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resum

Ens proposem detectar i analitzar les relacions entre el procés d’especialització 
vitícola i la trajectòria demogràfica d’una part significativa del territori català du-
rant els segles xViii i xix. En primer lloc, volem mostrar que la viticultura va fer 
possible el sosteniment d’unes densitats de població molt superiors a les que hauria 
estat possible a partir del predomini d’una agricultura centrada en altres conreus. 
En segon lloc, mostrem que l’augment demogràfic que va impulsar la viticultura va 
donar lloc a la formació d’unes unitats de poblament específiques i molt caracterís-
tiques en les àrees vitícoles del prelitoral català. Finalment, en tercer lloc, plantegem 
la hipòtesi segons la qual la crisi derivada de la plaga de la fil·loxera va alterar de 
manera molt significativa la pauta de comportament demogràfic que havia acom-
panyat tot el procés d’especialització vitivinícola fins aleshores, a més, evidentment, 
de l’efecte més conegut del despoblament derivat de l’emigració d’importants con-
tingents poblacionals.
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Demografia, viticultura, poblament, fil·loxera, emigració, especialització vití-
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1.  Conferència llegida en el cicle «Poblaments i despoblaments a Catalunya: de 
l’antiguitat al segle xx», organitzat per la Societat Catalana d’Estudis Històrics, el pas- 
sat 25 de març de 2010. Atès que els autors als quals es fa referència en aquestes planes 
són sobradament coneguts del lector mínimament expert s’ha optat per simplificar el 
text tot evitant les cites erudites i prescindint de l’aparell crític. 
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Settlement and depopulation in the wine-growing regions of Catalonia (1760-1910)

abstraCt

Our aim is to identify and analyse the relationship between the process of viticul-
tural specialisation and demographic changes in a significant part of Catalonia dur-
ing the eighteenth and nineteenth centuries. Firstly, we show how viticulture allowed 
for greater population densities than other forms of agriculture, such as grain crops. 
Secondly, this article highlights one of the consequences of the population increase 
related to viticulture specialisation: the emergence of new settlement units in areas 
where viticulture had expanded to. Finally, we propose the hypothesis that the crisis 
brought about by the phylloxera plague led to significant changes in the demo- 
graphic patterns produced throughout the vine cultivation specialisation process,  
including, of course, the well-known depopulation caused by large scale migrations. 

Key words

Demography, viticulture, settlement, phylloxera, migration, viticultural  
specialisation, urban planning, architecture.

Ens proposem, amb aquestes planes, presentar un avançament dels resul-
tats de dues recerques que estan en curs i que estem desenvolupant en paral·lel 
diversos investigadors vinculats a la Universitat de Barcelona i a la Universitat 
Politècnica de Catalunya. La primera recerca es desenvolupa en el marc d’un 
projecte en què es pretén detectar i analitzar les relacions entre el procés d’espe-
cialització vitícola i l’aparició de noves unitats de poblament a la zona prelitoral 
catalana, més concretament, a l’àrea del Penedès. Ho fem a partir de l’estudi 
d’un cas concret que és el que nosaltres hem batejat com el nucli de «colonitza-
ció vitícola» o també el «nucli rabassaire» dels Hostalets de Pierola. Aquesta 
població es troba al sud de l’Anoia, a la zona de contacte amb les comarques de 
l’Alt Penedès i el Baix Llobregat. En el segon projecte de recerca en curs, tornem 
sobre un tema d’aquells que podríem dir clàssics dins de la història de la vitivi-
nicultura catalana: les conseqüències de la fil·loxera. Ens hem proposat analit-
zar les que va tenir aquesta plaga pel que fa a la demografia.2

Tres hipòtesis orienten els nostres esforços de recerca en aquests projec-
tes. En primer lloc, volem mostrar com la viticultura va fer possible el soste-

2.  Aquests projectes de recerca compten amb el finançament de l’Agència de 
Gestió d’Ajuts per a la Universitat i la Recerca de la Generalitat de Catalunya, 2009ACOM 
00002 i 2010ACOM 00004.
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niment d’unes densitats de població molt superiors a les que haurien estat 
possibles a partir del predomini d’una agricultura centrada en altres con-
reus. La segona hipòtesi de treball planteja que l’augment demogràfic que va 
impulsar la viticultura va donar lloc a la formació d’unes unitats de pobla-
ment específiques i molt característiques a les àrees vitícoles del prelitoral 
català. Finalment, en tercer lloc, volem contrastar la hipòtesi segons la qual 
la crisi derivada de la plaga de la fil·loxera va alterar de manera molt signifi-
cativa la pauta de comportament demogràfic que havia acompanyat tot el 
procés d’especialització vitivinícola fins aleshores.

l’espeCialitzaCió VitíCola: una sortida a la tensió Creixent  
entre poblaCió i reCursos

Una de les característiques més rellevants del desenvolupament català 
contemporani ha estat la industrialització del país. El tret distintiu de la tra-
jectòria històrica catalana en relació amb altres territoris propers ha estat el 
notable desenvolupament industrial aconseguit pel país. Aquest fet es traduí, 
a llarg termini, en nivells de renda per habitant notablement superiors res-
pecte d’aquests territoris veïns d’Espanya o del sud de França. 

Aquest és un fet abastament conegut a partir dels treballs pioners dels 
dos grans pares de la historiografia catalana contemporània: P. Vilar i J. Vi-
cens Vives. Ara bé, aquests autors, i tots els que han vingut al darrere seguint 
la seva estela, han assenyalat que aquest desenvolupament industrial del país 
va ser possible gràcies al fet que, prèviament, s’havia produït un procés de 
modernització de l’agricultura. És a dir, tot un seguit de transformacions 
agràries haurien precedit l’aparició de la indústria moderna. És més, aques- 
tes transformacions haurien contribuït decisivament a fer possible l’inici 
d’aquest procés industrialitzador. Tant Vilar com Vicens van considerar que 
la viticultura havia tingut un paper molt transcendent en aquest procés 
de modernització agrària. De manera que, en l’explicació del procés global de 
modernització econòmica a la Catalunya contemporània, a la vinya i el vi 
se’ls atribueix un paper transcendental. 

Segons la majoria d’autors que han escrit sobre aquest tema, la vinya 
disposava de tot un seguit de virtuts en relació amb el conreu tradicional de 
cereals. Era, en primer lloc, un conreu que permetia obtenir una collita cada 
any i que permetia evitar el guaret bianual rigorós a què se sotmetien les ter-
res sembrades. En segon lloc, a diferència d’altres conreus, la vinya era menys 

05 Josep Colome XXI.indd   139 19/06/12   9:22



140
JOSEP COLOMÉ, MONTSERRAT CUCURELLA-JORBA, FRANCESC VALLS-JUNYENT

exigent pel que fa als adobs. En un context d’escassetat crònica de matèries 
fertilitzants, aquest constituïa un avantatge molt important. Hi havia la pos-
sibilitat de fer servir, com a matèria orgànica per fertilitzar les vinyes, els 
sarments resultants de la poda anual. En conseqüència, la vinya fou un con-
reu que va fer possible, a moltes comarques catalanes, sostenir unes densitats 
de població molt superiors a les que s’haurien pogut mantenir amb el sistema 
agrari tradicional centrat en la producció de cereals.

No tot eren avantatges. Evidentment, aquestes virtuts de la vinya només 
es podien aprofitar en la mesura en què el vi tingués una sortida comercial 
remuneradora. Mentre que els cereals predominants en l’agricultura tradici-
onal es destinaven en la seva pràctica totalitat al consum de les mateixes uni-
tats familiars pageses, el vi era un conreu comercial. Era un conreu que abo-
cava el pagès al mercat i li creava una dependència respecte d’aquest mercat, 
i ho feia en una doble direcció: havia d’anar al mercat a vendre el vi que pro-
duïa, però també s’havia de proveir en aquest mercat dels cereals que consti-
tuïen la base de la seva alimentació.

Anem per parts i aturem-nos un moment per analitzar el com, el quan 
i el perquè del procés d’especialització vitícola. La resposta al primer 
dels interrogants, el com, passa per una qüestió de naturalesa jurídica. Va 
ser per mitjà d’una modalitat contractual concreta, la rabassa morta, que 
va canalitzar el procés de colonització agrària que comportava l’arrencada 
del bosc i la plantació de les vinyes. No és el moment d’entrar aquí en la 
discussió al voltant de la naturalesa jurídica d’aquest contracte o quins 
eren els seus orígens més o menys remots. Ens interessa més determinar la 
procedència de les parts contractants. El que cedia la terra eren els amos de 
masies que havien acumulat quantitats importants de terra al llarg del pe-
ríode que va de la baixa edat mitjana fins al segle xVii fruit, fonamental-
ment, de tres circumstàncies: el despoblament baixmedieval que va possi-
bilitar la incorporació dels masos rònecs; les polítiques matrimonials 
tendents a la concentració de patrimonis a través de concertar matrimonis 
entre hereus i pubilles, i els processos d’endeutament d’algunes famílies 
que les abocava a la pèrdua del seu mas o masos a favor d’altres amos de 
masies veïnes.

Pel que fa a l’origen dels que rebien la terra per tal de portar a terme la 
titànica tasca de la desforestació i la plantació de les vinyes, els rabassaires, 
hem pogut rastrejar-ne tres orígens diferents. Podien ser fadristerns, caba-
lers de masies, els quals reben terres a rabassa com una manera de paga-
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ment de la llegítima o altres drets hereditaris. També, en algunes ocasions, 
veiem que els rabassaires eren mossos i altres treballadors subalterns de 
les masies que troben, en l’obtenció de terres a rabassa morta, un procedi-
ment per poder emancipar-se, casar-se i establir-se per compte propi. I, 
finalment, també hem constatat que entre els rabassaires hi havia pagesos 
igualment cabalers de famílies residents en les viles i nuclis agrupats. Gene-
ralment, es tracta de famílies amb uns patrimonis rústics més aviat mo- 
destos. En general, aquestes pautes que es donen al Penedès no difereixen 
substancialment de les descrites en els treballs de Llorenç Ferrer sobre la 
comarca del Bages.

Tal com ja hem defensat en alguns altres llocs, pensem que, en definitiva, 
l’escripturació de contractes d’aquest tipus serà un instrument excel·lent per 
precisar la cronologia del procés d’expansió vitícola. I, per tant, si comptabi-
litzem el nombre contractes que van ser escripturats en una determinada 
notaria al llarg del temps podem tenir un molt bon indicador per respondre 
al segon dels nostres interrogants: el de quan es va fer la plantació de les 
vinyes. 

Els ritmes de plantació de vinyes a tot el prelitoral català semblen haver 
estat força similars atenent a la instrumentalització de contractes de rabassa 
a les notaries de quatre poblacions significatives d’aquesta àrea: el Vendrell, 

GràFiC 1. Els ritmes del progrés de la vinya al prelitoral català segons l’autorització de 
contractes de rabassa morta.
Font: F. Valls-Junyent (1997), «Contractació a rabassa morta i conjuntura vitícola a 
Catalunya. 1720-1850», Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, núm. xV, 
p. 306.
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Vilafranca del Penedès, Valls i Piera, tal com es pot veure al gràfic 1. L’ampli- 
tud cronològica de la sèrie de Piera fa que sigui la de referència per a no- 
saltres

Ens queda respondre la pregunta del perquè de l’especialització vitícola. 
I tot sembla indicar que, en realitat, hi ha dos elements centrals per respon-
dre-hi. Sembla que l’inici del procés d’especialització vitícola a Catalunya té 
el seu origen a finals del segle xVii. Coincideix amb el que Jaume Torras ha 
anomenat la vinculació de Catalunya als circuits del comerç atlàntic. Sense 
entrar-hi en detalls ara, aquesta vinculació va fer possible la venda dels vins 
del Principat a preus molt remuneradors; això sí, destil·lats prèviament per 
ser transformats en aiguardent. En aquestes circumstàncies, els preus del vi 
es van situar molt clarament per damunt dels preus dels cereals tal com va 
mostrar ja fa molts anys Pierre Vilar en la seva Catalunya dins l’Espanya mo-
derna. L’incentiu per augmentar les superfícies dedicades a la vinya seria, 
d’aquesta manera, el que activaria tot el procés.

Però la relació d’intercanvi tan favorable al vi que s’aprecia en el gràfic 
2 fins cap a 1740, va començar a deteriorar-se a partir d’aquella data. Aquest 
fet ens obliga a plantejar-nos una qüestió addicional: si a partir de 1740 la 

GràFiC 2. Preu d’una carga de vi expressat en cereals.
Font: P. Vilar (1964-1968), Catalunya dins l’Espanya moderna, vol. 3, Barcelona, Edi- 
cions 62, p. 369-480.
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vinya va veure erosionada la seva rendibilitat diferencial en relació amb 
altres conreus com ara el blat, què és el que explica la continuïtat a partir 
d’aquell moment del procés d’especialització vitícola? És aquí on entraria 
en joc el segon dels elements a què fèiem referència més amunt: la demo-
grafia. 

Les relacions complexes entre el creixement demogràfic i la progressió  
de l’especialització vitícola només poden ser precisades amb un cert grau de 
detall si abaixem l’escala de la nostra anàlisi a un àmbit micro, a una escala 
local. Això és el que hem fet en les recerques que tenim en curs. Hem agafat, 
com a àrea d’estudi, aquells municipis situats a l’extrem nord-oriental de la 
denominació d’origen Penedès. Es tracta d’un territori situat a cavall de les 
actuals comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat i l’Anoia, tal com es pot 
veure en el mapa 1.

Un cop delimitada aquesta àrea, si agafem, com a indicador de les noves 
plantacions de vinya, el nombre de contractes de rabassa morta que autorit-
zen els notaris de Piera i, com a aproximació a la dinàmica demogràfica, la 
sèrie dels batejats a les dues poblacions properes de Sant Llorenç d’Hortons i 

mapa 1. Localització de Piera, Pierola i Sant Llorenç d’Hortons dins l’actual denominació 
d’origen Penedès.
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Pierola, podem aventurar algunes hipòtesis al voltant de les interaccions mú-
tues entre ambdues variables. 

Tal com es pot comprovar en el gràfic 3, cada onada de plantacions  
de vinyes sota contractes de rabassa morta portava una onada subsegüent de 
naixements. Es creava una dinàmica que anava en el sentit següent: les plan-
tacions de vinyes servien per sostenir el ritme del creixement demogràfic, 
però a la vegada el creixement de la població mateixa portava a accentuar 
encara més l’especialització vitícola per tal d’ocupar els fills de cada nova 
generació de rabassaires. Sembla força clar, des d’aquest cas, que a partir de 
mitjan segle xViii, la causa de l’expansió vitícola ja no serà una conjuntu- 
ra de preus favorable al vi, més aviat la força que empenyerà cap a l’especia-
lització vitícola en molts indrets serà la pressió demogràfica que trobarà, en 
la plantació de vinyes, una vàlvula d’escapament. Som, per tant, en una línia 
interpretativa molt propera als plantejaments de l’economista danesa Ester 
Boserup, segons la qual, la intensificació en l’ús del sòl agrari (com el que 
significava la viticultura en relació amb el conreu tradicional dels cereals) 
podia ser una resposta a l’augment de la pressió demogràfica. D’aquesta ma-
nera, Boserup donava la volta als plantejaments de Malthus que, com és ben 

GràFiC 3. Rabasses i baptismes al sector nord-oriental del Penedès. 
Font: F. Valls-Junyent (1997), «Contractació a rabassa morta i conjuntura vitícola a 
Catalunya. 1720-1850», Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, núm. xV, 
p. 311.
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conegut, defensava que el creixement demogràfic era la resposta als augments 
previs de la productivitat de l’agricultura. 

Ara bé, el ràpid avenç de la viticultura a partir dels anys centrals del se- 
gle xViii no només va tenir efectes sobre el comportament de la demografia, 
sinó que també va afectar el poblament. El procés de colonització agrària 
lligat a les plantacions de ceps sota contractes de rabassa morta va compor-
tar el sorgiment de tot un seguit de nuclis de població nous que nosaltres 
hem anomenat «nuclis de colonització vitivinícola» o també «nuclis rabas-
saires».

expansió VitíCola i apariCió de noVes Formes de poblament

En el territori que hem delimitat a l’apartat anterior abans del segle xViii, 
abans de l’inici del procés d’especialització vitícola, el poblament es caracte-
ritzava per l’existència de dues unitats de poblament ben diferenciades. En 
primer lloc, teníem les viles; es tracta de nuclis compactes de població de més 
o menys dimensió que podien estar encerclats per muralles encara que, a 
vegades, el mateix caràcter agrupat i compacte de l’urbanisme d’aquestes en-
titats de poblament les feia innecessàries. En alguns casos, simplement tro-
bem uns portals que es construïen aprofitant el dos primers edificis d’un i 
altre costat d’un carrer.

Més enllà d’algunes viles, l’altre unitat de poblament eren les masies. Es 
tracta d’unitats de poblament alhora unitats de producció agropecuària ca-
racteritzades pel seu caràcter policultural com ja va posar de manifest en el 
seu moment P. Vilar. En alguns casos, es trobaven habitades per la família 
propietària, però també podia ser que quan algú disposava de diverses ma- 
sies cedís, com a masoveries, les que no habitava. Cal assenyalar que aquesta 
organització del poblament feia que no necessàriament tots els municipis 
d’aquesta àrea tinguessin un nucli concentrat. Fins i tot es donava el cas que 
en algun dels termes municipals no existís cap nucli habitat que portés el 
nom del municipi. A la mateixa àrea del Penedès, segons el nomenclàtor  
de 1887, aquest extrem es donava en municipis com ara Castellví de la Marca, 
Olèrdola i Subirats.

Va ser en el marc d’aquesta distribució de la població sobre el territori 
que, més enllà dels dos tipus d’unitats de poblament definides abans, i 
absolutament derivades del procés d’expansió vitícola, aparegueren, al 
llarg de la segona meitat del xViii, tot un seguit de noves entitats de pobla-
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ció que denominem com «nuclis de colonització vitícola». Es tracta d’un 
tipus d’unitats de poblament diferents de les viles i de les masies que 
esmentàvem abans, encara que el seu origen fos, ben sovint, vinculat es-
tretament tant a les unes com a les altres, com posa de manifest l’exem- 
ple que voldríem mostrar-vos: el de la formació del nucli dels Hostalets de 
Pierola.

Situada a l’extrem occidental del terme municipal de Pierola, aquesta 
barriada comença a adquirir una certa entitat a partir de les dues darreres 
dècades del segle xViii. Seguint el traçat de dos camins que feien de divisò-
ria de les terres de quatre masos propers i al costat d’uns hostals que a finals 
del segle xVi o al principi del xVii s’havien establert just a la cruïlla d’aquests 
camins, va anar creixent aquest nucli poblacional. Tal com es pot apreciar 
en els plànols de la figura 1, el desplegament urbanístic del nucli va tenir 
un ritme intens tot coincidint amb el període de febre plantadora de vi- 
nyes. L’explicació radica en el fet que foren precisament els encarregats 
de portar a terme la transformació agrària i paisatgística del territori de 
l’entorn els que, al seu torn, aixecaren les cases destinades a servir-los 
d’habitacle al peu dels dos camins existents. Seguint la terminologia de 
Manuel de Solà-Morales, es tracta d’un cas arquetípic de creixement urba-
nístic suburbà.

En relació amb la procedència i la identitat dels nous habitants d’aquest 
nucli, l’estudi en curs que s’ha assenyalat al principi d’aquestes planes revela 
que, en gran part, procedien de les masies dels voltants. Alguns d’ells eren 
fills segons (fadristerns) d’aquestes mateixes masies que rebien, com a dota-
ció, una peça de terra a rabassa morta perquè fos plantada de vinya i una 
petita porció de terreny per edificar-hi una casa sota un contracte emfitèutic 
que els obligava a pagar un cens. D’altres procedien de les viles properes, però 
a mesura que avançava el procés tant de plantació de vinyes noves com de 
creixement urbà, els vincles originaris dels primers pobladors d’aquests nu-
clis amb les masies d’origen s’anaren afeblint i difuminant.

L’estudi en curs sobre el nucli rabassaire dels Hostalets de Pierola està 
posant de manifest que aquests pobles tenien una fesomia característica que 
responia, en bona mesura, a les peculiaritats de l’habitatge tipus a partir del 
qual s’anaren configurant. Us el presentem en la figura 2.

Es tracta d’un habitatge que tenia tres característiques principals: en pri-
mer lloc, era una casa entre mitgeres d’una mida estàndard, uns 25 o 26 
pams d’ample (5 metres); en segon lloc, era una casa molt senzilla construïda 
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FiGura 1. Creixement urbanístic del nucli de colonització vitícola dels Hostalets de 
Pierola, 1765-1895.
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FiGura 2. Casa tipus característica del nucli de colonització vitícola dels Hostalets de 
Pierola.
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amb materials senzills, procedents, en moltes ocasions, del mateix territori, 
en el sentit més estricte del terme, on era edificada. Les parets mitgeres eren 
de tàpia (terra premsada procedent del rebaix del mateix solar on s’havia de 
fer la casa). Els embigats eren de fusta provinent de l’entorn més immediat, 
possiblement procedent de la desforestació que estava en marxa derivada de 
la plantació massiva de vinyes. Fins i tot, els materials ceràmics eren fabricats 
en el mateix indret on es portava a terme la construcció. Finalment, en tercer 
lloc, aquestes cases tenien una quantitat important d’espais reservats a l’ela-
boració i l’emmagatzematge del vi. I, sens dubte, un dels elements caracterís-
tics més rellevants era el celler; de fet, aquesta part constitueix un element 
fonamental per entendre tant l’estructura interna de l’edifici com el mateix 
procés constructiu.

la Fil·loxera i la Fi del CiCle d’expansió VitíCola (1887-1910)

Arribats en aquest punt, estem obligats a plantejar-nos dues qüestions. 
En primer lloc, cal preguntar-se fins a quin punt el procés d’especialització 
vitivinícola de certs territoris del prelitoral català va fer possible absorbir 
els excedents demogràfics que generava. Fins a quin punt el que havia estat 
una sortida que podríem dir boserupiana a un increment de les tensions 
entre població i recursos va poder alleugerir aquestes pressions? En segon 
lloc, cal plantejar-se què va succeir quan, cap a la dècada de 1870 a 1880, 
s’havia arribat al final d’aquest procés per dues raons: perquè ja era impos-
sible plantar més vinyes —no hi havia més territori disponible— i perquè 
amb l’aparició en escena d’un element natural exogen van posar-se de ma-
nifest totes les contradiccions intrínseques d’aquesta dinàmica agrària i 
demogràfica.

Tornem al nostre laboratori de proves per intentar, a partir del que hi 
passa, formular algunes hipòtesis i mirar de trobar resposta a aquests punts. 
En la taula 1 hem procedit a estimar els saldos migratoris per a diversos pe-
ríodes a partir de l’estimació, també, de la xifra total de població en certs 
moments concrets. Aquests càlculs ha estat possible realitzar-los en disposar 
de dos registres parroquials molt complets i fiables: els de les parròquies de 
Pierola i de Sant Llorenç d’Hortons. Les dades obtingudes d’aquesta font 
s’han completat amb les obtingudes del Registre Civil de cada un dels dos 
pobles.
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taula 1
estimaCió dels saldos miGratoris a pierola i sant llorenç d’Hortons

Any
Naixe- 

ments

Defun- 

cions

Creixement 

vegetatiu

Creixement 

població

Saldo 

migratori 

del 

període

Saldo 

migratori 

(mitjana/

any)

Població 

mitjana 

del 

període

Taxa 

migratòria 

‰

1740-1805 2.072 1.376 696 204 –492 –7,58 713 −10,63

1805-1857 2.666 1.574 1.092 1.088 –4 –0,08 1.358 −0,06

1857-1887 2.418 1.288 1.130 394 –736 –24,53 2.099 −11,69

1887-1900 656 528 128 –471 –599 −46,08 2.061 −22,36

nota: La població total per a 1740 i 1805 ha estat estimada a partir de la mitjana centrada 
de batejats de set anys i suposant una taxa de natalitat del 40 ‰. La resta d’anys, la població 
total prové dels recomptes oficials segons la publicació que en fa el Centre d’Estudis Demo-
gràfics a través de la seva pàgina web.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades procedents dels registres parroquials fins a 
1880 i de les del registre civil a partir d’aquella data. El recompte en el registre parroquial de 
Sant Llorenç prové de Francesc muñoz pradas (1990), Creixement demogràfic, mortalitat i 
nupcialitat al Penedès (segles xvii-xix), tesi doctoral, Bellaterra, UAB. Per a la resta, recomp-
tes propis.

En el conjunt d’aquests dos pobles, apreciem que el procés d’especialitza-
ció vitivinícola va servir per impulsar un creixement de la població que hau-
ria passat des d’uns 611 habitants cap a 1740 fins als 1.825 habitants comptats 
en el cens de 1887. Ara bé, a partir de la taula anterior, sembla que, en realitat, 
la creixent orientació vitícola de l’agricultura dels dos pobles no va ser capaç, 
ni de bons tros, d’absorbir tots els excedents demogràfics que ella mateixa 
generava. Durant els quatre períodes presos en consideració en la taula, ob-
servem que una part més o menys significativa dels nous efectius demogrà-
fics procedents de la diferència entre nascuts i morts es va veure obligada a 
marxar. Només per al període de 1805 a 1857, coincidint amb el moment més 
àlgid de colonització agrària lligada a la plantació de noves vinyes i de fort 
creixement urbanístic dels nuclis rabassaires que l’acompanyava, l’emigració 
va ser pràcticament insignificant i el creixement intercensal de la pobla- 
ció gairebé va coincidir amb el creixement vegetatiu. En conjunt, entre 1740 
i 1887, dels 2.918 habitants que dóna la diferència de més entre nascuts i 
morts, només 1.685 es van quedar en els dos pobles mentre que 1.233 van 
haver d’emigrar cap a altres indrets. Tot això, per tant, abans de l’arribada del 
terrible insecte que va matar les vinyes.
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La conclusió a la qual podem arribar a partir d’aquests casos locals ens 
permet formular la hipòtesi que, a llarg termini, el que havia estat una solu-
ció de tipus boserupià a mitjan segle xViii, al cap d’un segle havia donat lloc 
a una nova situació de tipus malthusià. Evidentment aquests excedents po-
blacionals es van poder vendre fora de la comarca gràcies a les alternatives i 
les oportunitats laborals que oferien els nous i dinàmics centres industrials  
i de serveis del país, molt especialment, Barcelona. Tot això, cal insistir, abans 
de l’arribada de la fil·loxera.

L’arribada d’aquella plaga a les vinyes del Penedès cap a finals de la dècada 
de 1880 va significar dubtar d’un model econòmic, social i demogràfic que 
havia funcionat sense massa entrebancs des de feia 120 o 130 anys. L’extermini 
dels ceps per part de la fil·loxera representava de facto la liquidació de tots els 
contractes de rabassa morta. La plaga obligava, d’aquesta manera, a reformular 
els principis jurídics sota els quals s’havia portat a terme l’expansió de la vinya 
amb tot el que implicà a tots els àmbits: social, demogràfic, urbanístic, etc.

En termes demogràfics, que és el que aquí ens interessa, la fil·loxera va 
significar, en primer lloc, un augment molt considerable de les taxes emigra-
tòries. En el cas de Sant Llorenç i Pierola que es quantifica en la taula 1, 
la taxa emigratòria que hem pogut calcular per als anys de 1887 a 1900 va 
duplicar la més alta que s’havia assolit en els períodes anteriors, superant 
el  22 per mil. Això va provocar que el creixement poblacional intercensal per 
primer cop fos negatiu.

Ara bé, la intensificació del flux emigratori que es va donar en aquesta 
contrada no sembla que fos l’única seqüela important en l’àmbit demogràfic 
que va deixar el daltabaix derivat de l’extermini de la vinya autòctona portat a 
terme per la fil·loxera. A la llum dels primers resultats d’un estudi en curs sobre 
el comportament de les variables demogràfiques principals durant aquest pe- 
ríode al conjunt de les terres de l’actual denominació d’origen Penedès, es cons-
tata una davallada forta de la natalitat. Aquesta variable després del tombant 
de segle mai més no tornaria als nivells dels anys previs a la crisi fil·loxèrica.

Veient les dades contingudes en la taula 2 per a una mostra de municipis 
que en conjunt comprenien cap a un 40 per 100 de tota la població que vivia 
en aquesta àrea no sembla gaire arriscat deduir que el xoc de la crisi fil·loxèrica 
va accelerar el procés del que els demògrafs anomenen transició demogràfica, 
és a dir, el pas del règim demogràfic vell al règim demogràfic modern. La 
davallada de la natalitat que es produeix en el curs d’aquest procés coinci-
deix, en el cas de la nostra àrea d’estudi, amb els anys de la crisi socioeconò-
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mica provocada per la fil·loxera. Tot i que és probable que la caiguda de la 
natalitat s’hagués iniciat abans, aquell xoc traumàtic l’hauria accelerat. Si 
l’inici del procés d’expansió vitícola cap a mitjan segle xViii hauria estat lligat 
a una situació de tensió creixent entre població i recursos, quan a finals del 
segle xix es torna a plantejar aquest mateix dilema arran, en aquest cas, de la 
mort dels ceps per la fil·loxera, la solució ja no serà de tipus boserupià, cercant 
formes més intensives de conreu que permetessin incrementar les densitats 
de població que podia suportar aquell territori. L’opció que s’aplicà aleshores 
fou la de mirar de contenir el creixement del nombre de pobladors aplicant 
formes de control de la natalitat.
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