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Les occitanes de Begues 
(���0-����)

Víctor Mata Ventura
Centre d’Estudis Beguetans

POBLACIÓ FEMENINA DE TERRITORIS OCCITANS
A final del segle XV a Catalunya i també a Begues, la manca de recursos humans feia imprescindible 
recuperar població per tornar a endegar les explotacions productives i comercials perdudes per la 
pesta i les guerres remences. Un seguit de causes socials, polítiques i demogràfiques van afavorir 
l’arribada de contingents humans, la majoria procedents dels territoris occitans francesos. Les 
persones que es van instal·lar a Begues van treballar de qualsevol ofici i les més actives van prosperar 
fent negocis amb la compravenda de terra, bestiar, blat, carbó, adob…, la qual cosa els va permetre 
una ràpida confluència amb la societat beguetana. Avui alguns masos i cases com Can Carreres, 
avui Ca n’Anfruns, Can Rigol, Can Figueres, Can Térmens o casa Gassó, avui Can Miró deuen la seva 
denominació a gentilicis occitans (MATA, V, 2015). 

La nòmina d’occitans arribats a Begues entre 1501 i 1668 és de 257 persones: 242 homes i 14 dones 
que representen el 37% de la població beguetana d’aquell període. A partir de la documentació 

Figura 1. La 
similitud cultural 
i lingüística 
occitana i catalana 
va possibilitar una 
ràpida integració 
de la població 
arribada de 
territoris occitans 
amb la societat 
autòctona (WiC, 
2017). 
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processada comprovem que dels 475 capítols matrimonials, pas previ a la celebració de matrimoni, 
50 són entre occità-beguetana i occità-occitana. No hem identificat casaments entre beguetà i 
occitana (MATA, V., 2018). 

El percentatge de dones occitanes arribades a Begues i a altres municipis catalans és molt menor 
respecte al d’homes. A Begues és un 5,5 % del total de persones migrades en el període d’estudi 
(1580-1673), la qual cosa és inferior al 8,41% de dones franceses identificades al Baix Llobregat 
(AMENGUAL, M. 2018). La menor arribada femenina respecte a la majoritària arribada d’homes no 
invalida la seva importància i més si tenim en compte l’aportació de Begues a la nòmina de dones 
arribades al Baix Llobregat.[1] El percentatge no és menyspreable tenint en compte que Begues era un 
petit poble de muntanya en comparació als municipis de la plana deltaica i de l’àrea de Barcelona.

COMPARATIVA DE POBLACIÓ OCCITANA AL BAIX LLOBREGAT
Les gràfiques que segueixen expressen la diferència entre el nombre d’homes i dones de procedents 
de terres occitanes. També mostren la població total masculina i femenina en alguns municipis del 
Baix Llobregat i la dels homes i dones de Begues en comparació amb altres municipis. A Begues el 
període de màxima afluència femenina es produeix entre 1601 i 1637 que coincideix amb el punt àlgid 
de la migració francesa i el començament de la davallada de les migracions nord-sud. Tal vegada està 
relacionada amb l’afecte crida que va comportar la gran quantitat de joves occitans, la majoria solters 
(MILLÀS, C. 2005).  

NOTíCIA DE LES OCCITANES DE BEGUES. 
Les traces de vida de les dones occitanes de Begues estan inserides en els capítols matrimonials que 
signaven abans de contraure matrimoni i als testaments que ordenaven al final de la seva vida.[2] 
Eren joves i casadores, filles de pares occitans, arribades amb ells o nascudes a Begues. Coneixem 
algun aspecte de les seves vides mitjançant les disposicions contractuals de caràcter matrimonial 

(*) Aquesta dada pertany als 42 nous occitans identificats en el darrer 
buidatge dels Manuals notarials: UC 2346, UC 2347, UC 2348, UC 2349



��

Les dones d’Eramprunyà: passat i present.

que subscriuen amb la seva parella masculina, les  deixes i llegats testamentaris que atorguen a 
familiars i institucions religioses locals, així com les misses, aniversaris i funerals que  disposen per 
a les seves ànimes. Per altra banda, tenim constància de la facilitat negociadora dels seus pares, 
germans i marits i la capacitat de transacció amb la població autòctona de Begues. Però també, de 
les relacions endogàmiques que afectaven les famílies occitanes amb descendència femenina i les 
dificultats de cercar parella amb  homes occitans, magnificades per la preferència d’esposori dels 
joves catalans amb dones catalanes. Totes les occitanes que signen capítols matrimonials, pas previ a 
les esposalles, es van casar amb un home occità solter. No s’ha localitzat cap matrimoni mixt occitana-
català, tampoc cap dona vídua casada en segones núpcies. Tot plegat denota una bona integració en 
el món laboral i econòmic, enterbolida per una exclusió social de gènere i estrangeria difícil d’amagar. 

Llúcia Castells 

És filla d’Antoni Castells, pagès de la parròquia de Santa Creu de les Monges, bisbat de Rius i de Maria. 
La seva edat oscil·la entre 15 i 25 anys. Fa capítols matrimonials amb Bertran Roca, fadrí i pagès de 
Begues que era fill de Bernat Roca, pagès de la Roca, bisbat de Comenge i de Joana. La mare de Llúcia 
aporta 10 lliures de dot. No consta creix del marit.[3]

Margarida Claveria 

Fa capítols matrimonials amb Joan Tarrida, pagès de Begues d’origen occità. És filla de Joan Claveria 
i Maria, ambdós francesos del bisbat de Rius. Joan Tarrida és fill de Rafael Tarrida i de Prusina, 
naturals de Monquallart, bisbat de Comenge. Margarida rep de dot una caixa de pi amb tres llençols, 
màrfega i flassada. El futur marit, Joan Tarrida, aporta 30 lliures en concepte de creix.[4]

Antònia Coder

Filla del sastre Pere Coder i de Luca, 
ambdós naturals de la parròquia de 
Clàdex, bisbat de Xarlat. Fa capítols 
matrimonials amb Joan Lafont, 
carboner, fill de Joan Lafont, carboner 
i Antònia nascuts a la parròquia 
de Gaionat, bisbat de Caors.[5]

Caterina i Joana Fontanet 

Són filles de Joan Fontanet, fill 
de Francesc Fontanet, natural de 
Blancafort i de Joana Verdier, del bisbat 
d’Agen. Joan Fontanet fa testament i 
elegeix marmessors a Antoni Aldric, 
veí de Blanes i a Ramon Fontanet, 
francès, fill del seu cosí germà 
Francesc Fontanet, veí de Begues. Fa 
hereva dels seus béns a la seva filla 
Caterina Fontanet i deixa una tercera 
part a l’altra filla Joana Fontanet.[6]

Figura 2. 
Capítols 
matrimonials 
d’Antònia Coder 
i Joan Lafont, 
ambdós occitans 
i veïns de 
Begues (AHPB, 
UC 2237, 
20.01.1580).
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Àngela Gassó 

És filla de Joan Gassó, mestre de cases i de Joana Panyella de mas Costa. El seu pare, en base a les 
disposicions dels capítols matrimonials fets el 2 de juny de 1596, fa inventari d’una casa —l’actual 
Can Miró— que dona a la seva filla i al seu gendre Bartomeu Trobat,[7] aquest en gaudirà mentre 
mantingui el matrimoni amb Àngela Gassó. Si aquesta mor sense fills, Bartomeu Trobat haurà de 
tornar la casa i tot el que conté segons l’inventari que va acceptar en entrar-hi.[8]

En el seu testament d’Àngela Gassó nomena marmessors a Jaume Sadurní, batlle de Begues, Jaume 
Coll, pagès de Sant Pere de Ribes i al seu marit Bartomeu Trobat. Elegeix sepultura al vas de Jaume 
Panyella on està enterrada la seva mare Joana.

Estableix diversos llegats i darreres voluntats. A l’altar del Roser hi deixa 5 lliures i altres 3 lliures als 
altars que elegiran els seus marmessors testamentaris. Mana fer 5 misses a l’altar major de Begues. 
També ordena celebrar tres misses a la mare de déu de Bruguers i estableix 3 sous de caritat per a 
cada missa. La resta de béns els llega al seu fill Josep, hereu universal, mentre aquest sigui menor 
d’edat els gestionaran els seus tutors i curadors: Bartomeu Trobat, Jaume Sadurní, Jaume Coll.[9]

Margarida Gassó

Filla de Joan Gassó i de Joana Panyella del mas Costa. Signa capítols matrimonials amb Jaume Coll, 
pagès de Sant Pere de Ribes. Rep 200 lliures dotals en concepte de legítima: 50 lliures de part del seu 
pare, que fan efectives el seu curadors i altres 150 lliures que ha d’abonar el seu cunyat Bartomeu 
Trobat, segons consta en els capítols matrimonials d’Àngela Gassó, germana gran de Margarida. El 
seu futur marit fa un creix de 20 lliures. Probablement la parella va anar a viure a Sant Pere de Ribes 
o a un altre municipi, ja que a l’AHPB no hi ha rastres documentals d’ambdós cònjuges.[10]

Bertrana Macià

La cita en el seu testament Joan Macià, veí de Begues, natural de Castilló, bisbat de Comenge. Els seus 
pares Pere Macià i Agna eren pagesos de la Pau de Castilló, bisbat de Comenge. Joan Macià elegeix 
com a marmessors al seu germà Arnau Macià, veí de Sant Pere de Terrassa i a Gabriel Romagosa, 
pagès de Begues. Vol ser sepultat a cos present. Deixa 3 rals a J. Reixac i altres 3 rals als bacins de 
l’església de Begues. La resta de béns els llega als seus hereus Arnau Macià i Bertrana Macià, germà 
i germana del testador.[11]

Magdalena, Maria i Eulàlia Puig

Són les filles de Guillem Puig, pagès de Begues, natural de Sant Damià, bisbat d’Agen i de Maria. Els 
marmessors testamentaris de Guillem Puig són Jaume Sadurní i Guillem Puig, nebot seu. Llega a 
l’altar del Roser i altres altars que no identifica 4 rals i a l’església de Begues 1 ral. A les seves filles: 
Magdalena, Maria i  Eulàlia els hi deixa 4 lliures per via de casament. Fa hereu universal dels seus 
béns al seu fill Joan Pau. Al seu nebot Guillem Puig, veí de Sant Climent li deixa 16 lliures i a Joan 
Puig 25 lliures.[12] No disposem de notícies relaciones amb capítols matrimonials, actes jurídics ni 
òbits de les tres germanes. 

Figura 3. L’any 
1591, Joan Gassó, 
mestre de cases de 

Roca Laura, bisbat 
d’Auch, compra un 
terreny i construeix 

una casa que 
actualment es 

coneix com a Can 
Miró o Cases 

Miró, a l’esquerra 
de la imatge. El 

1596 passa a ser 
de la seva filla 
Àngela i el seu 

gendre Bartomeu 
Trobat en qualitat 

d’usufructuari. 
Avui en dia ha 

sofert una profunda 
reforma que la 
fusiona amb la 
moderna trama 

urbana de Begues 
(CEB, 1913, 

Begues).
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Elisabet Trobat 

És filla de Bartomeu Trobat i d’Àngela Gassó, ambdós d’origen occità. Signa capítols matrimonials 
amb Jaume Bailach, fill de Jaume Bailach, pagès de Mont, bisbat de Rius i de Joana, ambdós difunts. 
Elisabet rep la casa que tenen els seus pares a la parròquia de Begues, amb terres i vinyes i una dot 
marital de 400 lliures. Una clàusula dels capítols matrimonials regula el conreu de les terres, vinyes, 
camps, erms i bosquines sens limitació a ús i costum de bon pagès, i l’obligació de pagar cada any 
al baró els violaris i altres càrrecs ordinaris i extraordinaris. A canvi els dos futurs cònjuges Jaume i 
Elisabet estan obligats a donar habitació a Bartomeu Trobat i Àngela Gassó, pare i mare, mentre duri 
la seva vida: sans i malats, calçats i vestits.

Els pares disposen diverses clàusules de premoriència a Elisabet. Aquesta afirma ser menor de 25 
anys i major de 14, per la qual cosa renuncia al benefici de ser menor d’edat. 

D’altra banda, Jaume Bailach, marit esdevenidor fa un creix de 30 lliures a Elisabet. A continuació 
estableix les condicions que han de tenir els seus hereus, fills o filles per ser vàlids successors, excepte 
si són cecs, muts, contrets, coixos o mancats d’enteniment. Els futurs cònjuges pacten que Jaume 
Bailach està obligat a fer inventari del contingut de la casa, bestiar i terres. També es comprometen a 
fer les millores necessàries a la casa i a pagar els deutes endarrerits, així com els censals o violaris, 
pensions que graven l’immoble. Els pares d’Elisabet desensenyorien i traspassen el domini, regiment 
i govern de la dita casa i heretat a favor del seu gendre Jaume Bailach, constituint-lo senyor de 
l’heretat, sempre i quan es casi amb la seva filla.[13] 

En el seu testament Elisabet ordena sepultura al cementiri de l’església de Begues, al vas dels seus 
pares. Deixa 6 lliures per celebrar misses destinades a la seva ànima i 3 sous per a una missa anual 
a l’església de Begues que finança amb la pensió d’un censal. Posa com a garantia de pagament del 
censal la casa de la riera de Begues (avui Can Miró) i l’heretat a ella designada conforme consta en 
capítols matrimonials. Deixa a cada altar de l’església de Begues un sou de caritat i llega al seu germà 
Josep 3 lliures de moneda barcelonesa. La resta de béns, casa i finca els adjudica al seu fill i hereu 
Jaume Bailach Trobat.

Paula Tallada

Occitana de segona generació, filla de Jaume Tallada, veí de Begues, natural de Cusach, bisbat de 
Rodés, es casa amb Domènec Soler, moliner de Sant Bertran de Comenge, bisbat de Comenge, veí de 
Sant Esteve de Cervelló.[14]

ORIGEN TERRITORIAL I GEOGRÀFIC
La majoria dels homes occitans presenten una procedència indeterminada representada amb 
la denominació Regne de França (71), i l’encara més abstracte d’Estrangers (14). Segueixen les 
procedències del bisbat de Comenge (55) que és de llarg el territori d’origen que proporciona més 
població i els bisbats d’Agen (17), Caors (15), Coserans (9), Lombers (8), Auch (6), Rius (4), Perigús (4), 
Sarlat (3), Rodés (3) i altres per sota d’aquesta quantitat (MATA, V., 2015). 

En canvi l’origen familiar de les occitanes de Begues se circumscriu als bisbats d’Agen (5),  Auch (2), 
Rius (2), Sarlat (1), Coserans (1) i les descripcions més inexactes de Regne de França (1), Estrangera 
(1) i Forastera (1). Si ho comparem amb la immigració masculina, constatem que l’ordre de provinença 
d’ambdós gèneres no te gaire punts de coincidència, solament en els bisbats de Coserans, Auch i 
Rius. La denominació Estrangera fa referència a una dona amb cognom d’origen clarament occità i la 
de Forastera amb la única dona migrant no occitana de procedència hispànica que ha estat inclosa al 
llistat, però no comptabilitzada com a occitana. Així doncs, són les terres atlàntiques de la Conca del 
Garona les que aporten més dones a Begues, enlloc de ser la zona pirenaica en el cas dels homes de 
Begues que també val pels homes i dones de la resta de Catalunya. 

CONDICIÓ ECONòMICA I SOCIAL
Les disposicions testamentàries i les clàusules inserides en els capítols matrimonials són les que 
aporten més notícies de dones d’origen occità. Els testaments mostren les quantitats pecuniàries 
assignades als hereus, els llegats a tercers, les misses d’aniversari, les deixes relacionades amb la 
religiositat i el cerimonial d’enterrament de les finades, la qual cosa és indicativa del diferent nivell 
econòmic de les seves famílies. 

Els dots maritals que reben les núvies, les donacions de propietats immobiliàries, el creix del marit 
i altres disposicions contractuals també són indicadors de la posició socioeconòmica de les seves 
famílies i denoten que el matrimoni era un fet econòmic més que amorós. Algunes dones com Àngela 
Gassó, Margarida Gassó i Elisabet Trobat pertanyen a les famílies occitanes millor situades, reben 
una dot quatre o cinc  vegades superior a la resta de promeses. Veiem que totes les occitanes que 
signen capítols matrimonials ho fan amb marits d’origen francès, la qual cosa és indicadora del grau 
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d’endogàmia familiar que les afectava i senyal d’exclusió social en la societat d’acollida. 

Les occitanes de Begues seguien el rol social de les dones de l’antic règim: submissió als pares, 
germans i marits, amb estrets vincles de parentiu que permetien poc marge per decidir sobre les 
seves vides. 

La documentació no explicita l’ocupació laboral femenina que no devia ser diferent a la que exercien 
les dones del seu temps: conreu de plantes hortícoles i medicinals, cura dels animals, participació en 
tasques agropecuàries com la vinya i sega, petits tragins, col·laboració amb les feines artesanals dels 
seus marits o com a teixidores i cura dels fills i avis. 

Les solteres i les vidues tenien com a única sortida les feines domèstiques o com a mainaderes 
(FARGAS, M., 2009). Els pares i caps de família de les occitanes de Begues exercien de sastre, mestre 
de cases, moliner i en tres casos de pagès. 

La documentació consultada expressa dades referides a la procedència, herència, matrimoni, 
enterrament, matrimoni i obituari de dones occitanes. Però no hem trobat dades de la seva vida 
social, malgrat que algunes devien formar part de la confraria del Roser de Begues. 

Les deixes d’algun testament de dona occitana a favor de l’altar del Roser de l’església de Begues, així 
ho suggereixen. Tampoc les trobem fent negocis de compra-venda, lloguer, préstecs... La qual cosa 
corrobora que les dones occitanes identificades viuen i moren vinculades al patriarcat familiar. 

CONCLUSIONS
Les 14 occitanes de Begues representen un 5,6 % del total de població beguetana en el període (1580-
1637). El percentatge de 8,5% atribuït al Baix Llobregat situa a Begues en una important aportació de 
dones a la nòmina comarcal. El període de màxima afluència femenina es produeix entre 1601 i 1637.

Les dones localitzades són donzelles casadores que fan capítols matrimonials amb els seus futurs 
marits d’origen occità i transmeten el patrimoni familiar mitjançant testaments. 

La majoria de noies i les seves famílies provenen de de la Conca del Garona, al sud oest de França, en 
terres atlàntiques. Formen part de nissagues pageses i artesanes la majoria modestes, algunes però 
pertanyen a nissagues amb patrimoni immoble propi. 

Com totes les dones de l’antic règim estan estretament vinculades al patriarcat familiar: pares, 
marits, germans. 

Les veiem signant capítols matrimonials amb els seus futurs marits francesos i traspassant el 
patrimoni als seus hereus, generalment homes. 

Formar part d’una família d’origen occità generava relacions endogàmiques entre les filles casadores 
i els seus futurs marits d’origen occità, la qual cosa denota una doble exclusió social de gènere i 
estrangeria respecte a la població autòctona.

Figura 4. Can 
Rigol darrera 
denominació 
d’aquest mas 

és la contracció 
lingüística del 

cognom Rigual 
que procedeix 
de Bartomeu

Rigual, pagès 
de Subirats 

d’origen occità, 
casat el 1588 
amb Eulàlia
Petit hereva 

del mas Bort, 
avui Can Rigol, 

CEB, 1980).



�0�

Les dones d’Eramprunyà: passat i present.

NOTES
01.- Vegeu taula III.

02.- Vegeu Arxiu Històric Parroquial de Begues: A03.03.01. Testamentaria, A03.03.02 Capítols 
matrimonials.

03.- AHPB, UC 2239, 02.09.1607, f. 108.

04.- AHPB,  UC 2239, 07.03.1606.

05.- AHPB, UC 2237, 20.01.1580.

06.- AHPB, UC 1627, 26.04.1628

07.- AHPB, UC 2349, 23..06.1596.

08.- AHPB, UC 2347, 12.02.1600.

09.- AHPB, UC 1550, 28.07.1629; UC 1551, 19.09.1637.

10.- AHPB, UC 2239, 21.02.1602.

11.- AHPB, UC 1619, 22.08.1602.

12.- AHPB, UC 1637, 30.04.1628.

13.- AHPB, UC 2351, 1613-1618; UC 2239, 15.01.1625.

15.- AHPB: UC 2237, 1595.04.17.
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