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La tradicio historiografica comarcal ha assenyalat des d'antic, mes
producte d'una encertada intuicio que no pas com a conclusio de
sospesar i fer I'andlisi de les dades fornides per alguna acurada
recerca, la gran importancia que al llarg del segle XVIII havia
adquirit el Camp de Tarragona, fins esdevenir un dels punts zenitals
de I'economia catalana. Malauradament, fins fa pocs anys, era un
topic, que com els axiomes matemdtics, descansava, de forma
essential, damunt I'acte de fe del que I'assumia. D'un temps encd el
segle XVIII ha anat mereixent una atencio cada vegada mes profun-
da i extensa. Una atencio, que trencant altres motlles arcaics, va
destinada mes al coneixement de les dades sobre les transforma-
tions economiques i socials que sorgeixen a la societat setcentista
que no pas a celebrar les giragonses biografiques de qualque fill,
mes o menys, illustre o a les acollides tributades a procers ocasio-
nals. Diversos treballs publicats, o encara inedits, confirmen aquesta
afirmacio,
L'analisi que fa el professor Martinez Shaw del cadastre de 1737
de Riudoms constitueix un magnific exemple de les grans possibili-
tats de penetracio al coneixement de la realitat social i humana
d'un moment determinat, aprofitant una documentacio aprioristi-
cament eixorca i sema, quan cau a mans d'un investigador acurat i
rigoros. L'estudi sobre Riudoms ve a arrodonir el coneixement de
la comarca, part dels pobles de la quai i a havien merescut I'interes
d'altres estudiosos. Com diu el mateix Martinez Shaw I'elaboracio
d'aquestes monografies concretes es de capital importancia per a
obtenir una correcta sintesi de la historia national catalana i evitar
que, a mesta, es converteixi en un reguitzell de febles generalitza-
cions. No cal dir que comparteixo del tot les conclusions a que
arriba Vautor, i que em sembla banal, de glosar, ara, aqui. Riu-



doms, queda molt clar en el treba.ll, te una economia en progres,
de base essencialment agricola, una agricultura que malda per a
millorar la seva tipologla, sens poder menystenir el paper que hi
juga I'aiguardent.
Amb tot potser caldria aclarir que el que Martinez Shaw denomina
guarnicio militar era la segona comanddncia dels Mossos de Vesqua-
dra, i recordar, aixi mateix, I'important paper que van jugar els
membres de la fami'lia Nebot en la revolta austracista del Camp de
Tarragona, i, finalmenf,, insinuar que possiblement Vincrement del
conreu de I'avellaner a Riudoms no es produeix al segle XVIII, sino
cap el 1860 com a formula de combatre el daltabaix economic
provocat per Voidium a I'agricultura, com he demostrat per a altres
zones del Baix Camp.

Pere ANGUERA



I. INTRODUCCI6

Avui en dia coneixem la historia economica de la Catalunya del
segle XVIII en les seves tendencies mes caracteristiques i els seus
fenomens mes importants: creixement de la poblacio, extensio i
intensificacio dels cultius, revitalitzacio de 1'artesania, expansio
comercial interior i exterior, acumulacio de capital, creacio de la
industria textil moderna. Tanmateix, son nombrosos tambe els
punts foscos que es mantenen en aquest quadre: n'tme demografic,
abast de les rompudes, transformacions dels cultius, trajectoria de
les industries fonamentals (ferro, paper, teixits), xarxes d'intercan-
vis. D'aquestes mancances destaca 1'absencia de bons estudis econo-
mics locals, que puguin oferir elements sobre les diverses variants
comarcals i que mitjan9ant les analisis de casos concrets puguin
evitar 1'acumulacio de generalitzacions insuficientment fonamenta-
des.

Pel que fa al segle XVIII tenim, precisament, al nostre abast una
valuosa documentacio la qual fins ara no ha estat utilitzada de
forma sistematica i profusa com es mereixia. Fern referenda, obvia-
ment, al Reial Cadastre els fons conservats del qual donen efecti-
vament una informacio insubstitui'ble sobre la poblacio, les terres i
les activitats industrials i mercantils de les poblacions de Catalunya
al llarg de mes d'un segle. Comptem ja amb algunes reflexions
metodologiques elaborades sobre els problemes que presenta la seva
localitzacio i utilitzacio, les quals ens introdueixen amb prudencia
en la problematica de la font(l). Igualment, els primers estudis
pioners en utilitzar el Cadastre, esglaonats amb parsimonia al llarg
dels anys cinquantes i seixantes, han deixat pas a una floracio de
treballs desenrotllats al llarg dels setantes que permeten albirar
1'esperanca de la futura construccio d'una completa geografia hu-
mana i sconomica de la Catalunya del segle XVIII (2).

En aquesta perspectiva, ens ha semblat interessant esbo9ar una
analisi del Cadastre corresponent a la vila de Riudoms realitzat 7



1'any 1737, del qual disposem d'un exemplar dipositat a FArxiu
Historic Arxiepiscopal de Tarragona (3). El seu estudi permet, en
efecte, confeccionar un perfil socioeconomic de la vila en el qual
s'inclouen dades de poblacio,estructura socioprofessional de la pobla-
cio activa, riquesa agraria i industrial, propietat de les terres, distri-
bucio dels cultius, activitats artesanals i mercantils, etc. Per altra
banda Riudoms no era ni de bon tros una poblacio insignificant,
ans al contrari, ja que era un nucli densament poblat, capdavanter
en I'especialitzacio viticola, en la industria de 1'aiguardent i 1'expor-
tacio dels seus destil-lats cap a 1'Atlantic. Per tant, es pot dir que
Riudoms era un exemple clar i representatiu de 1'expansio del Baix
Camp (4).

forma mes rigorosa que abans i van incloure a mes les terres que
pertanyen a Testament eclesiastic. Contrariament els Llibres de
Repart (sovint com en aquest cas son els que es conserven o els
unics que es van fer) encara que contenen les informacions basi-
ques no son tan complets com els Cadastres, en els quals la descrip-
cio dels contribuents, llurs activitats laborals i els diferents cultius
hi es mes detallada.

Hem d'afegir tambe que al document que hem estudiat li manquen
algunes pagines de cap al final, en les quals segurament s'especifi-
cava les propietats d'alguns veins dels pobles dels encontorns. In-
dubtablement el fet que s'hagin conservat els fulls corresponents als
terratinents de Reus, Maspujols, Les Borges del Camp, Vinyols,
Montbrio del Camp i Riudecols fa que aquesta mancanca sigui
realment insignificant i per tant no pot fer variar les conclusions
d'aquest treball (6).

Abans de passar a la part expositive, i per acabar aquesta introduc-
cio, hem de fer constar i a la vegada ser conscients de les limita-
cions d'un treball d'aquest tipus basat nomes en un sol exemple.
Les dades exhumades tan sols adquireixen valor si poden ser corn-
parades amb les obtingudes en altres arees dins la mateixa comarca.
En el nostre cas les invest igac ions dirigides per L.J. Navarro Miralles
sobre el corregiment de Tarragona a la primera meitat del segle
XVIII constitueixen el marc d'obligada referenda d'un treball com
aquest (7).

El document que ens ha servit de base per al nostre estudi ha estat
el Llibre del Repart del Cadastre, elaborat sota la supervisio del
batlle i dels regidors de la vila Pany 1737; no hem pogut saber
no obstant si es tractava de 1'original o d'alguna copia. Per la
datacio el llibre correspon a Pactualitzacio cadastral ordenada per
1'intendent Antonio de Sartine 1'any 1735 mitjancant una Instruc-
cio General on es regulava la forma de procedir a Tinventari de la
base imponible de cada localitat (5). Aquesta circumstancia ens ofe-
reix alguns avantatges: els nous inventaris es van elaborar d'una



£7 censa/ era un dref a cobrar una pensio o canon anual a contrapartida d'un
capital donat. Sovint els pagesos recorrien a aquest tipus de credit per tal de
fer front a les dificultats economiques (Pdgina d'una escriptura de venda d'un
censal, atorgada per Miquel Barrera a favor de Josep Torras, signada el 18 de
setembre de I'any 1712. (Arxiu CERAP).

II. ESTRUCTURA DE LA POBLACI6 ACTIVA

La poblacio de Riudoms, segons el Cadastre, I'any 1737 era de 372
habitants, els quals sumats als sis residents en altres llocs, la comu-
nitat de preveres i el Comu fan els 380 contribuents censats. Si
apliquem a aquesta xifra inicial el coeficient multiplicador de 4,5
(fent excepcio de clergues, menors i vfdues) tindrfem una poblacio
que depassaria lleugerament els 1.500 habitants (1.565 es el pro-
ducte exacte, encara que aquesta exactitud sigui il-lusoria) el qual
dona uns efectius humans bastant superiors a la mitjana dels nuclis
rurals Catalans de 1'epoca.

Si ens atenem a altres elements comparatius aquests calculs no
s'allunyen gaire de la realitat. L'anomenat "Vecindaho de Campo-
florido" dona a Riudoms 983 habitants entre 1717-1718, i el cens
de Floridablanca n'hi reconeix 2.472 I'any 1787 (8). Si ens atenem
a les rectificacions proposades per F. Bustelo al primer dels esmen-
tats recomptes (hi hauria una infravaloracio entre un 25 i un 50%
de les xifres en el cas de les catalanes) (9) i al creixement previsible
de la poblacio entre els vint anys que van des del Vecindario a
1'inventari cadastral, podem considerar com a versemblant una xifra
de 1.500 habitants. Riudoms seria, per tant, la tercera localitat del
Baix Camp, pel sen nombre d'habitants, despres de Reus i La Selva.

L'estructura professional de la vila (quadre num. 1) es molt senzilla.
L'agricultura absorbeix les dues terceres parts de la poblacio (el
67% dels contribuents i el terc restant es reparteix entre les manu-
factures i els serveis. Pel que fa als altres oficis que son de caracter
agrari, s'hi dedica quasi el 13% de la poblacio, el qual te cura de
les mes aviat modestes necessitats de productes elaborats, habitatge
o transport de la localitat. El grup de professionals liberals es carac-
teristic, en la seva migradesa, d'aquestes petites agrupacions rurals
de l'an,ic regim: no hi ha ni metge, ni mestre, sino nomes un
cirugia i dos apotecaris que es fan carrec de la sanitat, un manescal
que te cura de la cabana, i un escriva i un estanquer (funcionari



responsable de les vendes estancades) fent tot plegat una minsa
burocracia. La poblacio militar que s'integrava en la guarmcio de
la pla9a devia estar composta jerarquicament per un capita, dos
oficials i quatre fusellers, a mes d'un soldat sense cap altra refe-
renda.

Tanquen el quadre de contribuents un seguit de persones de quali-
ficacio professional no especificada, entre les quals destaca un
nombre elevat de vidues, cosa, per altra banda, ben caracteristica
de la societal de FAntic Regim.

S'ha d'advertir, de tota manera, que la poblacio activa no corres-
pon identicament al nombre de contribuents. Per una banda, i com
hem assenyalat, hi figura entre aquests darrers un bon nombre de
persones la categoria de les quals no s'especifica, a mes de dues
ihstitucions i un petit grup de residents en altres poblacions. Per
altre costat molts contribuents paguen el cadastre personal d'indi-
vi'dus al seu carrec (quadre num. 2): la majoria son familiars del
titular, pero altres cops son simplement empleats, presumiblement
(35 persones sense especificar) i amb tota seguretat (Smossos).

Aquests diferents grups professionals contribueixen d'una mane-
ra molt desigual a Hisenda, es a dir, presenten nivells econo-
mics molt diferents (quadre num. 3). El nucli fonamental de les
classes dedicades a la terra es constitui't per pagesos els quals repre-
senten el 43% dels contribuents, pero que aporten el 58% de les
contribucions, pagant aixi una mitjana de mes de 17 lliures cata-
lanes, Aquestes dades ens donen un grup social benestant amb una
certa homogenei'tat (cap pages baixa de les set lliures de contri-

. bucio, llevat d'una excepcio), amb terres abundants i ben equili-
brades (regadiu, vinya, cereals), que resideix en casa propia, disposa
d'animals per al conreu i esta en condicions per a fer algun prestec
hipotecari als seus veins menys afortunats. Resumint podem dir
que aquest grup de posicio economica folgada constitueix Felemcnt
vertebrador de la poblacio de Riudoms i es un dels factors d'estabi-
Htat que presenta el seu perfil economic.

Enfront dels pagesos hi ha el mon dels jornalers, els quals representen
el 21% dels contribuents (una tercera part dels treballadors de la
terra) pero que nomes aporten el 7% dels gravamens amb una
mitjana de 5 lliures catalanes. Els jornalers constitueixen aixi 1*altra
cara de la moneda: malgrat que en moltes ocasions comptin amb
un modest boci de terra, essencialment s'han de valer per a la seva

12 propia subsistencia dels seus propis bragos, del seu treball personal,

que sovint realitzen amb Fajuda de llurs fills: aquests esdevenen,
doncs, la ma d'obra emprada pel grup de terratinents acomodats.

Al capdavant de la societat rural, encara que sense etiqueta social,
hem de situar un grup numericament petit de grans propietaris, els
quals ostenten tractaments i ti'tols que acrediten un rang que els es
reconegut. En aquesta categoria trobem el Doctor Josep Figueras,
Francesc de Toda "ciutadano" (sens dubte ciutada honrat), Don
Juan de Castro (amb tractament castella) i la casa de Nebot, que
era indubtablement una famflia nobiliaria, com analitzarem mes
endavant. Dins el mateix grup ens hem vist obligats a incloure (tot
i conscient de la seva heterogenei'tat) a dos contribuents mes amb
tractament de distincio, el Doctor Bru de Mora (el qual nomes
contribueix per una casa) i Don Jose Ortado (^Hurtado?) el qual, a
mes a mes de casa seva, tan sols acredita posseir modestos bocins
de terra: es tracta segurament de funcionaris sense arrels al pai's.
En qualsevol cas, en conjunt, son personatges de pes i tot i que
representen PI,5% de la poblacio pero paguen gairebe el 10% de les
contribucions amb una mitjana superior a les 82 lliures catalanes,
molt per damunt de qualsevol pages, llevat d'una sola exepcid.

Els artesans, distribui'ts en setze oficis, constitueixen un grup de
mes relleu economic que el dels jornales, tanmateix la seva contri-
bucio mitjana, a Fentorn de les 9 lliures, dona entreveure uns in-
gressos suficients pero no folgats. Estan repartits entre la manufac-
tura del calcat (12 individus), el textil (6), el metall (8) o la indus-
tria de Fhabitatge (6, si incloem els fusters), s'hi tracta la presencia
dels boters, caracteristica d'un centre productor i exportador de
vins i dels carreters que cobreixen les necessitats de transport de la
poblacio. Crida Fatencio la inexistencia de comerciants o nego-
ciants, la qual cosa indica que la comercialitzacio devia anar a
carrec dels mateixos productors ja que el volum de les exportacions
no devia ser de prou importancia per a exigir la presencia d'un
professional dedicat especialment a Fatencio dels intercanvis.

Els professionals, aixi com els eclesiastics, constitueixen grups
benestants amb contribucions mitjanes semblants a les dels propie-
taris. L'estament militar sembla que no esta gaire arrelat a la vila,
malgrat que algun d'ells hagi adquirit una casa o algun petit tros de
terra.

En un nucli essencialment agn'cola, Faeces a la propietat de la terra
repeteix Festratificacio economica general. El grup de titulars i
pagesos posseeixen la quasi totalitat de les terres del terme (llevat
aquelles que son propietat dels vei'ns d'altres llocs, als quals ens
referirem en Fapartat seguent). A continuacio els eclesiastics (14 13



lliures de contribucio com a mitjana) i els professionals (9 lliures)
posseeixen en general predis de certa importancia. Finalment, fins i
tot els grups mes desfavorits presenten propietats agraries encara
que necessariament modestes i els artesans (3,62 lliures de contri-
bucio rustega de mitjana) els militars (2,17 lliures) i els jornalers
(2,09 lliures).

El perfil social de la poblacio riudomenca es completa si analitzem,
encara que sigui per damunt, la distribucio de les contribucions
equivalents a la distribucio de les rendes. Els contribuents amb una
situacio economica folgada o fins i tot benestant (els que paguen
mes de 10 lliures al fisc per al cadastre) suposen mes de 43% del
total. La categoria seguent (els que paguen entre 5 i 10 lliures) i
que es poden mantenir sense gaires problemes, engloba el 27% i
nomes un 29% es per sota de la linia de les 5 lliures de cotitzacio.

Ens ajudara a valorar aquestes dades una comparacio amb d'altres
llocs. A Girona, 1'any 1717 nomes el 26,6% dels contribuents su-
pera la frontera de les deu lliures (10). A Mataro el mateix any de
1737 nomes el 4,3% de la poblacio se situa per damunt del mateix
llindar(ll). Si passem a poblacions vei'nes i agafant nomes dos
exemples, veiem que Altafulla 1'any 1757 te un 5,8% dels contri-
buents per damunt de les deu lliures i Maspujols 1'any 1732 arriba
al 15,6% (12). Ras i curt podem dir que Riudoms tenia una socie-
tat mes rica i equilibrada, amb uns percentatges alts en els grups de
renda mitjana i una comoda situacio economica de la majoria de la
poblacio.

Nomes dotze contribuents superen les 50 lliures de contribucio, el
3,15% de poblacio paga el 22,72% del total del cadastre (llevat
com sempre dels veins habitants d'altres llocs amb terres al terme);
aquests son: el Comu de la Vila, quatre terratinents titulats, un
eclesiastic i sis camperols, dels quals un (Francesc Fontgivell) figura
sense aquesta determinacio professional.

14

III. ESTRUCTURA ECON6MICA

Riudoms e"s una poblacio que viu fonamentalment de la terra, com
ho palesa ben a bastament la distribucio socioprofessional dels seus
habitants o el Hoc de la terra en el resum del cadastre (quadre
num. 11). Si amb 1'estudi del repartiment de la contribucio hem
pogut comprovar requilibri de la propietat de la terra, analitzarem
ara la distribucio dels cultius, deixant a banda la qualitat dels seus
propietaris (que en aquest cas s'hi hauria d'incloure els veins d'al-
tres llocs amb terres al terme) a fi i efecte d'obtenir una primera
valoracio de 1'economia agrfcola.

L'observacio dels quadres nums. 6 i 7 ens fa destacar diferents fets.
En primer Hoc, cal remarcar 1'elevat percentatge de terra conreada
en proporcio a la terra disponible malgrat que les dades que tenim
de les terres ermes i els boscos poden ser incomplets i segurament
no del tot fefaents (13). Si ens atenem a la documentacio, el 74,1%
de les terres serien productives i quasi be no hi hauria bosc, nomes
un 0,7%, possiblement conquerit per la vinya.

Aquest seria el segon punt a destacar. Als anys trentes la vinya
devia ser, segurament, el cultiu predominant al Baix Camp. A Riu-
doms representava (comptabilitzant el mallol) el 57,5% del total de
les terres conreades. L'extensio del vinyar, com un cultiu altament
remunerador destinat a I'exportacio es confirma a nivell local.

Junt amb 1'expressio viti'cola cal remarcar la posicio relativament
important ocupada pels regadius (un 13,6% del total). L'esfor?, per
a regar les terres i la recerca de 1'aigua habia ja comencat a la
comarca. Vinyes i regadiu, els quals completen el 71,1% dels
cultius, converteixen a Riudoms en una poblacio indubtablement
prospera.

En car.vi la resta dels cultius semblen estar estancats o, fins i
tot, en proces de regressio. Un d'aquests cultius seria el dels ce-
reals, ti'pics de les terres de seca, que ocupa el 15,3% de la super- 15



ficie agraria i que segurament superava la dependencia de la pobla-
cio amb el blat, compensada per altra banda amb 1'exportacio de
vi. Una cosa semblant passa amb els Olivers, els que nomes arriben
al 8,7% del total explotat, la qual dada coincideix amb els coneixe-
ments que tenim sobre la substitucio d'aquests per la vinya i el seu
confinament a determinades comarques. El 4,1% de Texplotacio
dedicada als garrofers sembla tenir relacio amb les minses necessi-
tats de la reduida cabana de la localitat.

Sorpren, tanmateix, {'insignificant paper de cultius tan caracte-
ristics com 1'avellaner, 1'ametller o la morera. Sens dubte els fruits
sees debien comencar el seu cultiu en terrenys mes abruptes, pero
la seva quasi inexistencia s'ha d'explicar per circumstancies estricta-
ment locals o perque el cadastre es d'una data bastant allunyada o
potser perque aquests cultius es van associar amb d'altres en ter-
renys de difi'cil qualificacio.

En tot cas, la comparacio amb d'altres cadastres del Baix Camp ens
fa veure algunes singularitats de Riudoms. Confrontant els termes
mitjos que per a 10 localitats ens ofereix L.J. Navarro Miralles,
trobem diferents trets diferencials. En primer Hoc, mes poca exten-
sio a Riudoms de terres ermes i boscos, la qual cosa es un punt a
favor de les terres o dels pagesos riudomencs. En segon Hoc un mes
gran percentatge dels terrenys dedicats a vinya i mes poca presencia
del mallol, la qual cosa indica una mes intensa i mes primerenca
especialitzacio viticola. Tercer, un elevat nivell de Paplicacio del
regadiu (10,10% en front del 3,23% per al conjunt de la comarca),
la qual cosa col-loca a Riudoms com la seu d'una agricultura espe-
cialment desenvolupada. Quart, la contrapartida d'una menor capa-
citat pels cultius tradicionals de 1'oliver i els cereals, que a Riudoms
reculen mes que a la resta de la comarca. Cinque, mes desenvolupa-
ment del garrofer, relacionat, probablement, amb una mes intensa
dedicacio ramadera encara que sempre a un nivell secundari. Sise i
ultim, la inexistencia d'avellaners i ametllers contrasta amb Fabun-
dor de terres que hi son dedicades en altres zones, la qual cosa
dona suport a la nostra impressio d'una circumstancia de caracter
local (14).

Si deixem el Baix Camp i comparem amb altres regions, el caracter
evolucionat de 1'agricultura riudomenca queda ben pales. En el cas
del Maresme observem una especialitzacio viticola en les zones lite-
rals (el 87% de les terres conreades a Arenys 1'any 1733; el 74% a
Mataro el 1716; el 43% a Pineda 1'any 1737; el 36% a Premia 1'any
1719), pero el regadiu sembla estar extes en molt poca superfi'cie,

16 si considerem les terres de sembra com terres de seca dedicades als

cereals (15). A la Costa Brava, diverses poblacions assoleixen en
relacio a les possibilitats del sol i les facilitats d'explotacio per via
man'tima, un elevat grau d'especialitzacio del cultiu de la vinya
(Cadaques, Sant Feliu de Gui'xols, Bagur i Lloret) pero el regadiu
es inexistent o arriba a fites molt baixes (com a maxim no gaire
mes del 4% dels conreus a Sant Feliu de Gui'xols) (15). Finalment
al Penedes de 1'any 1717 la vinya gairebe havia comencat el seu
aven? (llevat d'algunes poblacions costaneres com Vilanova i Sitges)
i els cereals encara eren els cultius predominants i el regadiu nomes
feia acte de presencia d'una forma molt timida (17),

Si ens atenem a la grandaria de les parcel-les, Riudoms ens ofereix
la imatge d'una zona de minifundi (quasi un 47% de les parcel-les
tenen menys d'un jornal d'extensio) mancada de grans propietats
(nomes 1*1,3% de les parcel-les superen els 10 jornals d'extensio).
De fet, pero, la comparacio amb el conjunt del Baix Camp (les 10
localitats estudiades per L.J. Navarro Miralles i el seu equip) es ben
il-lustrativa: mes del 53% de les parcel-les tenen una extensio infe-
rior al jornal, mentre que el 4,6% superen els 10 jornals. Dins
d'una estructura minifundista el percentatge de parcel-les de gran-
daries extremes resulten mes equilibrats en el cas de Riudoms.



La ramaderia te una importancia relativament modesta. La compo-
sicio del sector pecuari indica la seva subordinacio a les necessitats
de 1'agricultura. Si prescindim del ramat de moltons del comu, la resta
son animals destinats a les tasques de la terra, la qual cosa consti-
tueix un altre tret modern, propi d'una explotacio agn'cola evolu-
cionada. Caldria assenyalar tambe, el predomini dels animals lleu-
gers (mules, ases) sobre el bestiar bovi mes lent i feixuc per als
treballs del camp. Aquesta substitucio del bou per la mula seria un
fenomen corrent a la Catalunya setcentista, observat aqui relati-
vament aviat. Ara be en recursos ramaders Riudoms no s'allunya
gaire del normal del Baix Camp: la seva cabana de bestiar bovi
represents el 38% del total en front al 30% de la mitjana comarcal,
mentre que els animals lleugers del camp composen el 56% en
front del 50% comarcal, la qual cosa accentua lleugerament el ca-
racter mes evolucionat de 1'economia agropecuaria de la vita.

Riudoms es un poble essencialment agrfcola, les activitats de trans-
formacio del qual son limitades, encara que alguna tingui una
importancia destacada. Una part d'aquestes activitats no ultrapassen
1'ambit d'una modesta elaboracio artesanal. Els petits tallers produ-
eixen espardenyes (i en mes poca quantitat sabates), teixits, barrets,
objectes de metall, olles per a la destil-lacio i botes per a amagat-
zemar vins i aiguardents. A banda dels tallers, les instal-lacions de
mes importancia inclouen set molins de farina (amb els dos del
vei'nat) i diverses premses d'oli com a perllongacio natural de 1'eco-
nomia camperola. I encara amb mes significat en aquest sentit
funcionen un total de 16 olles per a produir aiguardent (18).

Com se sap la destil-lacio dels vins per a convertir-los en aiguardent
es un dels pilars basics de la vida economica de la comarca al segle
XVIII: les olles de Riudoms es poden afegir als vint establiments
que funcionen a Reus(19), a les 14 de Vails (20), a les 20 que
treballen a la Selva del Camp als anys quarantes (21) i a moltes
d'altres instal-lades arreu del Camp de Tarragona (22).

Concretament les fabriques de Riudoms son propietat del Doctor
Josep Figueras, 1'oficial Francesc Marti, el reverend Josep Bages, el
boter Pere Gavalda, Antoni Joan Mestre, Josep Fontaner, Francesc
Roca (3 olles), el ciutadd honrat Francesc de Toda, Josep Torrens
(2 olles com a minim) i de Francesc Freixas, inclos en el cadastre
entre els veins de Riudoms pero amb una nota indicant que es de
Poboleda (Priorat) i Joan Sabater (2 olles) vei de Reus.

Tenim noticia d'algun d'aquests fabricants. El doctor Josep Figue-
res pot ser descendent d'un dels dos personatges que introdui"ren els

18 primers alambins a Vilafranca del Penedes 1'any 1692(23). Fran-

cesc de Toda es, un cop acabada la guerra, un dels provei'dors
habituals de la companyia d'Ignasi Llorens, d'igual forma que el
mateix Josep Toda ho havia estat durant el conflicte de Joan Pau
Llorens: la continuftat familiar es evident (24). El reverend Josep
Bages devia estar emparentat amb la familia de fabricants de Reus
que portava el mateix nom, i Joan Sabater tambe te olles per a la
destil-lacio de 1'aiguardent a la capital de la comarca, de la qual es
vei (25). £s molt probable que Riudoms fos aleshores el segon
centre productiu de Catalunya, passant al davant de Vails i La
Selva del Camp i darrera nomes de Reus.

A mes a mes d'aquestes instal-lacions industrials el cens fiscal de
Riudoms inclou cases que serveixen d'habitatge per als vei'ns de la
vila, tal com reflecteix el quadre corresponent (quadre num. 10).
Dels 380 contribuents censats, 263 tenen casa propia, els quals
sumats als 23 amb mes d'un habitatge sumen 286 propietaris o
sigui mes del 75% del nombre d'habitants, un percentatge realment
alt. Les cases assenyalades sumen 324 (incloses dues de propietat
del terratinent de Reus) la qual cosa representa un deficit d'habi-
tacles del 12% aproximadament. Tot plegat dona un alt percentatge
d'habitacles unifamiliars de propietat, al costat d'una quantitat re-
duida encara que remarcable d'habitacles compartits per families
en el sentit extens o amb caracter de lloguer. Podem dir, doncs,
que amb aixo veiem una vegada mes la distribucio equilibrada del
mercat i un alt nivell de riquesa immoble.

El balanc de les instal-lacions de Riudoms es completa amb les
propietats del Comu, les quals son consignades sense distingir entre
bens propis de Fajuntament o aprofitaments col-lectius. A mes de
les propietats consignades en altres apartats (terres, ramats, cases,
molins de farina i premsa d'oli), el Comu te una fonda, una taver-
na, una carnisseria, una fleca, una botiga de pesca salada i un forn
de pa, i contribueix tambe per 1'arrendament del peix i la fabri-
cacio o venda de 1'aiguardent.
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IV. CONCLUSI6

Els quadres comentats i el resum final del cadastre (quadre
num. 11) ens permeten fixar el perfil socioeconomic de la vila de
Riudoms. L'economia de Riudoms s'assenta en una agricultura
avencada, com ho palesa 1'extensio de les roturacions, el progres
dels cultius remunerats i que es poden comercialitzar, 1'elevat per-
centatge de terres regades, la subordinacio de la ramaderia (amb
animals de conreu lleugers) a 1'agricultura. L'extensio de la vinya,
Pavenc; dei regadiu i el retroces dels cereals converteixen Tagri-
cultura riudomenca en una de les mes evolucionades del Principal
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en !a primera meitat del segle XVIII. La posicio privilegiada de
Riudoms es deguda, en bona part, al desenvolupament de la fabri-
cacio de 1'aiguardent, un factor que contribueix basicament a
Faveng de la comarca del Camp de Tarragona dins la geografia
economica de Fepoca.

Riudoms ofereix, des del punt de vista social, la imatge d'una
comunitat rural rica i equilibrada. Son indicadors d'aquesta prospe-
ritat generalitzada Fait nivell de contribucio dels seus habitants, la
irrellevancia de les rendes en el cadastre (la qual cosa significa un
escas recurs al credit agrari), el percentatge redui't de contribu-
cions extremades i per tant el ponderat repartiment de la riquesa.
Sobretot el principal factor d'estabilitat el constitueix el quasi 45%
de pagesos propietaris, cosa que confirma les apreciacions de P.Vi-
lar sobre el pes decissiu de les classes mitjanes camperoles en el
creixement economic de la Catalunya setcentista. A tall de resum
podem dir que les dades de Riudoms, ratificades per les dades dels
treballs en curs sobre d'altres poblacions, ens permeten entendre la
causa perque el Camp de Tarragona es va convertir en un impulsor
basic de Fexpansio catalana del segle XVIII.

Universrtat de Barcelona, 1982.
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NOTES

(1) Referent a la implantacio del cadastre, cf. J. MERCADER I RIBA, L'esta-
bliment del Reial Cadastre a Catalunya i la seva fonamentacio economica
i social. Miscel-lania Fontsere (Barcelona, 1961), pags. 295-303; i Felip
Ve, a Catalunya, Barcelona, 1968, especialment pags. 119-246. Pel que fa
a la seva utilitzacio com a font historica, son basics els estudis de J.
NADAL FARRERAS, La introduction del cadastro en Gerona, Barce-
lona, 1971; i Una font important per a la historia economica de Cata-
lunya: el Reial Cadastre (1715-1845). Homenaje al Dr. D. Juan Regla
Campistol (Valencia, 1975, v. II, pags. 209-222. Finalment i per a resol-
dre els problemes concrets que comporta la utilitzacio dels cadastres, a
partir d'una ja dilatada experiencia en manejar aquestes fonts, son impres-
cindibles els treballs de J. SUAU i A. SEGURA, Metodologia para el
estudio de la estructura de la propiedad agraria en Cataluna fsiglos XVIII
y XIX). Jornadas de metodologia y didactica de la historia, Caceres, 1981,
actualment en premsa; L. J. NAVARRO MIRALLES, Una fuente fiscal:
el catastro (siglo XVIII). Anotaciones metodologicas, Ibidem (amb un
tractament potser mes exhaustiu del tema i amb major abundancia
d'exemples); i A. SEGURA MAS, El cadastre: la seva historia (1715-1845)
i la seva importancia com a font documental. Estudis d'historia agraria,
num.4 (1983), actualment en premsa (amb una amplia discussio de les
dificultats mes notables assenyalades pels investigadors i amb una extensa
relacio d'estudis, publicats o no).

(2) Entre els primers treballs sobre cadastres Catalans, apuntem els d'E.
GIRALT, Evolucio de I'agricultura al Pened.es. Del cadastre de 1717 a
I'epoca actual I Assemblea Intercomarcal del Penedes i Conca d'Odena

• (Martorell-Igualada, 1950), pags. 166-176; S. LLOBET, De geografia agra-
ria en la comarca del Maresme. Estudios geograficos, num.58 (1955),
pags. 23-71, i num. 59 (1955), pags. 215-297); J. NADAL OLLER,
Demografia y economia en el origen de la Catalunya moderna. Un
efemplo local: Palamos. Estudios de historia moderna, t. VI (1956-59),
pp. 279-303; J. NADAL i E. GIRALTt Barcelona en 1717-1718. Un mo-
delo de sociedad preindustrial. Homenaje a D. Ramon Carande (Madrid,
1963), t. II, pp. 277-305; Y. BARBAZA, Le paysage humain de la Costa
Brava. Paris 1966; J. LLOVET, Mataro 1680-1719, El pas de vila a ciutat
i cap de corregiment. Mataro 1966. Davant de la seva abundancia, renun-
cio a citar els treballs el-laborats durant els anys setanta i vuitanta, dels
quals n'he dirigit alguns (Premia, Sitges, Castello de Farfanya, Lleida).

(3)L'esmentat document em va estar facilitat pel professor LJ. Navarro
Miralles, al qual a mes a mes li dec les valuoses suggerencies per a la
reda;cio d'aquest treball. Aixf mateix vull agrair a D.Salvador Ramon,
director de FArxiu Historic Arxidiocesa de Tarragona, les facilitats dona-
des per a la consulta i copia de ['exemplar utilitzat.23
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(4) Manca una historia de Riudoms, tasca col-lectiva que darrerament rep
1'empenta de diversos estudiosos de la comarca, per tal de fer-la realitat;
moltes d'aquestes aportacions son publicades pel Centre d'Estudis Riudo-
mencs "Arnau de Palomar". Sobre aquest aspecte, cf. les notes d'historia
local que recull Eugeni PEREA, Toponimia del terme i de la vila de
Riudoms. Revista Catalana de Geografia, v. I, num. 2 (Barcelona 1978),
pags. 1-110.

(5)Cf. J. MERCADER I RIBA, Felip Ve..., 177; i J. NADAL FARRERAS,
Una font..., 216-218.

(6) He d'advertir que utilitzare la totalitat de fulls del Libra de repartos en
Panalisi de 1'estructura economica de Riudoms, pero excloure als terra-
tinents d'altres llocs en 1'estudi de 1'estructura de la poblacio activa (limi-
tant-me als 380 contribuents inclosos com a veins de la vila).

(7)Cf. L.J. NAVARRO MIRALLES (i equip d'Historia Moderna de la Dele-
gacio Universitaria de Tarragona), Aproximacion a un estudio de la agri-
cultura del Corregimiento de Tarragona en la primera mitad del siglo
XVIII, a traves del Real Catastro. Coloquio Franco-Espaflol de Historia
Agraria, Madrid, 1981, actualment en premsa.

(8)Cf. P, VILAR, La Catalogne dans I'Espagne moderne. Pan's, 1962, v. II,
pag." 144.

(9) Cf. F. BUSTELO, Algunas reflexiones sobre la poblacion espanola a prin-
cipios del siglo XVIII. Anales de Economia, num. 151 (1971), pags.
89-106; i La poblacion espanola en la segunda mitad del siglo XVIII.
Moneda i Credito, num. 123 (1972), pags. 53-104. Una recent i pon-
derada reflexio sobre el valor dels censos del set-cents (on es discuteixen
de nou les xifres catalanes) es la d'A. EIRAS ROEL, Problemas demogrd-
ficos del siglo XVIII, en Espana a finales del siglo XVIII, Tarragona,
1982, pag. 13-30.

(10) J. NADAL FARRERAS,La introduction..., 105.

(11) P. MOLAS RIBALTA, Societal i poder politic a Mataro, 1718-1808.
Mataro, 1973, pag. 61.

(12) L.J. NAVARRO MIRALLES, Altafulla a traves de su Catastro de 1757,
Estudis Altafullencs, num.5 (1981), pags. 27-64 (la dada en pags. 34 i
59); i LJ. NAVARRO MIRALLES, Maspujols, corregimiento de Tarra-
gona, segun el catastro de 1732. Universitas Tarraconensis, v, IV
(1981-82), pags. 193-216 (la dada a la pag. 196).

(13) Cf. E. GIRALT, Evolucio..., 174; i S. LLOBET, De Geografia..., num. 58,
pag. 14.

(14) Cf. les dades presentades per L.J. NAVARRO MIRALLES, Aproxima-
cion..., 9/1.

(15) S. LLOBET, De Geografia..., num. 58, p. 43. Excloi'm les xifres de sant
Cipria de Vail Alta i Alella per corresponds a dades molt tardanes,
respectivament als anys 1771 i 1784.

(16) Y. BARBAZA, Le paysage..., quadre IX i pp. 263-266.

(17) E. GIRALT, Evolucio...

(18) En aquesta xifra hi ha una lleugera vacil-lacio. El cadastre grava al fabri-
cant Josep Torrens per "las ollas de aguardiente", sense especificar el seu
nombre. Nosaltres n'hi hem adjudicat dues, cosa que resulta la mes proba-
ble. No hem comptabilitzat, no obstant, la contribucio del Comu "por el
aguardiente", ja que no sabem si aixo fa referenda a la fabricacio o a la
mera comercialitzacio del producte.

(19) Arxiu Historic Municipal Prim-Rull, de Reus, Llibres del Cadastre, Any
1740.

(20) L.J. NAVARRO MIRALLES, Aproximacio..., 4.

(21) A. H. A. T. Cadastre de la Selva del Camp. Any 1744.

(22) L. J. NAVARRO MIRALLES, Aproximacion..., 4.

(23) E. GIRALT, La viticultura y el comercio Catalan del siglo XVIII. Estudios
de Historia Moderna, v. II (1952), pp. 159-176, concretamente a les pags.
167-168 i 175-176.

(24) Arxiu Historic Municipal de Barcelona. Fons Comercial. A-199, f. 124 i
127, i A-197. f. 30.

(25) A. H.M.R. Llibres del Cadastre. Any 1740.
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Escriptura de venda d'una pefa de terra de vinya, a la partida del Cami de
Riudoms, datada el 23 de febrer de I'any 1 786 (Arxiu CERAP}.

Quadre num. 1.

ESTRUCTURA SOCIOPROFESSIONAL

— Llauradors— Pagesos
Jornalers
Maj orals

Pagesos . . . .

Espardenyers
Ferrers
Sabaters
Boters
Teixidors
Fusters
Confiters
Sastres
Soguers
Carreters
Paletes
Moliners
Calderers
Serrallers
Picapedrers
Barreters

Titulats . . ,

Apotecaris
Cirurgians
Manescals
Escribans
Estanquers

Militars ...

Vidues
Dones
Pomes
Minusvalids
Hereus

166
81

1

7
6
5
4

,3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

2
1
1
1
1

17
11
9
4
4

247

47
6
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Testamentaries
Menors
Absents

Sense especificar .

2
1
1

Institucions •.
Forasters

Quadre num. 2.

POBLACIO ACTIVA

Contribuents
Fills
Germans
Cosins
Mossos
Pagament personal empleats
Indeterminats

Total

Total. . . .

Quadre num. 3.

REPARTIMENT CADASTRALPERGRUPS

372
70

1
1
8

35
1

487

49
22

7

380

PROFESSIONALS

% Contribucions %

1 66 pagesos
81 jornalers

1 majoral
6 titolats

47 artesans
6 professionals
7 eclesiastics
8 militars

49 sense especificar
2 institucions
7 forasters

380 contribuients

43, 68
21,31

0,26
1,57

12,36
1,57
1,84
2,10

13,89
0,52
1,84

100,00

2923
390

2
494
434
90

117
22

332
118
81

5007

11. 08s
05
10
12
09
05
07
11
02
07
06

07

06 d.
07
_
10
05
-
06
—
08
10
09

01

58,37
7,79
0,04
9,87
8,67
1,80
2,35
0,45
6,63
2,36
1,62

100,00

Contribucio mitja

17,61
4,81
2,50

82,44
9,24

15,04
16,76
2,81

. 6,77
59,19
11,61

13,17

Quadre num. 4.

DISTRIBUCIO PER GRUPS DE CONTRIBUENTS

111
103
128
26
12

0-5 lliures
5-10 lliures

10-25 lliures
25-50 lliures
mes de 50 lliures

Quadre num. 5.

MAJORS CONTRIBUENTS

Doctor Josep Figueras
Francesc de Toda, ciutada honrat
Joan Boter, (llaurador)
El Comu de la Vila
Reverent Josep Bages
Don Juan de Castro
Joan Gispert, llaurador
Francesc Roca, llaurador
La Casa de Nebot
Francesc Fontgivell
Joan Baptista Vallverdu, Uaur.
Jaume Simeon, Uaur.

Quadre num. 6.

DISTRIBUCIO DE LES TERRES (EN JORNALS)

Erms
Boscos
Vinyar
Mallol
Regadiu
Seca
Oliverar
Carroferar
horta
Ametller

29,21%
27,10%
33,68%

6,84%
3,15%

17311.
173
149
113
81
75
74
73
65
54
52
50

as)

1.046
28

1.746
25
420
472
269
127
13
2

18s.
12
16
03
12
07
11
08
10
14
01
05

01 d.

07
10
06
01
04
02
09

04
02

25,17
0,67

42,02
0,60

10,10
11,35
6,47
3,05
0,31
0,04
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Figueres
Moreres

Terres

0,6
0,3

4.155

30

Quadre num. 7.

DISTRIBUCIO DELS CULTIUS (EN JORNALS)

Vinyar
Mallol
Regadiu
Seca
Oliverar
Garroferar
Horta
Ametllers
Figueres
Moreres

Terres cultivades

Quadre num. 8.

RAMADERIA

Moltons
Ases
Muls
Sous
Someres

Bestiar

Quadre num. 9.

INSTAL-LACIONS INDUSTRIALS I MERCANTILS

16 olles d'aiguardent
7 molins de farina

— premses d'oli
1 hostal

0,01
0,00.

100.

1.746

25
420
472
269
127
13
2
0,6
0,3

3.079

56,70
0,81
13,64
15,32
8,73
4,12
0,42
0,06
0,01
0,00.

100.

200
160
133
25
3

521

38,38
30,71
25,52
4,79
0,57

100

1 taverna
1 carnisseria
1 pastisseria
1 botiga pesca salada
2 forns de pa

Quadre num. 10.

DISTRIBUCIO DE LA PROPIETAT IMMOBLE

94 propietaris
263 propietaris

17 propietaris
3 propietaris
2 propietaris
1 propietari

380

0
1
2
3
4
8

1 propietari foraster 2

Quadre num. 11.

RESUM FINAL', , :

Veins

Agriculture
Ramaderia
Instal -lac ions
Immobles
Personal
Rendes

Total

3005 11.
70

133
165

1521
110

5007

17s.
18
05
—
10
16

6T

cases 000
casa 263
cases 34
cases 9
cases 8
cases 8

322

cases 2

Terratinents forasters Total

- d. 892 11. 00 s. 02 d. 3897
- 70
08 1 10 134

1 04 166
1521

05 110

01 894 14 02 5902

17
18
15
04
10
16

01

02
-
08
—
—
05

03
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Grafic num. 1.

ESTRUCTURA SOCIOPROFESSIONAL
INSTITUCIONS

FORASTERS

Grafic num. 2.

REPARTIMENT CADASTRAL PER GRUPS PROFESSIONALS

INSTITUCIONS

FORASTERS

32

Grafic num. 3.

DISTRIBUCIO DE LES TERRES (en jornals)

HORTA

AMETLLER

BOSCOS

MALLOL

Grafic num. 4.

DISTRIBUCI6 DELS CULTIUS (en jornals)

HORTA

AMETLLERS
FIGUERES

MORERES
C3ARROFERAR

33

MALLOL



OUADERNS DE DIVULGACI6 CULTURAL

1. Valeria Romero: Poblat neolitic de cabanes.

2. Modest Guinjoan, Carles Marti: Aproximacio a 1'Ofici de car-
reter.

3. Joan Josep Carrion i Cubells, Joan Ramon Corts i Salvat,
M? Isabel Domingo i Gispert: L'avellaner a Riudoms.

4. Carlos Martinez Shaw: Riudoms a la primera meitat del se-
gle XVIII: Un perfil socioeconomic.

ALTRES PUBLICACIONS DEL CERAP

"Lo Floe", full informatiu dels socis del Centre d'Estudis Riudo-
mencs "Arnau de Palomar". Revista mensual.

Memoria fundacional del Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau
de Palomar" i del Museu Historic Municipal. (1978). (Exhau-
rit).

Cataleg general de 1'arxiu del CERAP (1979). Inventari de la
biblioteca, arxiu documental i obra varia. (Exhaurit).

MisceMania d'artistes i estudiosos riudomencs (1979). Diversos
autors. (Exhaurit).

MisceMania d'artistes i estudiosos riudomencs (1982). Diversos
autors.


