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La immigració occitana a 
Begues a cavall dels segles XVI i 
XVII. Economia i integració

Víctor Mata i Ventura
Centre d’Estudis Beguetans

Intencions i proposta
Entre els segles XVI i XVII, Begues és un dels molts munici-
pis catalans que es veuen afectats per l’arribada massiva 
de persones procedents de terres occitanes. Amb les da-
des que disposem podem assegurar que gairebé la meitat 
de la població que vivia a Catalunya entre les dues meitats 
dels segles XVI i XVII va néixer en el migdia francès. Aque-
ll fenomen migratori també va afectar el País València, les 
illes balears, Aragó i gran part de la península ibèrica, però 
de forma diferent. A Catalunya l’allau poblacional nord-sud 
no te precedents similars, el podem comparar, en percen-
tatge, amb el que es va produir a partir de la segona mei-
tat del segle XX, procedent de terres hispàniques i en menor 
mesura al que està succeïnt actualment d’arrel internacional.

La ponència que mostrem enriqueix i complementa un altre 
estudi que vem presentar en el VIIè Congrés de la CCEPC que 
tractava sobre els processos d’immigració als països de parla catalana.1 Les noves dades que apor-
tem, ensems les ja publicades fan referència al procés migratori occità succeït a Begues entre els 
segles XVI i XVII. Tractem de dil·lucidar alguns aspectes pendents que vem apuntar en la nostra 
anterior aportació. A més d’enriquir la nòmina dels occitans de Begues i posar al dia altres dades, 
analitzem la integració de la població estrangera en la societat beguetana i identifi quem les activi-
tats econòmiques que portaven a terme en el període 1580-1600.

Fonts documentals per a l’estudi de la immigració occitana a Begues
L’Arxiu Històric de la Parròquia de Sant Cristòfol de Begues conté diversos fons d’arxiu, entre els 
quals destaca el de la mateixa rectoria de Begues  amb  documents que van des del segle XIV fi ns 
l’actualitat.2 Dins d’aquest repositori, el fons notarial ha estat el principal recurs documental del treball 
que presentem. Els nou llibres notarials que es conserven a l’AHPB contenen milers d’escriptures de 
diversa tipologia que abasten un període cronològic comprès entre els anys 1553 i 1759. D’aquesta 
sèrie documental hem processat 138 documents solts compresos entre els anys 1421 i 1720 i 1.241 
documents enregistrats en quatre manuals notarials, UC 2346, 2347, 2348, 2349, que abracen el pe-
ríode 1580-1600. També hem buidat vuit llibres i centenars de documents solts de capítols matrimo-
nials (1510-1700) i testaments (1490-1700). Junt amb els llibres d’òbits (1566-1700), els llibres de les 
confraries del Roser, Sant Sebastià i Santa Bàrbara (1540-1656), els registres de matrimonis (1580-
1700) i les llibretes de compliment pasqual (1610-1627) formen el corpus documental de l’estudi.3

1  MATA VENTURA, V.; HISPANO VILASECA, M.; COMPANY VENGUT, A. (2009): «La immigració occitana a Begues a través 
del fons notarial eclesiàstic de l’Arxiu Parroquial de Sant Cristòfor de Begues. Segles XVI-XVII», a Actes del VII Congrés de la CCE-
PC (València, 16,17,18 d’octubre de 2008), Els processos migratoris a les terres de parla catalana, de l’època medieval a l’actualitat, 
Publicacions de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, Valls, p. 323-362.
2 Vegeu defi nició de Capítols matrimonials, testaments, òbits, manuals...a Víctor Mata i altres, «La immigració occitana a Begues a 
través del fons notarial eclesiàstic»..., 2009.
3 BONDIA DOMPER, MR.; SOLANES RODA, C.(2001): Begues, Col·lecció la Creu de Terme, 14, Valls. De les mateixes autores: 
(1994): Terra i homes a Begues, poble mil·lenari, Molins de Rei.

Figura 1. Mapa d’occitània amb les regions, ciutats i viles 

més importants (WiC, 2013)
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Fonts bibliogràfi ques sobre occi-
tans i demografi a històrica a Begues
Les dades que disposem sobre immigració occitana 
a Begues es deuen a diversos autors. Rosa Maria 
Bondia i Conxita Solans analitzen aquest tema en les 
seves dues obres dels anys 1994 i 2001 dedicades a 
elaborar una història general de Begues.4 Mitjançant 
els registres matrimonials (1584-1645) i les llibretes 
de compliment pasqual (1610-1626), identifi quen a 
7 occitans entre els anys 1585 i 1633 i comuniquen 
l’existència d’altres. A elles es deu també la iden-
tifi cació d’un vas per estrangers dins el cementiri 
de la rectoria. Vicente Medina quantifi ca en 10 o 15 
francesos entre els veïns de Begues. Contextualitza 
alguns actes de bandolerisme, identifi cats per Jau-
me Codina, comesos per occitans a Can Romagosa 
i altres masies de Begues, i els relaciona amb les 
partides armades creades pels barons d’Erampunyà 
per vigilar els camins i el territori de la baronia.5

L’estudi de F. Xabier Gual Remírez, Valentí Gual Vilà i Carles Millàs Castellví,6 elaborat amb diversos 
municipis del Baix Llobregat, també se serveixen dels registres matrimonials de l’AHPB. Pel que fa 
a Begues quantifi quen 317 noces entre 1580 i 1669, en 13 intervénen marits francesos. Conclouen 
què en els pobles petits i de muntanya del Baix Llobregat, com Begues, la immigració és inferior a la 
resta de municipis de la comarca. Res més lluny de la realitat pel què fa a Begues.

Dos d’aquests autors F. Xabier Gual Remírez i Carles Millàs Castellví,7 analitzen la població del Baix 
Llobregat entre els segles XVI i XVIII poble per poble. Com a font historiogràfi ca utilitzen els llibres de 
baptisme i els obituaris parroquials. Comptabilitzen els naixements i les defuncions. Estableixen els 
períodes màxims de mortalitat en èpoques d’èpidèmia, crisi de subsistència i guerra. Identifi quen 
les oscil·lacions de població en el període que va de 1368 a 1787, fent servir fonts pròpies i alienes. 
Pel que fa a Begues centren l’estudi entre 1564 i 1714. Usen les gràfi ques de població del segle XVII, 
fetes per Bondia i Solans a partir de les llibretes de compliment pasqual del període (1610-1626). 

A Carles Millàs Castellví es deu una síntesi compilativa dels resultats obtinguts per altres investiga-
dors i d’ell mateix, sobre el tema de la immigració occitana a Catalunya, en especial el Baix Llobre-
gat.8 De Begues, fi ns 1645, fa servir les dades dels estudis de Bondia i Solans, i a partir d’aquesta 

data fi ns 1700 treballa amb recursos propis. Obté resultats 
semblants als altres autors, car fa servir els mateixos re-
gistres matrimonials del període 1645-1699, la qual cosa 
li permet identifi car 13 occitans del període 1585-1699. 
Obté un percentage aproximat de 4,1% de matrimonis mix-
tos occità-beguetana. La mitjana del conjunt de municipis 
del Baix Llobregat tractats la quantifi ca en un 11%.

Motius de la migració occitana 
Les migracions de persones es caracteritzen per la diversi-
tat de factors que les provoquen i que no sempre es donen 
al mateix temps: repartiment desigual de la riquesa, man-
ca generalitzada de llibertats, abusos del poder constituït, 
corrupció dels estaments públics, violències de tot tipus, 
confl ictes en actiu o latents, desastres naturals. Els fenò-
mens migratoris estan lligats a un cúmul de factors que de-
riven en unes expectatives que han de ser correspostes, al 

4 BONDIA DOMPER, MR.; SOLANES RODA, C.(2001): Begues, Col·lecció la Creu de Terme, 14, Valls. De les mateixes autores: 
(1994): Terra i homes a Begues, poble mil·lenari, Molins de Rei.
5 MEDINA VICIOSO, V. (2004): Can Romagosa de Begues, Una familia para una tierra, una familia para un pueblo, Ediciones 
Rondas, Barcelona, p. 128-130.
6 GUAL REMÍREZ, FX.; GUAL VILÀ, V.; MILLÀS CASTELLVÍ, C. (1998): «La immigració occitana a Catalunya: el cas del 
Baix Llobregat (segles XVI i XVII)». Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 18-I, p. 133-148.
7 GUAL REMÍREZ, FX.; MILLÀS CASTELLVÍ, C. (1999): La població del Baix Llobregat a l’Època dels Àustria, Fundació 
Salvador Vives i Casajuana, Barcelona.
8 MILLÀS CASTELLVÍ, C. (2005): Els altres catalans dels segles XVI i XVII, Col. Llorenç Sans d’Estudis del Baix Llobregat 15, Barce-
lona. Del mateix autor (1997): La natalitat al Baix Llobregat en un període de crisis: el segle XVII, Barcelona, Tesina de llicenciatura, UB.

Figura 2. [Manual comensat ha XXIII del mes de octubre del any de 

la nativitat de nostre senyor déu Jesu Christ MDLXXXIII, per mossèn 

Andreu Saurina, rector de Sant Christòphol de Begues, bisbat de Bar-

celona]. AHPB, A03.03.03. Manuals notarials, UC: 2348, 1583 - 1598

Figura 3. Imatge del poble de Capdrot al departament 

d’Aquitània, bisbat de Sarlat. Bernat Girbau, natural d’aquest 

municipi va morir a Begues l’any 1587 (WiC, 2012)
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menys en part, al lloc de destí. Per això, salvant les distàn-
cies cronològiques i les diferències que comporta cada pe-
ríode històric, la immigració occitana s’assembla a qualse-
vol altre fenomen migratori, de refugi i exili històric o actual. 

El fl agell de la pesta negra que va colpir Europa a mitjan 
segle XIV, pandèmia fi ns llavors desconeguda, va provocar 
una forta mortalitat i un estancament del creixement po-
blacional. Catalunya no es va veure exclosa dels nefastos 
resultats de la malaltia que havia estat precedida per un 
període de males collites i fam, amb el consegüent afebli-
ment de les defenses biològiques. La davallada demogràfi -
ca produïda per el contagi massiu va motivar dues disposi-
cions reials destinades a l’aportació de recursos humans: 
la primera en relació a Barcelona, l’any 1379, i la segona 
el 1401 per a tot el territori català. Les crides van ser el 
detonant de la primera arribada important de contingents 
humans procedents de més enllà dels Pirineus.9 D’acord 
amb Vicens Vives, malgrat els continus rebrots pestilents, 
la recuperació poblacional és un fet entre 1400 i 1450.10 Posteriorment altres factors i dinàmiques 
socials van empitjorar la recuperació demogràfi ca: guerra civil entre la Generalitat i Joan II (1462-
1472), guerres remences fi ns 1486 i posterior crisi econòmica. Les mesures antissemites i antimo-
risques dels reis catòlics, van afegir un grau més a l’emigració i dispersió de part de la població. 
Tot plegat va ser el detonant de l’esfondrament demogràfi c català que en 1492 arriba al seu punt 
més baix: 59.544 focs que corresponen aproximadament a 297.720 habitants, 178.770 menys que 
en el fogatge de 1378.11 A Begues els 52 focs (250 habitants) detectats en el fogatge de 1365, van 
disminuir l’any 1492 fi ns a 17 focs o cases (85 persones) en tot el terme. Constatem, doncs, que la 
Catalunya del darrer terç del segle XV, era poc més que un desert demogràfi c delmat per les gue-
rres, la pesta i la crisi econòmica. Begues no en va ser  l’excepció.

Els demògrafs i historiadors atribueixen a diverses causes l’emigració occitana des del seu lloc 
d’origen: superpoblació del vessant nord del pirineu, guerres de religió a França (1560-1599) que 
dispersaven la població i destruien els sembrats, males collites produïdes per causes climatològi-
ques, poques possibilitats de trobar feina remunerada, fam endèmica que afavoria la propagació 
de malalties infeccioses o la possibilitat d’actuar com a bandolers en els passos pirinencs. Altres 
autors assenyalen l’atracció que suposava pels emigrants el descobriment del nou món i/o la con-
dició de país ric que atribuïen als territoris de la corona hispànica. També consideren la proximitat 
geogràfi ca, cultural i lingüïstica, unida al record encara latent d’una antiga entesa política entre els 
territoris occitans i catalans que enllaça amb el catarisme medieval. Fins i tot les romeries nord-sud 
que tenien per fi nalitat la veneració de la verge de Montserrat són considerades un factor de contac-
te i de coneixença prèvia del territori de destí. A Catalunya, els components socials, polítics, econò-
mics, culturals, demogràfi cs, biològics i laborals, feien d’aquest territori un lloc idoni per absorvir 
l’excedent de població del vessant nord dels Pirineus. Com a lloc de destí, Catalunya esdevé la nova 
pàtria dels nou vinguts a tots els efectes, en temps de pau, però també de confl icte. Les condicions 
que presentava eren favorables a l’arribada d’immigrants: millora de les condicions socials i jurídi-
ques de la pagesia propietària i adopció de mesures proteccionistes de Ferran II dirigides a l’activitat 
comercial de les ciutats. Però sobre tot, el buit demogràfi c que havia deixat terres i masos lliures 
d’explotació, i un territori propici a l’expansió del bandolerisme sempre mancat de mà d’obra.12

La represa econòmica i social que representa la sentència arbitral de Guadalupe, signifi ca la fi  
dels mals usos feudals i la legalització dels contractes emfi tèutics com a nova forma d’accedir a 
la quasi propietat de la terra de manera perpètua, que atribueix a la pagesia la facultat d’explotar-
la a canvi del pagament de petites exaccions. El concepte de quasipropietat ve donat per la po-
testat de l’emfi teute d’alienar la terra i les propietats a canvi del lluïsme o traspàs dinerari que 
prestava al senyor jurisdiccional, detentor del domini directe sobre la terra i de les prestacions 
dineràries i/o amb espècie que la gravaven: cens, delma, primícia... En aquest context, la page-
sia propietària del segle XVI engrandeix els seus masos, car els guanys revertien en part sobre el 
pagès que els generava. Tot això es tradueix en l’eixarmada de noves terres, com veurem també 
9 NADAL, J.; GIRALT, E. (Ed. 2000), Immigració i redreç demogràfi c, Els francesos a la Catalunya dels segles XVI i XVII, Vic, p. 122-123.
10 VICENS VIVES, J. (1956): Cataluña a mediados del siglo XV, Barcelona, p. 15.
11 NADAL, J.; GIRALT, E. (2000), Immigració..., p. 173.
12 Vegeu l’anàlisi d’aquest fenomen a SALES, N. (1964): Senyors bandolers, miquelets i botifl ers. Estudis sobre la Catalunya dels 
segles XVI al XVIII, Empúres, Barcelona. També a TORRES, X. (1993): Nyerros i Cadells: Bàndols i bandolerisme a la Catalunya 
moderna (1590-1640), Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, Quaderns Crema, Barcelona, p. 139-162. Per a la comarca del  
Baix Llobregat i Begues: CODINA VILÀ, J. (1993): Bàndols i bandolers al Baix Llobregat (1580-1630), CECBLL, Barcelona.

Víctor Mata. La immigració occitana a Begues a cavall dels segles xvi i xvii. Economia i integració

Figura 4. Imatge de Saliás deth Salat (Salies-du-Salat), muni-

cipi del departament de l’Alta Garona de 2.000 habitants, per-

tanyent al bisbat de Comenge. Joan Artigues, pagès de Saliás, 

fa testament a Begues l’any 1645 i mor el 1654. Des de llavors 

el cognom Artigues roman a Begues (WiC, 2010)
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a Begues i la recuperació dels anomenats masos rònecs 
que restaven buits. Per fer-ho possible, calia mà d’obra 
que no es trobava a Catalunya, però sí en terres occitanes. 

Les primeres persones occitanes que van emprendre el 
viatge transpirinenc a fi nals del segle XV, eren bàsica-
ment homes que procedien majoritàriament de la regió 
de la Gascunya, de tal manera que tot immigrant vingut 
del nord era defi nit com a gascó. A principis del segle XVI 
es comença a percebre un fl uxe constant però no impor-
tant de població a través dels passos pirinencs. L’allau 
de persones procedents de tota l’àrea occitana, sobre 
tot dels territoris del pirineu i prepirineu es produeix en-
tre la segona meitat del segle XVI i la primera meitat del 
segle XVII. Les inacables guerres de religió franceses i el 
creixent bandolerisme atien les onades migratòries vers 
el sud, malgrat les reticències de la monarquia espanyola 
a perdre la unitat religiosa i la por a revoltes morisques.13

En el debat encara obert dels motius de la immigració occitana, volem afegir una causa estructural 
que ha estat poc tractada i escassament considerada en els estudis històrics i demogràfi cs relacio-
nats amb aquesta temàtica. És el fenòmen meteorològic conegut com a petita glaciació. A Europa es 
desenvolupa entre els segles XV i XIX i pren la màxima força en els segles centrals XVI, XVII i XVIII. 
Els canvis de temps sobtats, els períodes de fred extrem fi ns llavors desconeguts, van afectar se-
riosament la vida de subsistència de la major part de la població europea. Dues o tres males collites 
seguides es traduïen en una defi cient alimentació que debilitava les persones fi ns el punt de fer-les 
vulnerables a les malalties. En èpoques d’escassetat el bestiar que ajudava en les feines del camp i 
en el transport d’aliments era sacrifi cat com aliment. Els ramats també es van veure afectats per la 
manca de menjar en llocs que en condicions normals era abundant.14 A Catalunya, entre 1580 i 1620, 
es produeixen episodis de pluges torrencials i fortes nevades seguides de sequeres persistents.15 En 
aquest context i aprofi tant la baixada tèrmica entre un i dos graus de mitjana anual i en llocs proclius, 
es comencen a construir pous de glaç com el que coneixem a Begues de data encara no provada.16

Així doncs, si als efectes climàtics hi afegim les causes socials, econòmiques, demogràfi ques i cul-
turals apuntades anteriorment, potser haurem arribat a conèixer millor el fenomen migratori que 
suposa l’arribada de gairebé la meitat de la població catalana d’aquell període.

Criteri per a la identifi cació de migrants
Solament valorem les dades provades documentalment, per la qual cosa, en apèndix presentem un 
llistat de les persones occitanes, la seva procedència i ofi ci, amb especifi cació de les signatures sis-
temàtiques dels documents referenciats. Hem tingut especial cura en evitar les repeticions i rebutjar 
les dades dubtoses creuant les dades extretes d’altres documents processats, la qual cosa ha enri-
quit la informació. Per tal de facilitar la identifi cació del nom i cognom d’una mateixa persona, que 
la documentació presenta en més d’una grafi a, hem adoptat la més aproximada als usos lingüístics 
i comprensió actuals. Considerem beguetana, qualsevol persona identifi cada per el rector i notari de 
Begues amb la grafi a: habitant de Begues, pagès de Begues, pagès (de procedència occitana o es-
trangera coneguda), avui habitant de Begues o defi nicions semblants. Hem eliminat dels llistats els 
soldats enterrats a Begues, ja que malgrat ser estrangers no formaven part de la comunitat del poble. 
Tampoc considerem les persones que han sofert algun accident de viatge a Begues.17 Els albats han 
estat rebutjats per la seva condició de recent nascuts o de curta edat que els fa desestimables de for-

13 Per copsar l’abast transfronterer de la migració occitana dels segles XVI i XVII vegeu l’obra de Patrici Pojada, historiador occità, 
sobre els passos dels pirineus, les xarxes urbanes, les relacions transpirinenques, solidaritats de grup, violències, etc. Per exemple 
POJADA, P. (2000): Identité et solidarité dans les Pyrénées. Essai sur les relations humaines (XVI-XIX siecle), Aspèth, Pyrégraph. 
«Les relacions transpirinenques a la Catalunya moderna (1998): Els tractats de lligues i patzeries», a Pedralbes, Barcelona. Del mateix 
autor, (2011): «Les xarxes comercials transpirinenques al segle XVII», a Les xarxes urbanes a la Catalunya dels segles XVI i XVII, 
Rafael Dalmau Editor, La Torre de Claramunt.
14 Vegeu FARGAN, B. (2008): La pequeña edada de hielo. Como el clima afecto a la historia de Europa (1300-1850), Gedisa Edi-
torial, Barcelona
15 BARRIENDOS, M. (1996): «El clima histórico de Catalunya (siglos XIV-XIX). Fuentes métodos y primeros resultados», a Revista 
de Geografía, núm. 30, p. 69-96.
16 Vegeu DANTÍ, J.; CANTARELL, C.; COMELLES, P. (2005): Pous de glaç al Vallès oriental, Consell Comarcal del Vallès Orien-
tal. Per a Begues vegeu PARELLADA, X.; SEVILLANO, R. (2012): «El pou de glaç de Begues», a Separata de l’Eixarmada, Centre 
d’Estudis Beguetans, núm. 4.
17 Tres pastors aragonesos van morir per efecte d’un llamp mentre manaven el ramat cap a Olesa de Bonesvalls. La notícia explicita 
que anaven a Barcelona però els ho impedia el setge a la ciutat que manetnien les tropes castellanes (1651-1652) durant la Guerra 
dels Segadors. A03.01.04. Registres d’òbits, UC 166, p.117, 1651.

Figura 5. Des del municipi de Perigús, departament de Dordon-

ya, al voltant de l’any 1637, emigren a Begues en Francesc i en 

Pere Alaball. Avui dia, a Sant Climent de Llobregat, substeix el 

cognom Alaball, amb les variants Aravall i Alavall (WiC, 2010)
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mar part activa de la comunitat, però sí que hem pres les dades dels seus progenitors. Les persones 
identifi cades com estrangers en els llibres d’òbits les considerem aptes per a l’estudi, sempre i quan 
el seu cognom sigui manifestament occità. Dins de la categorització d’estranger desestimem les per-
sones sense cognom i les que no hi consta cap nom, excepte les que es coneix el lloc de procedència.

Períodes migratoris
Malgrat que les referències obtingudes fi ns dia d’avui estan compreses en el període 1510-1686, 
els recomptes els portem a terme en períodes cronòlogics de 20 anys a partir de 1501 fi ns 1700. 
Per afavorir la consulta i la integració de resultats adoptem la periodifi cació que és vàlida pel terri-
tori del Baix Llobregat i la major part de Catalunya, sobre tot la zona costanera i prelitoral.18 De la 
primera fase, anomenada ascendent, disposem menys informació del balanç migratori que de les 
següents, a l’AHPB solament es conserven dos documents dels anys 1510 i 1539. Els llibres nota-
rials utilitzats majoritàriament en aquest treball, comencen a donar informació seriada a partir dels 
anys 40 del segle XVI. De tota manera, el gruix documental no és prou important fi ns dues dècades 
més tard. Això és degut a les normatives emanades del Concili de Trento que des de 1564 disposen 
i manen als rectors formar i arxivar de forma sistemàtica els llibres sagramentals i d’administració 
parroquial que inclou els notarials.19 La segona fase, anomenada de plenitud, compresa entre els 
anys 1540 i 1620 coincideix a grans trets amb la tendència observada, en relació a la creixent arri-
bada d’homes i en menor mesura de dones occitanes. És precisament del període central d’aquesta 
fase 1580-1600 que oferim noves dades en la ponència que presentem. A Begues el major percen-
tatge migratori s’aconsegueix en aquests vint anys. A partir del tombant del segle XVII comença una 
lleu davallada. El tercer període es caracteritza per el declivi immigratori, abraça un arc cronològic 
molt més ample 1620-1700, del qual es conserva abundant documentació. A Begues de manera 
semblant a altres municipis catalans es caracteritza per una davallada constant fi ns 1640, seguida 
d’una forta caiguda. Coincidint amb el Tractat dels Pirineus (1659), la immigració es redueix dràsti-
cament fi ns la total desaparació l’any 1686. 

Nombre d’immigrants 
Comptant les darreres identifi cacions, la nòmina d’occitans 
arribats a Begues entre 1501 i 1668 és de 256 persones: 
242 homes i 13 dones que representen el 37% de la po-
blació. En la Figura 6 observem que entre 1580 i 1600 es 
produeix la màxima afl uència. 

A partir de la documentació processada comprovem que 
dels 475 capítols matrimonials, pas previ a la celebració de 
matrimoni, 50 són entre occità-occitana i occità-begueta-
na.20 No hem identifi cat capítols entre beguetà i occitana. Els 
testaments refl ecteixen un índex similar, de les 637 escrip-
tures testamentàries existents a la notaria de Begues, 108 
les van disposar occitans i occitanes. L’anàlisi de mortalitat, entre el període 1566-1714, estableix 896 
òbits, dels quals 633 són de persones adultes i 263 d’albats. Les defuncions corresponents a occitans 
adults sumen 47, 8 d’aquestes corresponen a albats fi lls d’occitans.21 El fet de no disposar de dades 
completes de la sèrie Manuals notarials i la constatació del gran nombre de persones que hem localit-
zat en el  període 1580 -1600, ens obliga, per precaució, a no introduir noves dades en les gràfi ques de 
recompte d’occitans. La distorsió que causaríem seria massa gran per ser comparada. Per la qual cosa 
la Gràfi ca I és orientativa del corrent migratori sense percentatges ni nombres absoluts de persones.

Les dades de població censada cal considerar-les orientatives, car durant l’antic règim no es feien 
recomptes de població amb fi nalitat estadística. La taula de població es fa constar per tal de donar 
una idea aproximada de les diferències demogràfi ques entre els pobles més grans del Baix Llobre-
grat, Sant Boi de Llobregat i Olesa de Montserrat, i dos pobles petits de la comarca, Begues i Torre-
lles de Llobregat. Les altres fan referència als occitans i occitanes de Begues.

Sense afegir les quantioses aportacions del present estudi, aconseguides mitjançant el buidatge de 
manuals notarials, i comparant les dades disponibles de Begues amb les de Sant Boi (vegeu taules 
I, II, III), comprovem que el percentatge d’occitans d’ambdós municipis era similiar. És una dada 

18Seguim els criteris de periodifi cació d’arribada immigratòria apuntats per NADAL, J. i GIRALT, E. (2000): Immigració i..., p. 121-129.
19 La visita pastoral de 1492 que es conserva a l’Arxiu Diocesà de Barcelona dóna notícia de l’existència d’un manual notarial de 
Begues, avui en dia perdut. Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals, vol. 22, f. 113v
20 Entenem que són catalanes les dones que els documents identifi quen com a veïnes d’un altre municipi de Catalunya. En aquest 
treball no les hem mostrat per separat
21 Vegeu les gràfi ques comparatives a MATA VENTURA, V. i altres (2009): La immigració occitana a Begues a través del fons 
notarial eclesiàstic... p. 332-333.

Víctor Mata. La immigració occitana a Begues a cavall dels segles xvi i xvii. Economia i integració

Figura 6. Occitans a Begues. Elaboració pròpia
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sorprenent per un petit municipi 
de muntanya com Begues, ja que el 
diferencial de població d’ambdues 
poblacions en el període 1497-
1716 és 7’9 vegades més gran a 
Sant Boi. Així doncs, en el període 
que coneixem dades migratòries 
1510-1668, Begues te una mitjana 
aproximada de 128 habitants i una 
mitjana de població estrangera del 
37%, la majoria occitana. Sant Boi 
de Llobregat en el mateix període 
disposa d’una mitjana de 866 ha-
bitants i una mitjana del 34’60% 
de població d’origen occità. Les di-
ferències amb Olesa de Montserrat 
i Torrelles de Llobregat encara són 
més importants i de difícil compa-
ració amb Begues.

Del període 1580-1600, disposem 
de dades que quasi doblen el nom-
bre d’occitans de Begues respecte 
el primer estudi. En aquests vint 
anys, un 67% de la població de Be-
gues era d’origen occità, i a Sant 
Boi un 9%. La diferència és abis-
mal i descarta qualsevol raó que 
no passi per l’encertada utilització 
de les fonts documentals i per una 
millor aproximació a la demografi a 
històrica. Per simple deducció pen-
sem que a Sant Boi hi ha d’haver 
molts més occitans que els identi-
fi cats fi ns ara. Pot ser l’ús de fonts 
notarials resoldria la qüestió? El 
mateix suggerim per a la resta de 
poblacions que disposin d’aquestes 
tipologies documentals.

Procedència occitana i altres nacionalitats
L’arribada a Begues de persones provinents de terres occitanes correspon majoritàriament a proce-
dències indeterminades representades amb la denominació Regne de França (72), i la encara més 
abstracte d’Estrangers (15). Segueixen les procedències del bisbat de Comenge (55) que és de llarg el 

territori d’origen que proporciona més població. Per sota en 
aportació de persones resten els bisbats d’Agen (21), Caors 
(15), Coserans (10), Lombers (8), Auch (7), Rius (6), Perigús 
(4), Sarlat (4), Rodés (3) i altres per sota d’aquesta quantitat. 
Per procedència geogràfi ca són majoria els occitans vinguts 
dels pirineus i prepirineus (Comenge i Coserans), davant 
dels procedents del Llenguadoc i de la conca de la Garona 
(Agen, Auch, Lombers, Tolosa, Albi, Lavaur) o els arribats de 
les terres altes i massissos (Caors, Perigús, Sarlat, Rodés, 
Tula...). Així doncs, més d’un 50% de la immigració occita-
na a Begues prové del vessant nord dels Pirineus i pre-Pi-
rineus. En general són les terres del sud-oest francès, de 
manera semblant a la resta de Catalunya, les que aporten 
més població a Begues, vegeu taula IV. Els municipis i/o pa-
rròquies d’origen es relacionen als apèndixs documentals 
1 i 2, malgrat que la forma expressada en la documentació 
és bastant imprecisa, per raó de la pronúncia occitana i la 
catalanització dels topònims pel rector de torn.

Taula 1. Evolució de la població censada al Baix Llobregat. Font : Xabier Gual, Carles 

Millàs (1999), Bondia i Solans i altres fonts.

Taula 2.   Occitans al Baix Llobregat. Sant Boi, Olesa i Torrelles: Xabier Gual, Carles 

Millàs / Begues: elaboració pròpia.

Taula 3. Occitanes al Baix Llobregat.Sant Boi, Olesa i Torrelles: Xabier Gual, Carles Mi-

llàs / Begues: elaboració pròpia

FIgura 6. Occitans i occitanes per bisbat d’origen. No inclou 

els localitzats en la recerca d’aquesta ponència
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En els resultats exposats més amunt comprovem que una ma-
joria aclaparadora d’estrangers de Begues procedeixen del 
migdia francès, la qual cosa està en consonància amb la gran 
quantitat d’immigració rebuda a Catalunya en els segles XVI i 
XVII. La resta de població estrangera a Begues és molt menor 
i prové d’altres territoris de la península ibèrica: 2 bascos, 2 
portuguesos, 2 aragonesos i 2 navarresos. A Begues a diferèn-
cia d’altres indrets de Catalunya no hem identifi cat immigrants 
alemanys, fl amencs, italians, grecs. De tota manera, si comptem 
amb altres estrangers desestimats, com els soldats (irlan-
desos, portuguesos, castellans i francesos) que transitaven o 
s’instal·laven a Begues en temps de confl icte, els passavolants 
i captaires comprovats, així com els estrangers no identifi cats 
per manca de nom i nació, la suma total puja a més del doble. 

Per altra banda, constatem els freqüents canvis de veïnatge de 
la població autòctona a través dels capítols matrimonials. Sen-
se tenir en compte els estrangers, hem identifi cat 29 municipis 
catalans, on al menys un dels cònjuges ha nascut fora de Be-
gues. La majoria procedeixen de poblacions del Baix Llobregat, 
la resta, per ordre decreixent a l’Alt Penedès, Garraf, Vallès Oc-
cidental, Alt Urgell, Moianès, Conca de Barberà, Barcelonès.22 

Treball i negoci
A Begues l’arribada de mà d’obra occitana i catalana procedent 
de comarques veïnes i d’altres llocs de Catalunya i en molta 
menor mesura de la península ibèrica va ser crucial per donar continuïtat a les explotacions agro-
pecuàries. Els estrangers, la gran majoria d’origen occità, constituïen un contingent humà destinat 
bàsicament a feines agrícoles, boscateres i ramaderes. En conjunt la ma d’obra no especialitzada 
va ser decisiva per a la recuperació de la vida rural i de gran ajut en el cicle expansiu de l’economia 
catalana de les darreres dècades del segle XVI. Els protocols notarials de Begues mostren l’activitat 
econòmica i les transaccions comercials i jurídiques que permeten explotar terres ermes, construir 
i remodelar habitatges; arrendar, comprar i vendre cases, conreuar terres, incrementar els rama-
ts cabruns i ovins i adquirir bestiar de tir per llaurar i/o traginar. També contenen contractes per 
fertilitzar els camps, explotar els boscos, obtenir carbó, etc. Tot plegat són signes d’una societat en 
expansió que frueix d’un corrent incessant de persones que empenyen una economia en alça. No 
és debades que a fi nals del segle XVI es comencin les obres de remodelació i ampliació de l’antiga 
l’església parroquial de Sant Cristòfor de Begues de 1564-1576 a sobre mateix de l’antic temple 
medieval.23

22 De forma semblant les llistes de població santboianes, conservades des de 1583, els capítols matrimonials de Begues mostren el 
canvi i el tràfec constant de personal assalariat, compost majoritàriament per joves solters i famílies de jornalers. Vegeu NADAL, J.; 
GIRALT, E. (2000): Immigració i redreç demogràfi c..., p. 242.
23 Els picapedrers occitans que van treballar i donar forma a les pedres de la nova església (portal, cantoneres de l’edifi ci, capelles, 
arcades, esperons, campanar ) no han estat comptabilitzats en aquest estudi, car no consten com veïns de Begues.

Víctor Mata. La immigració occitana a Begues a cavall dels segles xvi i xvii. Economia i integració

Taula 4. Procedència per zona i bisbat. Elaboració pròpia

Figura 7. Campanar, rosassa i portal de l’església de sant Cristòfol de Begues fetes per Joan Montesa i Bernat Truell, pica-

pedrers del regne de França (1574-1578). El campanar va ser remodelat per Joan Donadeu, mestre de cases de Barcelona 

l’any 1591 (CEB, 2014)
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Accés a la terra i als masos
En el període 1580-1600, el mercat de la terra de Begues s’expandeix, qualsevol parcel·la bosquina, 
erma o conreuada és susceptible de ser explotada. Els beguetans autòctons i els recent arribats 
llogant, rellogant, hipotequen, compren o venen peces de terra. Fins i tot, accedeixen a la masoveria 
de cases i a la propietat de masos. Veiem alguns exemples: Gabriel Penyella, pagès de Jafre, lloga 
la casa i terres conreuades, ermes i bosquines de mas Costa, a Jaume Tallada, pagès de Cusach, 
bisbat de Rodés. Joan Petit, pagès de Begues i propietari de mas Costa, lloga per tres anys a Joan 
Arinyó, pagès d’Acuelles, del bisbat d’Auch, dues peces de terra, a la Guardiola i una altra al mateix 
mas Costa. Antoni Petit de mas Traval, confessa deure 50 lliures, a Pere Jové, pagès de la vila de 
Bellfaig, bisbat de Comenge, per una terra que li ha venut, que és part de l’heretat de mas Tibart 
de Gavà. Jaume Garau, pagès del mas Santa Eulàlia, arrenda el mas per cinc anys excepte algunes 
terres, a Arnau Bòria, pagès de Sant Martí d’Estevall, del bisbat de Comenge. Bartomeu Rigual, na-
tural de França, propietari dels béns i heretat de mas Bort (Can Rigol), lloga a Joan Gassó, mestre de 
cases de Roca Laurea, del bisbat d’Auch, dues terres d’aquesta heretat. Joan Petit, pagès de Begues, 
arrenda a Antoni Carreres, pagès de Tous (França), una peça de terra erma, en el lloc anomenat 
Pou de la Vena. Hug de Palou, senyor d’Eramprunyà, estableix a Joan Molins, ferrer d’Alobeiac, del 
bisbat de Caors, en un pati a la plaça del poble, amb un cens de dos pollastres. Bartomeu Vendrell 
de l’Alzina, pagès de Begues, menor d’edat, confessa deure 11 lliures a Joan Morgue, pagès de la 
parròquia de Sant Mauri, del bisbat de Rodés, pels drets que aquest exerceix en unes terres lloga-
des dins l’heretat del seu pare.24 Actualment alguns masos com Can Rigol, abans Can Rigual, Can 
Carreres, avui Ca n’Enfruns, Can Térmens i Can Romagosa,25 deuen la seva denominació a cognoms 
d’occitans que en van ser propietaris. 

24 Per ordre d’aparició de noms vegeu AHPB: UC 2348: 40r.,04.09.1585;  29v.,09.03.1585;  139r., 17.03.1591; 254r.,04.12.1594; 
92v.,22.11.1587; 29v.,09.03.1585; 282r.,[…]1580; 16r.,10.09.1584; 68v., 19.10.1586.
25 El cognom Romagosa, segons reivindiquen els seus hereus, és d’origen occità, pertany a una família del Llenguadoc que arriba a 
Catalunya el segle XIII fugint de la creuada antialbigesa. Una branca d’aquest llinatge s’estableix a Begues a l’inici del segle XVI. 
Vegeu l’exahustiu estudi a MEDINA VICIOSO, V. (2004): Can Romagosa de Begues,...

Taula 5. Sectors de producció, ofi ci i nombre d’occitans. 

Elaboració pròpia

FIgura 8. Percentatge d’ofi cis dels occitans de Begues. Elaboració 

pròpia

FIgura 9. Can Térmens (CEB, 1920), ca n’Enfruns (CEB, 1930), can Rigol (CEB, 1973) i can Romagosa (1925-1930, Fons V. Medina)
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Comerç de cereals
A fi nals dels segle XVI, tota la zona de Barcelona pateix una escassetat genera-
litzada de cereals.26 En aquella centúria a Begues i a la major part de Catalunya, 
hi predomina l’economia de subsistència. Per la qual cosa, la compra-venda de 
blat, ordi, civada, espelta… es converteix en un negoci atractiu per els occitans 
i els beguetans en general: Francesc Garau, pagès de Begues, fa debitori de 22 
lliures a Bartomeu Trobat, pagès de França, per raó del forment i ordi que li 
ha comprat. Antoni Robert, pagès del bisbat d’Agen, designe a Francesc Garau, 
pagès de Begues, perquè en nom seu rebi qualsevol quantitat de blat, ordi, 
civada o espelta que aquell li encomani. Antoni Carreres, carboner de Tous 
(França), reconeix deure a Antoni Robert, pagès del bisbat d’Agen, 16 lliures 
i 2 quarteres de forment pel preu d’una terra i formiguers llogats a l’heretat 
de Bartomeu Vendrell. Jaume Tallada, natural de Cusach, bisbat de Rodés, confessa deure a Esteve 
Cànser, pagès de França, 10 lliures i 12 sous en concepte del forment que li ha comprat. Climent 
Garau, pagès de Begues, promet pagar 16 lliures i 8 sous, a Francesc Bonanat, pagès de França, pel 
preu i vàlua de 18 quarteres de blat.27

Bestiar: ramats, tragí i conreu
Qualsevol tipus de bestiar representa una font d’ingressos per a les economies 
familiars, car permet produir i comercialitzar carn, pell i llana, o ser útil pel con-
reu, càrrega i transport. Però també és l’origen de les despeses provocades per 
l’alt preu de compra del bestiar, la necessitat de disposar d’aquest be semovent 
aboca els pagesos a l’endeutament. I per fi nançar-lo lloguen bèsties i ramats de 
forma semblant als contractes de parceria, la qual cosa no passa desaparcebu-
da pels occitans de Begues: Jaume Sadurní, pagès de Begues, lloga a Bartomeu 
Petit de mas Traval, pagès de Begues i a Bernat Calveró, pastor d’origen occità, 
150 cabres i dos cabrons. Pere Jové, pagès de Bellfaig, del bisbat de Comenge, 
lloga a Bartomeu Vendrell, pagès de l’Alzina, 81 ovelles que costen 110 lliures. 
Joan Petit de mas Trabal, pagès de Begues, confessa deure a Bernat Pinyol, pas-
tor del regne de França, 60 lliures a compliment d’un ramat d’ovelles. Salvador Garau, pagès de Be-
gues, signe un debitori de 111 lliures a Bernat Pujols, pagès de França, per la compra de 84 ovelles.28

Per llaurar els camps i traginar càrregues de carbó, collites, garbes..., calia força de tir que en el 
segle XVI s’obtenia bàsicament del bestiar boví, però també d’ases, mules i matxos.29 Els llibres no-
tarials ofereixen multitud de contractes de compra venda i lloguer de bestiar que descriuen segons 
el color del pèl: vermell, negre, blanquinós, barrejat. Joan Gassó, mestre de cases del bisbat d’Auch, 
Esteve Cànser, pagès de Sant Pere de Mont Valent del bisbat d’Agen, i Tomàs Arinyó, de Qüelles, bis-
bat de Lombers, aprofi ten la cojuntura favorable que representen les noves eixarmades de terres 
i l’increment de l’activitat agrícola del darrer terç del segle XVI, per efectuar tot tipus d’intercanvis 
amb aquests animals. També en trobem d’altres: Domènec Cortina; Bartomeu Rigual, Pere Font, 
Francesc Bonanat, Joan Moner i Antoni Sagalés.30

Fertilitzar la terra amb formiguers
Els excrements de bou, vaca, ase, mula i matxo, proporcionaven part de l’adob necessari per fertilit-
zar els camps. Però la major part de fems d’origen animal, al menys a Begues, s’obtenien de cabres, 
ovelles i bestiar de corral. Quan no hi havia mes remei es practicava el guaret, la rotació de cultius 
o la plantació de llegums per no esgotar la terra. Una altra tècnica d’adob molt utilitzada a arreu 
i també a Begues eren els formiguers. Els feien amb amuntegaments de branques, fulles, restes 
de collites... que cobrien amb terra i encabat deixaven cremar poc a poc, de forma semblant a les 
carboneres. Després escampaven la cendra i la terra calcinada sobre els camps. Ambdós elements 
aportaven nutrients i milloraven les qualitats físiques del sòl. La combustió contribuïa a eliminar les 
males herbes i les postes d’ous dels insectes.31 A Begues fer formiguers per a tercers va esdevenir 
un negoci lucratiu. Veiem alguns exemples: Joan Morten, pagès de Layton (França), confessa deure 
26 GIRALT RAVENTÓS, E. (2008): «De conreu de subsistència a conreu comercial», p.297-330 i  MORENO CLAVERÍAS, B. 
(2008): «La producció agrària i el mercat: conreus de subsistència i conreus comercials», p. 297-330, ambdós a Història Agrària dels 
Països Catalans, Edat Moderna, vol. 3, Universitat de Barcelona.
27 Per ordre de noms vegeu AHPB, UC 2348:  68v.,19.10.1586; 16r.,10.09.1584; 16r.,10.09.1584; 69 r.. 02.11.1586; 105r.,30.10.1588; 
195v.,15.11.1592. UC 2347: 66r.,12.01.1600
28 Per ordre de noms vegeu AHPB, UC 2349: 71v.,29.01.1598; UC 2348: 190r.,28.09.1592; UC 2349: 17r.,28.02.1596; UC 2348: 250 
v.,25.10.1594; 250 v.,25.10.1594
29 MORENO CLAVERÍAS, B. (2006): «La ramaderia, el bestiar de treball i de transport en les economies familiars pageses. El Pe-
nedès (1670-1690)», Estudis d’Història Agrària, n. 14, p. 131-142.
30 Per ordre de noms vegeu AHPB, UC 2348: 4r.,06.01.1584; 127v,,14.04.1590; 265r.,03.04.1595; 233v.,29.08.1593; 76 v.,02.02.1587; 
11r.,29.07.1584. UC 2349: 14v.,27.01.1596
31 PERIS ALBENTOSA, T. (2008): «El treball agrícola: eines, tècniques i estratègies productives», a Història Agrària dels Països 
Catalans, Vol III, Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 145-169

Figura 10. Segar i fer garbes eren feines 

prèvies per comercialitzar cereals (Be-

gues, CEB, 1920-1930)

Figura 11. Fins mitjan segle XX, els pastors 

conduïen ramats de cabres per les mun-

tanyes de Begues (Vall del Teix, CEB, 1920)
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32 lliures a Esteve Cànser, pagès de Montvalent del bisbat d’Agen, per raó de dos formiguers que ha-
via fet a mitjes per a Benet Vendrell de l’Alzina, al Camp de les Tres Alzines. Joan Lafont, carboner de 
Gaionat del bisbat de Caors, reconeix un deute de 28 lliures a Domingo Via Moret, pagès de França, 
per la meitat d’una peça de terra i formiguers comprats a Begues, en el lloc anomenat Morera de les 
Fontetes. Jaume Tallada, pagès de Cusach, bisbat de Rodés, ven a Francesc Bonanat, estranger, la 
meitat d’aquells formiguers que ha tret de l’heretat de mas Ferrer al lloc anomenat la Coveta. Joan 
Font, carboner de Gaionat del bisbat de Caors, reconeix deure 40 lliures a Joan Arinyó, pagès de 
Qüelles del bisbat de Lombers, per la meitat dels formiguers que li ha venut, que tenia a mitges amb 
Jaume Tallada, pagès de Cusach, a l’heretat de mas Ferrer.32

Explotació del bosc. Fusta i carbó
Hem vist algunes formes d’explotació de la terra i dels boscos de Begues, guan-
yant noves terres per el conreu i practicant la ramaderia de muntanya. Del bosc, 
els beguetans també obtenien carbó vegetal que donava feina a moltes per-
sones d’origen occità. El produïen per el consum humà i per a les protoindús-
tries rurals (rajoleries, forns de calç, fargues...). A la muntanya hi havia altres 
professionals o boscaters que serraven i esporgaven arbres, els arrossegaven 
i els especejaven. Ambdós ofi cis eren durs i feixugs i estaven reservats majo-
ritàriament a especialistes. Els carboners tallaven, transportaven i apilaven la 
llenya, seguidament la cobrien amb terra i vigilaven la combustió i l’estructura. 

Un home sol no podia fer-ho tot, per la qual cosa sovint constituïen societats 
per oferir treballs de carboneria als propietaris forestals: Joan Lafont, carbo-

ner de Gaionat,  bisbat de Caors, accepte un debitori de 39 lliures a favor de Jaume Garau, pagès del 
Coll de Begues, per raó del bosc que aquest ha comprat a Olesa de Bonesvalls i que posa a dispo-
sició de Lafont per fer carbó. Antoni Gara, carboner de Vinyach, del bisbat d’Agen, confessa deure a 
Climent Garau, pagès de Begues, 17 lliures, 6 sous i 8 diners, en concepte de la bestreta que li ha fet 
per allotjament i menjar, a canvi promet tallar i carbonar un bosc que ha comprat als jurats d’Olesa 
de Bonesvalls. Gerald Lalanda, natural de Freixenet Logelat, del bisbat de Caors i Joan Lafont, de 
Gaionat, ambdós carboners, atorguen un debitori de 26 lliures i 12 sous a Simeon Batlle, pagès 
de Cervelló de Llobregat, pel preu d’un matxo, que segurament usaven per traginar carbó. Gerald 
Lalanda, carboner de Freixenet, confessa deure a Climent Garau, pagès de Begues, vuit càrregues 
de carbó a canvi de dues càrregues de vi, mitja quartera de blat i el lloguer de mas Glassat. Antoni 
Carreres, carboner de Tous (França), reconeix un deute de 24 lliures i 4 sous a Joan Miquel, carboner 
de Sant Martí de Loudon, bisbat de Caors, per les feines fetes a casa seva.33

Begues societat d’acollida i integració 
La integració social dels nouvinguts no era diferent a altres poblacions catalanes. Diversos factors com 
el treball, matrimoni, negocis i relacions socials, connectaven les persones, relacionaven les famílies i 
fomentaven la hospitalitat entre els autòctons. La confl uència entre ambdues comunitats, palesa una 
ràpida fusió dels nouvinguts que no contradiu l’existència de solidaritats de parentiu, professió, emo-
cionals, de procedència o d’identitat. La participació dels occitans en la vida social de Begues és visible 
a través de la confl uència en confraries devocionals com la de Sant Sebastià, o amb la participació en 
òrgans de govern i consulta: consells municipals i reunions de caps de casa. Per altra banda, l’11% de 
capítols matrimonials entre occità i beguetana denota que la societat del moment admet i/o necessita 
la consumació de matrimonis mixtes a causa de l’esgotament demogràfi c dels darrers segles. Ho feia 
possible, l’existència d’un corrent d’homes joves i solters que es casaven amb dones autòctones.34 

Solidaritats de grup
En anteriors capítols hem vist com els factors econòmics i comercials facilitaven la interconnexió 
entre nouvinguts i autòctons: intercanvi de béns, préstecs de diners i en espècie, compra i lloguer de 
propietats, testimoniatge en actes civils o creació de societats de treball mixtes. Sovint comprovem 
com els mateixos occitans contracten o estableixen societats amb persones del mateix origen. La 
necessitat de confi ar en algú proper els apropa a fer atorgacions de poders d’administració de béns 
i negocis entre companys de feina, familiars i amics. Tantmateix, persones d’ambdós col·lectius es 
nomenen mútuament procuradors, tutors, curadors o representants dels seus béns.35 Les deixes 

32 Per ordre de noms vegeu AHPB: UC 2348, 78 v.,11.05.1587; 82 r.,14.07.1587; 87 v.,19.09.1587; 120 v.,16.11.1589
33 Per ordre de noms vegeu  AHPB, UC 2346: 131 r.,20.01.1580; 139 v.,03.07.1580; 141 r.,22.08.1580; 2346: pp. 153 r.,02.07.1581; 
UC 2348: 107 v.,06.02.1589
34 AHPB: A03.01.03.01. Registre matrimonis i A03.03.02. Capítols matrimonials
35 Tomàs Arinyó, i Joan Arinyó, pagesos de Qüelles del bisbat de Lombers, ara emperò habitants en la parròchia de Sant Christòfol 
de Begues, bisbat de Barcelona, de grat i certa sciència, constitueixen procurador seu a Tomàs d’Arinyó, pagès de Qüelles, absent, que 
per ells i en nom seu puguin rebre qualsevol quantitat de diners, blat, vi,... Siguin degudes per qualsevol persona, així en Catalunya 
com en França i del que rebran puguin fer àpoques i albarans i plets. AHCB, UC 2348, p. 44 r.,22.09.1585

Figura 12. Grup de carboners en un lloc 

indeterminat de Begues (CEB, 1920-1930)
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testamentàries a parents residents en el lloc d’origen, mostren el grau de relacions endogàmiques 
dels nouvinguts, costum que reforça les solidaritats territorials amb el lloc de partida. La presència 
entre els testimonis d’actes jurídics, d’un altre personatge amb el mateix cognom, és indicatiu de la 
naturalesa familiar del corrent migratori. De l’anàlisi dels noms i cognoms d’occitans i occitanes de 
Begues es despren pel cap baix, l’existència de setze grups familiars amb vincles de parentiu.36 

Els occitans amb béns patrimonials que disposen de família nomenen hereus als seus fi lls, però tam-
bé a altres familiars propers. La qual cosa indica la voluntat de suport mutu entre familiars, el record 
identitari de la seva procedència i un reforçament econòmic i patrimonial davant la societat d’acollida. 
En aquest sentit, Pere Gíbia, ferrer de Carbas del bisbat de Sarlat, constitueix procurador i hereu dels 
seus béns, tant a França com a Catalunya, al seu germà Jaume, ferrer de Carbas, i aquest fa el mateix 
amb el seu germà Pere. Tots dos acorden que la donació no es faci efectiva fi ns que mori un d’ells, 
sempre i quan no tinguin descendència legítima, en aquest cas la donació restarà nula i sense valor.37

El corrent migratori, sovint d’homes sols, es refl ecteix en els llegats testamentaris, mitjançant 
l’atorgació d’hereu universal a membres de famílies benestants de Begues, atribuïbles a relacions 
properes -laborals o de veïnatge- provocades per la manca de familiars directes. En aquests casos, 
el nomenament d’hereu universal a favor de la parròquia de Begues, del Monestir de Montserrat o 
l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona, també són solucions freqüents entre els occitans de Begues.38

Veïnatge i ascens social
Un dels signes que suggereix la ràpida integració dels occitans és la forma com els notaris i rectors 
de Begues, identifi quen la procedència d’origen i el veïnatge dels estrangers. Moltes vegades l’occità 
que viu a Begues és identifi cat amb el seu lloc d’origen, seguit de la denominació «avui habitant de 
Begues». Altres vegades, el notari cita la mateixa persona d’origen occità com la resta d’autòctons: 
pagès de Begues, sastre de begues, o habitant de Begues. Quasi ve mai, se’l menciona únicament 
amb el seu lloc d’origen. Les dues primeres denominacions ens permeten assegurar que a nivell 
formal, administratiu i comercial, les autoritats reconeixen als occitans com a veïns de ple dret, 
d’igual forma que els beguetans autòctons.  

Un altre senyal d’acceptació social és la participació política i ciutadana d’alguns occitans que gau-
deixen d’una bona posició econòmica i d’un innegable reconeixement social. Bartomeu Rigual, pro-
pietari de mas Bort, anys més tard conegut com Can Rigual  i després Can Rigol, el trobem exercint de 
jurat al consell municipal de Begues. D’acord amb el batlle senyorial i la resta de prohoms, fi rma un 
contracte per refer el campanar i altres parts malmeses de l’església de Begues.39 Dos anys més tard 
Rigual torna a fer de jurat, junt amb Josep Oliver, rector de Begues i altres autoritats reconeixen un 
deute de 104 lliures a favor de Jaume Vendrell de l’Alzina, relacionat amb la compra de les campanes 
de l’església de Sant Cristòfol.40 D’altra banda, Jaume Tallada, natural de Cusach, bisbat de Rodés, re-
unit a la plaça de Begues amb el consell de prohoms, presidit per el batlle i jurats de la universitat de 
Begues, manen a Antoni Petit i Climent Garau, responsables de l’obra de l’església de Sant Cristòfol, 
que paguin de la seva butxaca els diners del censal que la universitat de Begues presta a la rectoria.41

Les associacions o confraries parroquials, que es poden defi nir com estructures de solidaritat i 
de devoció voluntàries que exercien funcions religioses, assistencials i festives,42 van ser eines 
d’integració social molt efi caces, algunes com la Confraria del Roser de Begues, comptaven amb 
participació femenina. Al Baix Llobregat coneixem bastants exemples de confraries on la majoria 
dels seus membres eren occitans, per exemple a Gavà, la de Sant Cristòfol, a Sant Boi, la Santís-
sima Trinitat, a Torrelles, la de Sant Pau i la de Sant Miquel a Sant Vicenç dels Horts.43 A Begues 
hem identifi cat la Confraria de Sant Sebastià, composta exclusivament per occitans des de 1598 a 
1662. Els llibres de comptes d’aquesta associació indiquen les entrades que els administradors de 
la confraria, tots d’origen occità, feien periòdicament a favor de la institució i la seva obra, en forma 
de diners i en espècie o aliments bàsics.44 La Confraria del Roser i la de Santa Bàrbara de Begues 
també comptaven amb macips d’origen occità entre els seus membres.

36 Pons, 1578-1660; Puig, 1628; Danjach, 1577; Bailach, 1625-1652; Lafront, 1560-1617; Lafont, 1572-1580; Calveró, 1625; Camps, 1596-
1645; Lobens, 1536-1647; Catllar, 1598-1607; Fontanet, 1608; Macià, 1572-1602; Badia, 1584-1596; Tallada, 1581-1598; Gíbia, 1593
37 AHCB, UC 2348, pp. 215 v.,29.06.1593
38 Vegeu testaments en apèndixs 1i 2
39 Capitulació feta y signada per i entre Ponç Sadurní, batlle de Begues; Bartomeu Petit de mas Traval i Bartomeu Rigual, jurats; 
Antoni Petit del Coll, Joan Vendrell de mas Trullols, Joan Grau, Gabriel Romagosa, Bartomeu Vendrell, Montserrat Vendrell del 
Roure, Jaume Rossell i molts altres prohoms de Begues, d’una part. Y l’honorable Pere Donadeu, mestre de cases de Barcelona, sobre 
lo tornar (o fer) la cantonada y muntar el campanar de l’església. Segueixen pactes... AHPB, UC 2348, 144 r.,11.05.1591
40 AHPB, UC 2348: 220 v.,14.08.1593
41 AHPB, UC 2348, 32 v.,16.06.1585
42 PUIGVERT I SOLÀ, JM. (2000): Església, territori i sociabilitat (XVII-XIX), Eumo Editorial, p. 169-188
43 MILLÀS CASTELLVÍ, C. (2005): Els altres catalans dels segles XVI i XVII, PAM 15, Barcelona, p. 132
44 AHPB, UC 2731 (12.04.1598 - 20.01.1662 ), UC 2727 (04.02.1663 - 15.03.1865)
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VIII Trobada de Centres d’Estudis i d’Estudiosos d’Eramprunyà. Els moviments migratoris

No tots els occitans que residien a Begues morien com a simples 
treballadors, alguns prosperaven econòmicament i esdevenien 
propietaris. La gran majoria feien de pagès i transaccionaven 
amb qualsevol negoci inherent a l’ús de la terra, la producció 
agropecuària i l’explotació del bosc. És el cas de la família Carre-
res de mas Costa, l’actual ca n’Enfruns, abans mas Carreres, que 
fi ns hi tot va disposar de treballadors occitans com Antoni Laro-
txa. O Bartomeu Rigual, pagès, que esdevé propietari de mas Bort 
mitjançant matrimoni. També hem vist com alguns occitans sig-
naven contractes de masoveria, arrendaven terres, feien o rebien 
préstecs, llogaven béns, etc. Altres gaudien d’una bona posició 
econòmica exercint el seu ofi ci d’origen (sastre, mestre de cases, 
ferrer, sabater...) i/o el que adoptaven en arribar a Begues. 

Els òbits, testaments i capítols matrimonials testimonien l’ascens 
social dels occitans a través dels seus llegats testamentaris, el 
volum dinerari assignat en les misses d’aniversari, els dots ma-
trimonials de les núvies, l’escreix del marit, o el pagament del 
cerimonial de l’enterrament. Les descripcions de les despeses 
ocasionades en les cerimònies lligades a viàtics d’occitans fi nats, 

mostren clarament la posició econòmica d’aquestes persones. A Guillem Catllar li ofi cien la missa 
del funeral sis preveres. A Antoni Carreres de mas Costa, li fan doble ofi ci cinc ofi ciants, capellà, 
diaca i sotsdiaca, uns dies després celebra novenes per a la seva ànima. A Arnau Bòria, l’assisteixen 
nou preveres i el rector de Castelldefels, abona el dret de campanes i un ofi ci per cap d’any. Barto-
meu Rigual, paga dret de parroquiatge i de campanes, vetlla de cos present, despeses de diaques i 
capellans. Bernat Pujó, assumeix el dret de parroquiatge, car fa molts anys està en la parròchia, dret 
de campanes, candeles, lectura de testament, etcètera.45 La majoria disposen de casa o mas i des-
envolupen transaccions de tot tipus que veiem refl ectides en els llibres notarials. Bondia i Solans, 
mitjançant la llibreta de compliment pasqual de 1610 esmenta algun d’ells com cap de casa: Guillem 
Catllar, sastre; Joan Molins, ferrer; Bartomeu Trobat, pagès.46 

Integració versus exclusió social
Discriminació i desigualtat
Tot seguit analitzem el posicionament dels veïns autòctons davant els estrangers, la convivència en-
tre ambdues comunitats i els problemes que sorgeixen amb el contacte quotidià, relacionats amb la 
discriminació personal, precarietat econòmica, origen i destí de les violències i consumació de delic-
tes. A Begues com en altres indrets, hem localitzat casos de minorització, d’intolerància i desigualtat. 
Però el rebuig a l’estranger no l’explica tan la procedència i l’origen, com l’estatus social i econòmic de 
la persona. En tot cas la reticència i el menyspreu no podem atribuir-los a un sector social en concret, 
car no tots els occitans eren pobres i exercien els ofi cis de menor reconeixement social i econòmic. 

Les persones considerades no parroquianes eren sepultades en el fossar dels forasters, amb el ben 
entès que foraster era tot aquella persona catalana o estrangera no resident durant un any i un dia 
a Begues. L’acceptació social de l’immigrat depèn de la seva condició jurídico-parroquial, si és ja un 
veí o parroquià més, o si és un foraster. Els primers gaudeixen d’una sèrie de drets que els segons 
no tenen, com el dret de ser enterrat individualment. El pagament del dret de parroquiatge establia 
la facultat de ser considerat parroquià a tots els efectes. Els obituaris esmenten el pagament del 
dret de parroquiatge o d’església per part d’alguns occitans. Els pobres mendicants que no podien 
pagar-se l’enterrament eren enterrats per amor a déu a la fossa comuna o en el vas dels estrangers.

La única vegada que detectem un mal nom referit a la condició d’estranger és amb Domènec Camps, 
àlies Gavatxillo, procedent de La Lena, bisbat de Comenge.47 En aquest cas, el sobrenom de gavatx 
associat al personatge, pren una dimensió de minorització per raó d’origen. Pot ser és més colpidor 
el recel que mostren els beguetans envers els nouvinguts, en la visita pastoral de 1492, demanen 
al bisbe que posi fi  a l’absentisme dels rectors i el sotsarrendament de la rectoria a vicaris d’origen 
francès, com era el cas d’Hug de Meymó. El bisbat de Barcelona, atén la reclamació i dóna la raó als 
beguetans mitjançant una disposició diocesana.48

45 AHPB, UC 165: 56d.,13.03.1621; 65d.,04.09.1626 ; 67d.,07.11.1627; 69d.,19.06.1628
46 Vegeu la transcripció de la llibreta de compliment pasqual a l’apèndix documental de BONDIA, R. I SOLANS, C. (2001): 
Begues… 2001, p.111-115
47 AHPB: Òbits, UC 165/ 112 d., 07.02.1645
48 Vegeu la reproducció del decret a CAMPMANY GUILLOT, J. (2006): «L’antiga església de Sant Cristòfor de Begues: aproximació 
històrica, Inèdit, Gavà», dins Pepa Villalba i Manuel Edo, Església de Sant Cristòfor (Begues, Baix Llobregat), memòria d’excavació 
arqueològica núm 7027. Biblioteca del PAtrimoni Cultural. Servei d’Arqueologia i Paleontologia: «In Christi nomine, Amen. Cosa 
nothòrie sie que vui que contam vuit de setembre any mil CCCC L XXXX IIII, està en veritat que ningun rector de dita rectoria de 
Sanct Christòfol de Begues no puga metre capella, ni tenir en dicta rectoria francès, ni estranger, sinó que sia capellà della terra, lo 
qual sentència an gunyada los prohoms de Begues, debant lo senior bisbe de gràtia. Que dit rector no puga posar en dita rectoria, 
sinó a consentiment de dits prohoms de esta parròchia de Sanct Christòfol de Begues, la qual sentència jura y ferma y loha». Arxiu 

Figura 13. [En present libre estaran continuades les fu-

neràries se celebraran en la església de Sanct Chris-

tòphol de Begues, bisbat de Barcelona, comensat per 

mossèn Andreu Saurina, prevere y rector de dita esglé-

sia en lo any de la nativitat de nostre senyor Jesuchrist 

1582]. AHPB, A03.01.04. Òbits, UC: 165, 1583-1653
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Un succés mostra el tracte vexatori i la hostilitat relacionades amb l’agressió que pateix Guillem 
Soler, pastor d’origen occità, que viu a casa de Joan Vendrell del Roure. Per raons desconegudes, 
Miquel Garau, fadrí i pagès de Begues, dispara el seu pedrenyal contra Guillem i el fereix greument 
en el braç esquerre. Mitjançant un document notarial Guillem perdona al seu agressor lo cop del pe-

drenyal me haven tirat i me ha ferit y nafrat lo bras esquerre, y també, si se esdevenir a mi morir de dites 

nafras, vos perdone a vos dit Miquel Garau y a qualsevol persona vos hage donat consell, favor o mida. Y 

ho ferme y iure prometent estaré sempre ferm en tot lo sobre dit y res no revocaré.49 A canvi el pare de 
Miquel Garau, en nom del seu fi ll, es compromet a pagar les despeses sanitàries del cirurgià i els jor-
nals perduts de Guillem Soler. Tot plegat, posa de manifest que la família Garau aplica la llei del més 
fort, a canvi de diners es fa perdonar per la víctima que eximeix a l’agressor fi ns i tot en cas de mort. 

Una societat violenta 
Les dues últimes dècades del segle XVI coincideixen amb un període de represa i de progrés mate-
rial que afavoreix els fl uxes migratoris. Aquells anys, les mateixes autoritats que deixen entrar als 
immigrants, disposen normes restrictrives per els que no troben feina i delinqueixen.50 A Begues i 
en general als municipis del Baix Llobregat, proliferen els assalts, els robatoris i assessinats. Tenim 
constància d’un episodi de bandidatge, identifi cat per Jaume Codina, ocorregut en alguns masos de 
Begues l’any 1582. El protagonitzen tres pastors occitans -Domenjó Mongardí, àlies Nebot del Pai, An-
toni Pujol, àlies Renegat i Jaume, àlies Mentider-, acusats de robar bestiar a Can Romagosa, Can Gero-
na i mas Roig de Begues i en altres propietats del Baix Llobregat.51 D’altra banda, la violència privada 
es fa palesa en el ritual de celebració de duels. El batlle de Begues prohibeix que Bernat Fuert, occità 
de Comenges i Gabriel Badia, pagès de Begues d’origen occità, celebrin un duel de nit (1637). Altres 
vegades els duelistes mitjançant notari, pacten les condicions legals de l’enfrontament, és el cas 
d’Antoni Carreres, pagès i carboner de Tous, veí de Begues, i Ponç Rossell, pagès de Begues (1599).52

En general la migradesa de recursos i d’oportunitats que es veien abocats molts beguetans d’origen 
occità, eren sovint causes d’exclusió social i econòmica. Les morts per malaltia són difícils de de-
tectar però les de mort violenta les revelen els obituaris. Els testaments indiquen el lloc on els tes-
tadors atorguen les darreres voluntats. Per això sabem que els occitans més pobres vivien en les 
dependències de les cases dels propietaris de Begues on estaven em-
pleats de treballador, mosso, bover, bracer, pastor o pagès, que sovint 
eren també els llocs on morien: pallissa, corral, graner, a sota l’escala 
o en una barraca. La desprotecció i la poca seguretat que ofereixen 
aquests llocs, sovint aïllats, propiciaven morts violentes per robatori 
i/o assalt: Antoni Larotxa, habitant de mas Costa, mor d’una pedrada al 
cap (1604); Joan Tarrida, natural de Montquallart, bisbat de Comenge, 
mor d’un cop de destral al cap (1601) a Can Rigual; Joan Arinyó, fi ll de 
Quelles (1592) i Joan Forcada, estranger (1610), són assessinats per un 
cop de pedrenyal, el darrer a la muntanya, dins la barraca on dormia.53

El vxii es caracteritza per una creixent crisi econòmica que afecta totes 
les capes socials. La causa principal que explica el malestar de la pa-
gesia és l’augment de la fi scalitat reial que disminueix les rendes dels 
pagesos. Les guerres amb França, el malestar i les revoltes que cau-
sen els allotjaments de tropes castellanes sobre el territori, els con-
tinus rebrots pestilents i l’endeutament en què cauen moltes famílies 
per complir amb tot tipus d’exaccions, fan la resta. La inseguretat que 
representen el bandolerisme, la pirateria, el pillatge nobiliari i els inva-
sors estrangers és l’excusa de l’estat absolutista per organitzar exèrcits 
professionals i desplegar-los sobre el territori que suposadament ha-
vien de defensar. A mitjan segle xvii, l’esclat de la guerra dels segadors 
1640-1654 i la guerra dels barretines 1688-1689 relanteixen els fl uxes 
migratoris procedents de França a tot Catalunya, a Begues es fa evident 
a partir de 1641. Els llibres d’òbits relacionen soldats morts per es-
copetades en accions militars o de vigilància en el període 1641-1677, 

Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals, vol. 22, f. 113v.
49 AHPB, UC 2348, 83 r., [10-17].08.1587; 83 v., [10-17].08.1587
50 CODINA VILÀ, J. (2001): Revoltes socials al delta del Llobregat (segles XIV al XX), a VI Curs d’Història d’El Prat, Amics del 
Prat, p.4
51 CODINA VILÀ, J. (1993): Bàndols i bandolers...
52 Treva signada entre Gabriel Badia, pagès de Begues i Bernat Fuert, pastor, estranger, veí de Begues, per la qual queda limitat l’acte 
de batre’s en duel privat només a la llum del dia, però no de nit, sota pena de 25 ducats i vigilància del batlle de Begues Jaume Sa-
durní. AHPB, A03.03.03. Manuals notarials, UC: 2433, 21.06.1637. Un altre document notarial deixa constància del duel que havien 
de celebrar Antoni Carreres, pagès de Tous, França, veí de Begues, amb Ponç Rossell, pagès de Begues: fan y fermen vàlides y lleals 
treves, prometen y iuren de no danyar-se ni damneyar-se, ni per ells ni per altres, a pena de vint y cinc lliures barceloneses y dites 
treves no puguen retre de nit sinó de dia, ab la tenensa acostumada y ab totes les clàusules acostumades y reguisites... AHPB, UC 
2347, 56v., 01.08.1599

53 Per ordre de noms vegeu AHPB: Òbits, 165/ 33d.,23.04.1604; 64d.,21.03.1626; 14d.,25.05.1592; 41d., 17.02.1610           
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Figura 14. Antoni Larotxa, mor a causa d’una pe-

drada al cap, dins el mas Costa, avui Ca n’Enfruns 

(AHPB, UC 165, 23.01.1604)

Figura 15. Gaspar Mendes, soldat portuguès, mor 

d’una escopetada a cal Joan Grau del Coll ( AHPB, 

UC 165, 27.02.1641)
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com Gaspar Mendes, soldat portuguès que mor d’una escopetada dins la casa de can Grau del Coll 
(1641).54 L’agost de 1644, fonc soterrat un soldat del batalló de Catalunya, portuguès, lo qual lo apor-

taven lo spitaler de Olesa a Barsalona y no puga pasar més avant de casa Grau del Coll, aont rebé lo 

sacrament de penitència…55 Les venjances estaven a l’ordre del dia, fi ns el punt d’esbotzar les portes 
de la botiga del blat de Begues, habilitada com a presó, per assessinar a un detingut (1641).56 Aquell 
mateix any Jaume Sadurní de l’Espluga, batlle de Begues, comunica a la Generalitat que està dispo-
sat a defensar el pas d’Olesa de Bonesvalls, per la qual cosa necessita municions amb urgència.57 
Els llibres d’òbits també relacionen les morts de tres beguetans succeïdes a la batalla de Montmeló 
(1642) lluitant contra les tropes castellanes que pretenien allliberar Cotlliure, Perpinyà i Salses, 
entre els quals el sobredit batlle de Begues.58

Conclusions
Les dades aportades sorprenen per el nombre total d’immigrants arribats a una petita població 
com Begues, ubicada entre les muntanyes del Garraf. Però també per la qualitat i naturalesa de la 
informació, car la majoria dels documents notarials són de caire personal i econòmic: contractes 
d’establiment entre la propietat de la terra i la mà d’obra camperola, arrendaments de béns immo-
bles i semovents, inventaris i encants de patrimoni, procures, testaments, capítols matrimonials, 
actes de reconeixement de deute, contractes agropecuaris per fer determinades tasques al camp, 
compra-vendes de béns rurals, actes de consells municipals, etcètera.

Constatem com els occitans de Begues van ser acceptats per un veïnat autocton que no arribava en 
cap cas als dos centenars de veïns. La societat beguetana assimila amb rapidesa els més actius, que 
veiem treballant, negociant i transaccionant amb els beguetans autòctons. Les autoritats baronials, 
eclesiàstiques i la universitat de Begues permeten als occitans exercir càrrecs de govern en els 
consells municipals i participar en la vida pública i religiosa a través de les confraries devocionals, 
en especial la Confraria de Sant Sebastià, composta exclusivament d’occitans. La gran majoria dels 
occitans eren pagesos d’ofi ci, també jornalers, mossos, pastors, carboners... i a molta distància 
trobem els ofi cis de sastre, serrador, mestre de cases, ferrer. Alguns acumulen patrimoni, la qual 
cosa els permet comprar i/o bescanviar eines de treball i accedir a l’ús i a la propietat de la terra. 
Per aconseguir un ràpid encaix i alhora no perdre la identitat i la dignitat personal, mantenen vincles 
amb el seu lloc d’origen, enforteixen els llaços familiars i les solidaritats de grup. Però no tots van 
disposar de les mateixes oportunitats, els llibres d’òbits i els testaments sovint constaten la mar-
ginalitat i les morts prematures per actes violents. Observem casos de discriminació, intolerància, 
indiferència o abús de poder envers la condició d’estrangeria i/o de pobresa.  És evident doncs, que 
la població occitana i autòctona del període 1580-1600, participa en l’economia beguetana d’una 
forma decisiva que permet encarar amb més recursos el segle XVII caracteritzat per una profunda 
crisi econòmica, contínues guerres, revoltes camperoles i tot tipus de violències. Dels 1.241 actes 
jurídics protocol·litzats d’aquest període, en 360 hi intervénen occitans en qualitat d’actors o tes-
timonis que representen un 29% del total dels instruments notarials. Una xifra molt alta tenint en 
compte la condició d’estrangers d’aquestes persones i la seva precarietat econòmica.

Per altra banda, comprovem els freqüents canvis de veïnatge de la població autòctona i la d’origen 
occità. Per això, algunes de les persones identifi cades que atorguen testaments i/o capítols matrimo-
nials no les localitzem en el registre d’òbits. Entre 1510 i 1587, sense tenir en compte els estrangers, 
hem identifi cat 29 municipis catalans on al menys un dels cònjuges que signen capítols matrimonials 
és nascut fora de Begues. La majoria procedeixen de poblacions del Baix Llobregat i de comarques 
properes i alguns de comarques llunyanes. Fruit del buidatge dels manuals notarials del període 
1580-1600 quantifi quem la població occitana total del període 1510-1686 en 256 persones, 13 de 
les quals són dones i 8 persones procedents de diversos indrets de la península ibèrica: 2 bascos, 2 
portuguesos, 2 aragonesos i 2 navarresos. En el primer estudi vem localitzar 48 occitans pel període 
1580-1600. En el present treball i pel mateix període hem localitzat 42 nous occitans que sumen 90 
persones. El resultat dóna una xifra difícil de païr del  67% de població occitana. En tot cas, haurem 
d’esperar a conèixer el resultat del buidatge de la totalitat de manuals notarials dels períodes 1510-
1570 i 1600-1700. Si es confi rma aquesta tendència, de ben segur que les xifres totals seran escan-
daloses i modifi caran substancialment alguns aspectes del procés migratori occità a Begues i per 
extensió del Baix Llobregat. El fet d’identifi car amb tanta precisió el corrent migratori a Begues està 
relacionat amb una bona organització de les fonts documentals. D’acord amb el geògraf Josep Iglésies, 
una de les causes de l’ocultació demogràfi ca que ell quantifi ca en un 30 o 40 per cent del total de nous 
pobladors, és deguda a una mala utilització de les fonts. Cal tenir en compte, que una inexistent o defi -
cient organització arxivística pot desembocar en greus oblits, mancances, renúncies o imprecisions. 

54 AHPB, Òbits UC: 165/ d.10, 03.02.1641
55 AHPB, Òbits UC: 165/ d.11, 06.08.1644
56 Josep Albinyana, barber de Barcelona, mor assassinat de nit dins la botiga del blat de la plaça on estava empresonat. Textualment: 
Matarant-lo de nit espatllant les portes. (AHPB, A03.01.04. Òbits, UC: 165, Begues, 14.05.1641)
57 ACA: 20.01.1641
58 Jaume Sadurní de l’Espluga, pagès i batlle de Begues (14.05.1642); Josep Petit de la Parellada (16.06.1642)  i Jaume Vendrell de 
l’Alzina (30.12.1642), AHPB, Òbits: UC 165, d.,104, d.,105
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Recursos d’informació a l’Arxiu Històric de la Parròquia de Begues
Capítols matrimonials: A03.03.02. Capítols matrimonials: UC 2237 (1510-1587), UC 2238 (1592-1665), UC 2239 
(1597-1633), UC 2240 (1627-1650), UC 2241 (1665-1686) i documents solts (1565-1800)
Testaments: Testaments: UC 1549 (1490-1597), UC 1550 (1597-1632), UC 1551 (1622-1685) i documents solts 
(1526-1800)
Manuals notarials: A03.03.03. Manuals notarials: UC 2346, UC 2347, UC 2348, UC 2349, junts abracen el perío-
de (1580 -1600), i 138 documents solts (1421-1720)
Òbits: A03.01.04. Registre d’òbits: UC 164 (1566-1577), UC 165 (1583-1653), UC 166 (1653-1719), UC 167 (1720-1807)
Matrimoni: A03.01.03.01. Registres de Marimoni: UC 2236 (1577-1645), UC 153 (1645-1787)
Compliment pasqual: A03.01.05. Llibretes de compliment pasqual: UC 615 (1610-1615), UC 616 (1616-1627).
Inventaris i encants: A03.03.04. Inventaris i encants: UC 2594 (20.10.1629), UC 2600 (19.02.1645)
Religiositat popular: A02.03. Religiositat popular: UC 131 (1628-1891), UC 135 (1643-1865).
A05.01. Administració comptable: UC 2730 (1597-1686), UC 2731 (1598-1662), UC 2732 (1597-1695)
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Acrònims
AHPB: Arxiu Històric de la Parròquia de Begues
ACA: Arxiu de la Corona d’Aragó
ANC: Arxiu Nacional de Catalunya
CEB: Centre d’Estudis Beguetans
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Tots els noms
Occitans a Begues en el període1501-1700
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Estrangers no occitans a Begues  en el període 1501-1700




