comarques gironines una continuació del creixement del segle 
XVIII, una vegada superats els crítics efectes de les guerres. El cens de 
18 18 ens revela com s'aconsegueix aquesta remuntada, la qual es fara 
més intensa a partir de la crisi dels anys 30. 

D'altra banda, cal posar novament de relleu el creixement demo- 
grafic del segle XVIII. Si les xifres de principi de segle que P. Vilar 
havia estudiat eren deficitdries, també ho serien les de 1787 (encara 
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que en molt menys grau), amb la qual cosa es manté per a tot Catalu- 
nya la importancia demografica i economica del segle XVlIZ com a 
epoca de creixement i com a llavor que sustentara el progrés posterior, 
una vegada superats els problemes de canvis de segle: crisis agraries, 
malestars populars, guerres i fets betlics (1794, 1805, 1808). 

5. Concentració de la població 

Podem veure en aquest estudi de les freqüencies de les poblacions 
segons el nombre dels seus habitants que la població del bisbat de Gi- 
rona no ha canviat molt ni de distribució ni de concentració des de fi- 
nal del s. XVIII. 

La distribució del creixement del s. XVZII, tan ben estudiat a par- 
tir del cens de 1787 per P. Vilar i J. Iglésies, no oferi més variacions en 
el canvi de segle al bisbat de Girona a causa del lleuger increment eco- 
nomic que s'observa a les diferents zones de les nostres comarques i a 
causa dels fets betlics que malmeteren els efectius de la població, ja 
des de 1794 a les comarques frontereres i fins acabada la guerra del 
frances el 18 12. 

Tanmateix, cal dir que les guerres, malgrat els efectes que tingue- 
ren sobre la població i sobre l'economia (canvi de pautes de comporta- 
ment en temps difícils i destruccions i aturada de moltes activitats eco- 
nomiques) no produiren unes transformacions importants pel que fa a 
la distribució de la població ni a l'estructura del poblament. Després 
del desgavell provocat per les invasions, les destruccions i la fugida, les 
persones anaren tornant al seu lloc i reprenent les seves activitats de 
treball i de relació. 

Quadre 5 
Bisbat de Girona. 18 18 

Nombre d'habitants Freq. de poblacions Percentatges 

O - 250 219 51% 
251 - 500 106 25% 
501 - 1000 5 6 13% 

1001 - 2500 32 7% 
2501 - 5000 7 2% 
5001 - 10000 2 1 % 

El s. XVIII observa una urbanització notable de Catalunya, paral- 
lela a la densificació del prelitoral i el litoral, d'acord amb el creixe- 
ment economic i comercial de certes zones més privilegiades. I tot aixo 
contrasta amb la baixa concentració de la població de principi de segle. 



Aquesta lleugera tendencia a la urbanització, que es veu representada 
sobretot per la creixenqa de Barcelona, també és present, encara que 
en menys grau, a les comarques gironines. 

El 18 18 les coses han canviat poc, sobretot tenint en compte la po- 
ca transformació industrial que ha tingut el nostre tenitori: fora d'al- 
guns centres d'Olot, Girona, Figueres, Palafrugell i les poblacions cos- 
taneres, Blanes, Sant Feliu de G., amb indústria suro-tapera i activitats 
comercials, el camp gironí ana creixent, pero sense assolir uns impor- 
tants nivells de modernització que justifiquessin uns excedents de ma 
d'obra i, per altra banda, l'atracció d'aquests centres urbans i comer- 
cials era poc important com per fer possible un transvasament de la 
població del camp a la ciutat. 

Almenys un 75% de les poblacions del Bisbat de Girona són infe- 
riors als 500 habitants (la meitat de tots els nuclis habitats tenen 
menys de 250 hab.) la qual cosa representa que la majoria de la pobla- 
ció és rural. 

Sols hi ha dues poblacions que tenen entre 5 i 10.000 habitants 
(xifra encara prou petita), Olot i Girona, mentre Figueres i Sant Feliu 
de Guíxols s'hi acosten. 

Tot i la dispersió geografica que apuntavem i el poc grau de con- 
centració en viles i ciutats importants, que ens indiquen la ruralització 
de la població gironina encara a pincipi del s. XZX, ens trobem amb un 
important grup de viles intermkdies, entre 1 .O00 i 2.500 habitants i en- 
tres 2.500 i 5.000. Són centres locals i comarcals que aglutinen el teni- 
tori del seu entom o bé són centres costaners que es beneficien de la 
seva bona situació comercial per posar en contacte les seves rodalies 
amb el comer$ exterior. En les comarques interiors la concentració es 
fa més entorn d'una vila important i una xarxa de mitjanes, mentre a 
les zones costaneres hi ha més proliferació de viles intermkdies. 

6 .  L'estructura de la poblaci6 

Per l'estructura de la població és interessant la comparació amb els 
censos de 1787 i 1860 encara que es tracti de relacionar unes demarca- 
cions geografiques diferents i uns intervals d'edat també diferents. 
L'establiment de piramides d'edats per mil individus facilita les compa- 
racions alhora que permet ex treure'n algunes conclusions. 

El cens de 1787 presenta un deficit en el grup de 25 a 40 anys, 
especialment accentuat pel que fa als homes, al contrari del que s'ob- 
serva pel conjunt de Catalunya. D'altra banda, el corregiment de Giro- 
na presenta uns percentatges infantils maxims, signe de vitalitat demo- 
grafica de l'epoca. El contrast, pel que fa al grup de 25 a 40 anys, amb 
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Barcelona, que és la que el té més accentuat, no es pot deure només, 
segons el nostre entendre, al fet que aquesta hagi esdevingut ja un im- 
portant centre receptor d'immigració pel seu desenvolupament econo- 
mic; es podria deure també, en certa mesura, a un defecte d'anotació a 
causa de l'atracció pels nameros rodons, ja que el grup 40-50 anys po- 
dria incloure totes dues edats a causa de la imprecisió a l'hora d'esta- 
blir els intervals i a aquest arrodoniment ja esmentat envers les edats 
acabades en zero. 

El cas és que el cens del bisbat de Girona de 18 18 presenta una 
millor progressib entre els intervals tot i que s'observa un cert deficit 
en el grup d'homes en edats actives, que podria ser degut tant als efec- 
tes de les guerres passades (encara que no s'observa una repercussió 
important en el conjunt de la piramide) com a una lleugera emigració 
vers zones més desenvolupades economicament. 

El cens de 1860 presenta una regularitat més gran deguda tant a 
una millor perfecció en l'elaboració de les dades com al fet d'una ja 
completa recuperació demogrdfica de la població gironina. Hi continua 
havent un cert deficit en la masculinitat en epoques actives i una entra- 
da important en el grup d'l 1 a 20 anys, que creiem que es deguda més 
que als efectes de la mortalitat infantil, a l'efecte de les classes buides 
nascudes durant les crisis de principi de segle i a la guerra del Frances. 

Si observem la progressió de les tres piramides se'ns presenta cla- 
rament una disminució del grup fins als 7 anys, producte d'una pro- 
gressiva, pero ja ferma, davallada de la natalitat, el descens de la taxa de 
fecunditat potser també seria atribuible als metodes estadístics. De 
tota manera, entre 1857 i 1877 la major part de les corbes s'agruparien 
entre 29,s i 4 lZ9 .  

Cens de 1787 (Corregiment de Girona) 

A ~ Y S  Homes Dones 

50-85 26 27 
40-50 7 6 77 
25-40 3 7 47 
16-25 79 77 
7-16 104 113 
0-7 164 173 

per 1 .O00 habitants. 
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Cens 1787 

Cens 1818 

D 
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Cens de 1818 (Bisbat de Girona) 

AnYs Homes Dones 

50-85 2 1 20 
40-50 68 68 
25-40 75 81 
16-25 83 98 
7-16 104 104 
0-7 137 141 

per 1 .O00 habitants. Cens de 1860 (Província de Girona) 

AnYs Homes 

81-90 2 
7 1-80 9 
61-70 25 
5 1-60 41 
41-50 59 
3 1-40 72 
21-30 8 3 
1 1-20 90 
0-10 120 

per 1 .O00 habitants. 

Cens 1860 

Dones 
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GrAfica 5 
Estructura de la població (piramides d'edats) 

Comarca de 1'Alt Empordi segons el cens del Bisbat de 18 18 

A ~ Y  S Homes 
50-85 18 
40-50 66 
25-40 80 
16-25 83 
7-16 101 
0-7 143 

--- 

49 1 
per 1 .O00 habitants. 

Dones 
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Partit Judicial de Figueres segons el cens policial de 1833 

A ~ Y  S Homes 

80-90 1 
70-80 8 
60-70 26 
50-60 40 
40-50 48 
25-40 60 
16-25 80 
7-16 104 
0-7 131 

--- 

498 
per 1 .O00 habitants. 

Dones 
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Si disposéssim del cens de la policia de l'any 1833 per a totes les 
comarques gironines es faria possible un estudi individualitzat per a 
cada poble i comarca per saber-ne 1'evolució de la població, pero tam- 
bé aconseguiríem observar la transformació de 17estructura de la pobla- 
ció amb més fidelitat. Hom pot veure corn l'any 1833 ja s'ha superat 
el deficit d'homes en edat activa i corn prossegueix paulatinament l7es- 
tretament de la base de la piramide, molt més pronunciat el 1860. 

1 veiem també corn hi ha menys diferencia entre aquest grup i el 
següent, cosa que podríem interpretar per una disminució de la mor- 
talitat infantil, encara que aquesta hi sigui present corn es veu el 1860, 
encara. 

El recompte de 1833 pel Partit Judicial de Figueres (amb uns 1í- 
mits geografics molt semblants a la comarca de 17Alt Emporda) ens 
permet encara una data intermedia, sols per a aquesta zona, que indica 
la recuperació de la piramide d'edats en les edats actives i corn prosse- 
gueix de manera paulatina l'estretament de la base de la piramide, a la 
vegada que van augmentant els grups d'edats superiors. 

Tot i que en una zona agraria la divisió en edats actives i no actives 
presenta algunes dificultats a causa de la importancia dels joves i la 
gent gran en les tasques agrícoles (igualment corn el treball femení, so- 
vint poc valorat), el grup dels adults dels 20 (o 16) als 50 anys conti- 
nua essent important dins el conjunt de la població. 

7. Conclusions 

Podríem apuntar unes breus reflexions després d'aquesta somera i 
limitada presentació del cens. Es possible i desitjable la recerca de no- 
ves fonts que ens puguin donar llum sobre aspectes, encara que siguin 
parcials i localitzats, del nostre passat. 

Caldria valorar la importancia del creixement (economic i demo- 
grafic del segle XVIII, ara que sembla que certes interpretacions l7in- 
tentaven minimitzar, tant pel que fa a l'aspecte del nombre d'habitants 
de creixement corn a l'aspecte qualitatiu de les transformacions pro- 
fundes que produeix i que permetra, per exemple, a la població gironi- 
na la seva recuperació després de les dificultats del canvi de segle i pri- 
meres decades del XIX. El creixement posterior, excepte la frenada de 
1830, sera important pero, almenys en les comarques gironines, no tan 
espectacular corn podria semblar la comparació dels cens de 1787 i 
1857 o 1860. 

Finalment s'hauria de matisar les repercussions demografiques de 
fets beliics tan importants corn la guerra del frances ja que els seus 
efectes directes no serien tan devastadors pel conjunt de la població 
corn semblaria a partir de l'estudi de certs casos concrets, corn Girona, 
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en que els fets polítics i militars es barregen amb unes condicions eco- 
nomiques i de desenvolupament de les forces productives que impedei- 
xen una avancada decidida en la industrialització. En canvi, observem 
un progrés moderat en altres centres de les nostres comarques, corn 
Olot, i un decidit desenvolupament agrícola comercial en altres zones, 
com 6s 1'Alt Empordh o el conjunt de la Costa Brava36. 

Seria desitjable una enquesta a fi de trobar, si és que es conserven, 
la resta de recomptes dels bisbats catalans per l'any 1818, o pels par- 
tits judicials del 1833, seguint les motivacions d'aquesta presentació, 
que era de donar a fer coneixer aquests documents. Amb les facilitats 
que avui dia permet el tractament informatic es podria seguir amb més 
precisió l'evolució del nombre dels habitants i de les característiques i 
l'estructura de la població entre 1787 i 1857, permetent una fhcil 
comparació, si es disposessin dades de tot el Principat, en unitats~geo- 
grdfiques iguals. 

Pérez Moreda considera més fiables el cens electoral de 1822 (1 1,6 milions 
d'habitants) i el cens per formar la divisió provincial de 1833 (12,2 milions). 
Vegeu Las crisis de mortalidad en la Espaiia interior (siglos XVI-XX). Madrid, 
1980, p. 403. 
IGLÉSIES, J.: "Indagaciones sobre la población de Catalunya en la primera 
mitad del siglo XIX". Memoria de la Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona, XXXVII (1967), pp. 383482. 
REBAGLIATO, J.: Historia de Catalunya. Salvat. Vol. V (1978), p. 3 SS. 
Agafant els recomptes en habitants, l'evolució seria la següent: 

Població total Taxa Mitjana anual de creixement 
1787 875.388 h 1787-1830 : 0,21 
1830 960.967 h 1831-1842 : 0,75 
1842 1.052.216 h 1843-1857 : 2,95 
1857 1.652.611 h 

Resulta, per tant, inversemblant la taxa del període 1843-1857. 
VILAR, P.: "Essai d'un bilan démographique de la periode 1784-1814 en Ca- 
talogne", Annals de Dérnographie Historique (1965), pp. 53-65; i "Quelques 
problt?mes de démographie historique en Catalogne et en Espagne", Annals de 
Dérnographie Historique (1965), pp. 11-30. 
NADAL, J.: "Les grandes mortalités des annés 1793 a 181 2: effets a long ter- 
me sur la démographie catalane" en Problirnes de rnortalité. Actes du Collo- 
que International de Dérnographie Historique. Liege, 1963. París, 1965, 
pp. 409-421. 
VILAR, P.: "Essai d'un bil m..." (1965). 
PÉREZ MOREDA, V.: Las crisis ... (1980), pp. 375 SS. 
Aquesta taxa, pero, estaria dintre els mhims i mínirns proposats per Francis- 
co BUSTELO per al període 1717-1787 a Catalunya (de 0,50 a 0,70%), vegeu 
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"La población de Catalunya en el siglo XVIII", Hacienda Pública Española, 
n. 38 (1976), pp. 81-91. 

'O ANDREU, J.: La crisi de 1'Antic Regim a Reus: població, economia i societat 
entre 1750 i 1850. Tesina, UAB, 1985 (2 vols.), vegeu vol. 1, pp. 33 SS. 

l  l  SIMON, Antoni: "Girona a comienzos del Ochocientos. Inmigración y creci- 
miento demográfico". Primer Congrés d'Historia Moderna de Catalunya Bar- 
celona, 1984, vol. 1, pp. 133-139, i ALBERCH, R. i CASTELLS, N.: La po- 
blació de Girona (segles XVI-XX). Girona, 1985, pp. 107 SS. 

l 2  Antoni PLADEVALL ha publicat tres censos del Bisbat de Vic, de 1626, 
1685-86 i 1780: "Un cens general de Catalunya fins ara desconegut", Ausa 
(1973), pp. 3-13; "El bisbat de Vic entre els anys 1685 i 1686" Ausa (1976), 
pp. 44-62; i "Un cens demografic i econbmic del Bisbat de Vic de 1780" Re- 
vista Catalana de Geografia n. 4 (1978), pp. 577-616. També R. ALBERCH i 
A. SIMON han publicat "El cens de 1595. Bisbats de Solsona, Vic i Alt Ur- 
gell", Revista Catalana de Geografia, n. 9-16 (1980-81), pp. 80-103. 

l 3  Les referencies dels tres recomptes són respectivament: Arxiu Diocesi de Gi- 
rona (ADG) Sec. S, Kg. 468; Sec. S llig. 461 ; Sec. C iiig. 83. La part del "No- 
menclator" de 1790 corresponent a la comarca de la Garrotxa fou editat per 
Josep CLARA: "El poblament de la Garrotxa a les darreries del segle XVIII. 
El nomenclator Diocesa de 17903', Annals del Patronat dEstudis Histories 
d'Olot i comarca (1980-81), pp. 61-67. 

l4 ADG: sec. S, llig. 468. Ens sembla molt deficitari. 
l 5  ADG: Sec. C, llig. 83. El document del cens sembla oferir algun dubte sobre 

la seva datació, pero aquest s'esvaeix amb el document citat a la nota següent 
-la petició de 1'Intendent al Bisbe per tal d'elaborar el cens- la qual data del 
22 de juny de 1818. 

l 6  ADG: Sec. C, llig. 74, n. 61. 
l7 Vegeu Antoni SIMON: La crisis del Antiguo Régimen en Girona. Bellaterra, 

1985, p. 69. 
PLANAS, M.: La població de IAlt  Emporda al Regim Demografic Antic. Te- 
sina, UAB (2 vols.), vol. 1, pp. 58 ss. 
ANDREU, J.: La crisi. .. (1985), vol. 1, pp. 1 1 ss. 
CLARA, J.: "El poblament de la Garrotxa ..." (1980-81). 
MELON, A.: "Los censos de población en España 1857-1940". Estudios Geo- 
gráficos, n. 42 (1951), p. 213. 
NADAL, J.: La población espmiola. Barcelona, 1966, p. 133. 
IGLÉSIES, J.: El cens del comte Floridablanca de 1787, part de Catalunya, 
Barcelona, F.V.C.J., 1969, que n'és la transcripció literal amb lleugeres modi- 
ficacions. Recordem que P. VILAR a La Catalunya dins d'Espanya Moderna, 
Barcelona, Ed. 62, 1966, també en féu un estudi complet amb rectificacions 
pel que fa a les xifres globals i a certes zones. IGLESIES, J.: Catalunya ara fa 
cent anys, Barcelona, 1961. 
QUINTANILLA, P.M.: La Provincia de Gerona Datos estadísticos, Girona, 
1865. 
Ja ho apunta clarament J. IGLESIES a Indagaciones sobre la población de Ca- 
talunya en la primera mitad del siglo XIX (1967), recalcant que no es poden 
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fer comparacions entre censos d'epoques estadístiques diferents, el de 1787 
marcaria el final d'una etapa, mentre el de 1857 n'encetaria una de plenament 
estadística, amb metodes, tecniques i objectius completament diferents. 

26 Com sembla ser el cas de nombrosos recomptes amb fmalitats fiscals de l'epo- 
ca preestadística on a més de les classes privilegiades, noblesa i clergat, certs 
sectors que podien oferir els seus serveis en casos determinats, com mariners 
(o banquers) podien quedar exclosos sense cap indicació específica. 

27  HENRY, L.: Manual de demografía histórica, Barcelona, Crítica, 1983. 
28 IGLÉSIES, J.: cit. Cal diferenciar el percentatge de la relació o taxa com l'en- 

tenem aquí: el nombre d'homes que hi ha per cada cent dones. 
29 LiVI BACCI, M.: "Fertility and Nuptiality Changes in Spain from the late 

18th to the early 21th Century" a Population Studies, XXII, 1968, 1 (ps. 
83-102) i 2 (ps. 21 1-234). Vegeu també les llistes europees de taxes demogrd- 
fiques a FLINN, M.W.: The European Demographic System, 1500-1820, 
Brighton, Harvester Press, 198 1. 

30 PLANAS, M.: La població de 1 'Alt Emporda al regim demografic antic, 1500- 
1850,2 vol. tesi llicenciatura, Bellaterra, UAB, 1985. 

31 IGLÉSIES, J.: cit. 
3 1  bis Aquestes fonts presentades per IGLESIES són "Relación de pueblos de que 

consta el Principado de Catalunya, corregimientos y subdelegaciones en los 
que se halla dividido", publicat a Barcelona el 1824 (Frigola) amb una insufi- 
ciencia per defecte i una clara imprecisió en estar enregistrat per focs. J.B. 
GALOBARDES: Cataluña en mano, Barcelona, 1831, amb una relació per 
veins i una per habitants, sembla fortament defectiu si el comparem amb les 
dades empordaneses de 1833. P. MADOZ al Diccionario estadístico ... , publica 
la matrícula catastral de 1842, amb distribució per partits judicials. Tot i els 
seus dubtes presenta que 6s o sembla el més fiable dels presentats per IGLE- 
SIES. 

32 Arxiu Municipal de Figueres. A més de les dades demografiques per cada po- 
ble del partit i el resum total hi consten altres informacions com establiments 
públics, cases de begudes o armes de foc. El fet d'estar signat per l'alcalde i les 
autoritats del municipi i les recomanacions que es feien en la circular sobre 
les maneres d'avaluar la població i les precaucions i la necessitat de fer bé els 
recomptes, ens donen fe de la seva fiabiiitat. Les respostes foren lliurades a la 
jefatura de policia personalrnent i dins uns breus terminis de temps. 

33 Entre d'altres, ho havia anat observant darrerament Llorenq Ferrer i Alds pel 
cas del Bages o bé M. Planas a l'Alt Empordd, encara que pel fet de demostrar- 
ho a partir de la inversemblanqa de les taxes i per la dificultat d'establir uns 
índexs correctius adequats i generalitzables, ara per ara no es pot calcular de 
manera correcta el grau de subestimació, i menys "a partir de les taxes que 
haurien de ser lbgiques amb els registres parroquials", la comparació entre l'e- 
volució de la població dels censos i de la natalitat dels registres sembla més 
apropiada encara que menys precisa (grafica 2). 

34 M. Planas: La població ... , cit. 

35 ES confirma el que, seguint a IGLÉSIES, hem apuntat a la nota 25. Conti- 
nuant amb ell, trobem "En 1857 el rigor con que se procedió a la anotación 
de los pobladores de cada localidad corrigió omisiones y ocultaciones que ve- 
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nían siendo endémicas en esta clase de trabajos". Així, les xifres de 1857 o 
1860, en el creixement que ens revelen hi ha una part corresponent als defec- 
tes de realització dels censos anteriors i una altra producte d'un creixement 
real, pel que sembla superior al que ens indiquen els registres de natalitat, les 
taxes de la qual haurien comenqat a descendir. 

36 LLUCH, E.: "La industrialització a la Garrotxa", a Annals de lYInstitut d7Es- 
tudis Gironins, Girona, 1981, ps. 193-232. ARMENGOL, D.: La agricultura 
del Alto Ampurdán a mediados del siglo XIX, tesi de llicenciatura publicada a 
Annals de lllnstitut d'Estudis Empordanesos, Figueres, 1980. BARBAZA, Y.: 
Le paysage humain de la Costa Brava, París, Armand Colin, 1966. Aquesta 
darrera observa diferents ritmes de creixement entre els sectors, sobretot de 
1840 a 1857. Al sector meridional de la Costa Brava, aquest és comandat per 
la indústria surera, les construccions navals i la navegació, mentre al sector pi- 
rinenc (alt de 1787 a 1840) per la vinya. L'estabilitat del sector central, la pla- 
na empordanesa, s'explicaria ja per un creixement anterior i per l'inici d'uns 
canvis qualitatius irnportants en l'agricultura. 

MIQUEL PLANAS i ANTONI SIMÓN 
Universitat Autonoma de Barcelona 
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Apendix: "Sumario de las personas que hay en todo el Obispado". 

Pcrnlnllntla 
Cniinliorl 
Pi lnr  
San1 Trl>lrA ilcl- All, . 
RniiOr de l'crrl 
Snvl Andrcii dcl Tcrrl 
Snnl Llorenc <Ir Icr Arenc* 
Jiiin 
PlncA 
Snnl Jnan dc Mollct 

CelrA 
Ln Sclvn <le Mar 
E l  Pnrt de 11 Selvs 
soti1 TrticlOr tlc In Vnll 
snnl Pclli i dc ni i l rn l leu 
Snnt Mlqiiel <le Clailcllr 
Snnl I>nnlrl 
Arliilclca 
Saiila Mnrla rle L I h  
San1 P r r  IJerli l l 
sai,t cchr in LICCI~ 

'Ti>r.n 
R i~ i< l r l l r l r  (le In Sclva 
S~ l l l Jn  
Lr. l ircanlrr 
Srrrn <le I h i h  
I:,-III,,rI 
Jnhc 
Coloi icrr  
V l ln< l r tn r  
CcrvlA <le Ter 
sni i l  JorJI Dc-vmlls 
S n n i ~  Llo~alm d'Alni imo 
Pnlol Jc Rcvartlll 
N ~ v n i a  
<:ol l~Y 
Vl lnhrr l r ln 
Allar 
Vllntrnlm 
Caltaner 
Ssni Tr l l i i  de nonda 
sniit JVIIA dc n o a ~ l i  

~ a n t  Mnrl  
Moticlls 
Citpollr 
Lr* I'nclrr 
Llninpnics 
San1 I:ellii de Pallrralr 
M i ~ a n e r  
SR~~I Anilrcii <Ir Rrmlnb 
ll,,slnlrlc 
Sntil Cl l i i i rn l  d'Amcr 
Sniii I i i l I A  d r  L lor  
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Ilellcalre 
Alhonr 
Oianollcm <le Rocncnrhn 
La Ilrrroca 
San1 Anlnl dc Finctiicr 

S n n l  Ericvc dc L l h n n a  
LlurA 
~onr lnn t l t i r  
Le: Srricr 
Vallvcrall~ 

Sani Marl l  <l'Einpbr¡er 
L 'A tn i r i j l c r~  
Sal<lcl 
Vilndatnnl 
Tnrdeia 
Llorct 
nlancr 
PolninOl 
Cnlonpc 

~nadc l ln  
Vilol>l <l'O?iynr 
S ~ n l  Dnltiiniiy 
Exlniiynl 
M0116 
Pogñrs dc Tort lcn 
nrcds 
Garcrnnr 

Crionr 

Mnrnrnc 
Hncncnrha 
Sniil CrldOTor rlcls I lo i ln 
Cirhnidlt 
VIIir5 
17nnlhrdi  
Snni Andrcu d 'O l lv t i l~  
I'nlpnnr 
Amrr 
Llnmi Snlvniet 
San1 Ccnlr Sicorln 
Sanl Mlq i~c l  <Ic CmtnpniqJor 
Snnl Martf de Cnmpmnjor 
El Ccllcnl 
n,16 
Li Mlnne 
Vcni i l lb 
Mirrcr 
Snnin Matln dc Pelxc 
L'Ercila 
E l  Torn 
VciilaJol 
Vllnrclx 
. . 
Ultramor 
Poviiollcrcr 
Matnlu~lnlc~ 
Ferlnvl 
La Snln 
I:olxb. 

Pil hol 
L Art 
Fcilrlnyb 
RiiplP 
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I:rtc* 
 lb <Ic Mnncml 
Mor 
Oqiinyd 
t>o,qttcr> 
LII~i>'<IA 
l~alccn 
~,,li,ir (Snsttm M n i l i l  

Il i i i<la 
Srpinrrh 
'1 E,,.~cI 
san,! (.I~~~Ic~II [Ir ~ c r ~ l ~ a  

sniiin <'ri.tinn d'Af0 
l l ~ l l . l l ~ c  d'Ar0 
savj t  M w l i  tl'E*harrn 
A,c,,~. ,Ic Mnr (Snnl 
Arr i iyr  ,Ic Mnr (Snntn Marln) 
Sniii Mnrlli icll 
nortli lr 
Cnrch 
cn<h elc l'rlrhr 

Ca<lcll *'Aro 
Fcnnlq iI'Aro 
Rnmniiyh dc la Sclvi 
Snlltiq ( S ~ r l n  Apnt,) 
S.ni JullA dc Rnnils 
PtiJrl* d r l t  Cinnilcllcrs 
FtiJnlq del. Palicror 
Me<liiiyh 
V1II.IIbbrc8i 
Snnir Llopilm dr  Tcir l  
VilnrotiiA 
ncmwr 

Ilrgriichr 
l'alntl Snvcrdrra 
Snnl I.clc <Ir Vallnlln 
Cnnel iIc Mni 
l l i r r l  
San1 CrOrlA <le Vallnlla 
Snnl Pnl <Ir Mnr 



Llnttihlller 
de Is Sclva 

Cnrlcllh iIc In Selva 
Oitnrl 
Palol d'0ny.r 
Snnl MaIcii de Monlncpre 
Sniiln Pcllaln 
Ciiiipllonp ' 

Sci l tcny~ 
Dnnynler 
Sirinya 

F<irgiirer 
M ~ i l n i i l  
Vllnilnnil 
Vllndngnlq 

, Oinrrnol 
1:niilciibrrln 
Pitjnriiol 

Ercnlr 
Oitalla 
Lm n l ~ h a l  
Ponlcln 
Cornirlclla 
Vllnlrnscr 
Vllninnrl 
Snnl Arlrve #Ir Giilalher 

Orrlnlr 
Sanl Mnrt l  ile Llcmann 
Llaoiyd 
Espniirll.4 
Viilprllac 
Pcrnlia 

Caiiiprn<lnn 
Crcpeiiliirri 
Sorilr 
Snnla Marir dr Can863 
San1 Viccns ilc Cnin6r 
Ri i~dcl lalr  dc la Crcu 
Gntripiiclln (Sanlo Eulblla) 
Vllamaniralc 
Girrlpticlla (Sanl Sllvcslrcl 
Dellid 
Corr 
Mala 
La Moin 
Cornrlld 
norgiinyd 

Pnlol <lc Revardlt 
Snnli EtigEnla de Tcr 
MontTullh 
A lgurv lv~  
Pori~clls <le Is Sclva 
Snll 
Vilr8irda 
La Ccllrra 
Anples 
S ln l  Mar11 SA(>I~.R 
Sanl Aman- 
Snnl Mnri l  <Ir Clnr 
Vllamriil 
Snni Sndi~rnl dc I'llctirn 
Snlir 
Paloii S ~ l o r  
F n ~ i l a n i l l c ~  
Pnniclnra 
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Calnbulg 
Tnrnhmur 
Avlnyonct 
Cartcllrr de la Munlnnyi 
Tarallar 
CailnqiiEr 
Sanl Pcrc E-piilp 
Solninmlr 
Sniil Jonit dc Ic* F n n h  
Socarrsir 
San1 1:rlIu dc Giilxnlr 

Cninnllcri 
Or,ll. 
Snnl Mmrll de Vllnllnnui 
Torrnclla dc Monlgrl 
Cnncl de Vcrgcr 
Snnl Irclc d'E~i ipordl  
Smni Elicvc d'Olol 
Rl<laiira 
Snnl Anclrru de Cnll 
Snvitn I'nii 
ncrti<I& 
nelcr 
Snnl Crl.lhlor Ir* fnnl* 
Sncol 
Vnllcnncri 
nntiiyoln 
Sllr 
Carl lnycl  
Snnti Coloini  d r  I:nrnrrr 
Rliidarcner 
Snnl Pcrr Crrcniln 
Saule<ln 

Lo Plnyn 
Plr Vnlpi 
Lcr Prcrrr 
Snnl Qulnl l  <I'En nnr 
Joniiclcs 
Sniit Erlevc d'Cn Rar 
Ptilgpnr<lltirr 
Snni Prlvel iI'En nns 
VlllQ. 
ncrcanb 
Tcrrndcllcr 
Snnl Andrcu rlc Vllnr 
Tslnlh 
I :on tar~~ i  
Clncrlnr 
S m l  <;rrgorl 
Sntiln Cccllna <le Moncnl 
S.ni lomn de Monthb 
Smnt Mcillr 
Snrrlb de T i r  
Ciiil l lcr 

Rlilrc 
F r ~ i ~ c l n c  
cninpmany 
Vllarnndil 
Citnllopr 
sniit Anilrru <le Porrrrer 
Snnl Fr l l t i  de Porrcrcs 
SI,,I~ Mnrin tlc Porrcrcr 
Snnl Mlqt i t l  <le PorrcICS 
011 
Snnin nlrhnrn 
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Ribcllcr 
lclnixd 
Sint Mlqiicl rl'Armaicr 
Snnla Maipnrlila tI'l!scnlcr 
Mnrciiyb 
Tor 
<;nrri(mlcr 
Ulld 
I n Tnllncla 

Ciiirnvin 
Ariiir<lbr 
Vilalati1 
Arrnys d'Enipordb 
Viln.rohnii 
Sniil Toinbs dc Pluvlh 
Gsrri~incr 
Vlla!iinlln 

Pnlaia Snr<liarn 
S ~ n l  Miqi i r l  <Ir Pliivih 
Ln Pcra 
Snnt Seliarilb <Ir Moiihr 
Snnt An<lrcii <Ir Vrrlrnca 
nnpct 
niaiiya 
Olinyh 
Bnlhr 
san! Llomiic d'A<lrl 

Cnnel d'A<lri 
Cnrtcll6 
1)nilicny 
ll"scr 
Cñstclllnllil 

Sdr. clc Lllcrca 
Arl<tclepi~cr 
I>oinitir 
Llcdb 
Vllrdcrnlrcr 
Ci%lclln 
Mncaiirt <Ic Cnhrcny* 
l 'bplci  
Snoi I.lnicnc ilc Miwr 
Piiicorh. 
Alhanyd 
Llorona 
Cnrriil>rll 
Ilnsqreodn 
Vll.rclemiilr 
Snni r c r r  Fcuodnr 
Tnrr<ielln iIc PIiivlb 
Vilniiincoliinl 
C"S."~II. - 
Crr*plt 
I:spitinvcri 
Vilcrl 
Viliveniil 
V l l~co l i im 
L'El lel i  
C~hnncl lc l  
Sn$rrra 
Vil i r le 
Gmllitierq 
S,.I. L I O ~ I ~  de Pnrfl* 
Ollrrs 
Oilnn* 



Calilcl d r  Mnlnvelln 
MonllrO 
relncmls 
Ln Gnrrlpn 
Palw nnrrcll 
Llnvlti 
Tnrlrllh 
ManlcyA 

. Monln(iti1 
Sndcrnel 

É i i~ rcpcr< l i~  
RI<i 
<;lt~,rlu 
Snnln Sccllnn 
Sniil Andirli Snloli 
Llaporlrrn 
Cnlsn<ln 
Sanla Marla de Flnerlres 
Siitil Nlcolnil (Glronn) 
Pnlati Sacntln (Glrann) 
Mercadal (Glroni) 
Cnlcdral (Glronn) 
Snttt Fclli i (Clronn) 
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nhwnin 
co l l io t l  
Saiit Mlqticl de Plnwl i  
Orrmvlnyl 
Vnllinnnyn 
Forllfi 
Vlloprln 
Vnllilcvlh 
Vilaincrn 
Q,tcI.m, 
<'a<rtnnr 
Vllnnovi de la M i l ~ n  
rs r l r l lb  d'8nipúricr 
Sant loni i  Sn-dn.nr 
Rl,iinnrr 
1.1 Jonqi~cr i  
Soni1 Jiiliil <Ir Torq 
l' i i icdi 
Ap$illani 

Sini  Matt l  d'Ahnrnl 
Pnlnlnllq 
Mnlgrnl 
Lcq Plniirr 

Vcrpes 
Snnl Prrc Li Vall 
Snnt Tehrlh de Mnllcl 
I(spnllh 
SRIII ~ ' l i tncn l  Se-ccher 

Pcrlndr 
Vl<lrrrcq 
Les Cscnnlrr 
C'nlrviiicl 

ADG : Seccib C., Llig. 83, Doc. Núm. 8. 


