
A Catalunya (Principat i Comtats) ens han pervingut 
els fogatges de 1358, 1365-1370, 1378, 1497, 1515 
i 1553. Es tracta d’instruments de naturalesa fiscal, 
resultat d’un acord pres en Corts entre la monarquia 
i els braços. Els comtes-reis, immersos en guerres 
gairebé contínues, necessitaven homes i diners. Els 
síndics i el rei acordaven unes quantitats que després 
eren recollides dels vassalls i dels súbdits pels fogalers. 
Calia tenir una acta on constessin els noms dels caps 
de casa, d’aquelles on s’hi feia foc.

Els fogatges no són, doncs, censos de població. 
Els usem per obtenir una aproximació al nombre 

d’habitants. Presenten unes limitacions que haurien 
de ser tingudes en compte. En primer lloc, els 
objectius impositius hem de creure que provocaven 
ocultacions, l’abast de les quals és de mal determinar. 
Segonament, cal adoptar un coeficient multiplicador 
per convertir els focs en habitants. La “forquilla” 
emprada oscil·la entre 4 i 5, sense que puguem tenir 
clar si és el mateix un foc de 1378 que de 1553, 
del camp que de la ciutat, de l’hàbitat dispers o 
del concentrat... En tercer lloc, la discontinuïtat 
cronològica, els “salts” en el temps (com el que va de 
1378 a 1497, 120 anys), priva d’obtenir una visió 
seriada. Ja no parlem de les cases taxades (senyories 
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A la pàgina anterior: 
església de Sant 
Salvador de Vimbodí 
(Conca de Barberà), 
començada a construir 
l’any 1287 sota la 
tutela del monestir de 
Poblet. 

En aquesta pàgina: 
Castell de Verdú amb 
la seva imponent 
torre de l’homenatge, 
i façana lateral 
renaixentista (s. XVII) 
de l’església de Santa 
Maria de Verdú (Urgell) 
Al segle XIII el castell 
es convertiria en 
casa-palau dels abats 
del monestir de Santa 
Maria de Poblet. 
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Presentem i comentem un document localitzat al fons de l’Arxiu Històric de Poblet. 

Sembla que estava guardat a l’armari II, calaix 15. Si més no, així ho indica una anotació 

d’Eduard Toda al peu. Actualment, en aquest calaix s’hi conserven processos criminals del 

període 1702-1712. La inconfusible cal·ligrafia de Toda ens ha llegat també, al bell mig de 

la columna dreta, en acabar l’elenc de llocs, una data (l’any 1397), acompanyada d’unes 

transcripcions efectuades pel reusenc. El foli presenta una capçalera i una doble columna, 

on figuren els noms dels pobles de la senyoria de Poblet i el nombre de focs de cadascun, 

en xifres romanes.
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estimades en conjunt, sense detall particular), ni dels 
procediments de redacció contradictoris, en vegueries 
o en bisbats.

Possiblement, la Catalunya de finals del segle XIV 
tenia vora mig milió de pobladors. El document 
pobletà de 1397 recull la realitat d’uns honors 
que han superat temporalment el gran i nefast 
episodi de la pesta bubònica de 1348, precedida 
de la carestia i potser fam del “mal any primer” 
(1333), acompanyada de les mortalitats dels 
infants (1362) i dels mitjans (1371), de la cadència 
epidèmica significada en els rebrots pestífers, dels 
terratrèmols, d’una plaga de llagosta (1358), de la 
guerra de Castella (1356-1369)... Abans de les sèries 
sagramentals (baptismes, defuncions, matrimonis, 
confirmacions i compliment pasqual), generalitzades 
arran del Concili de Trento (1563), fa de mal dir 
com podia anar l’evolució demogràfica. Ens haurem 
d’atendre, doncs, a una foto de fa més de sis segles.

En la nòmina de “los lochs q(ue) e(l) Abat de Poblet 
ha en lo P(ri)ncipat de Catalunya” hi figuren trenta-

dos topònims, més “lo t(er)me de Castellví estrem 
de la Marca”, i també hi llegim una enigmàtica 
anotació: “ací falten los fochs del loch de la Concha 
que són xxxv fochs”, encara que a la relació hi hagi el 
Codoç, Prenafeta, Senan, Vallclara i Vimbodí. 

Totalitzem 716 focs, que donarien cabuda a vora 
3.600 vassalls, si apliquem el coeficient 5. El 
lideratge destacat correspon a Verdú, amb 128 focs, 
prop d’una cinquena part (17,9 %) del conjunt. La 
vila de l’Urgell era la joia més preuada de Poblet. 
S’hi celebrava una fira molt important per Sant 
Marc, la qual nodria de notables ingressos els cofres 
monàstics. 

Darrere Verdú hi ha Vimbodí, amb 77 focs, un 10,8% 
del conjunt. A escassa distància del cenobi, el poble 
de Vimbodí va ser una font permanent de conflictes, i 
també d’enteses, amb els monjos. Molts contenciosos 
quedaren centrats en l’explotació del bosc. De 
fet, Vimbodí havia estat de la Corona i va moure 
un plet de tempteig de jurisdicció per tornar-hi. 
L’exclaustració monàstica de 1835 el trobaria irresolt.

A l’actual comarca de les Garrigues, Poblet hi tenia 
11 llocs i vora el 40% del total de focs documentats. 
Així no és d’estranyar que el Vilosell (60 focs), 
Vinaixa (58), Juncosa (35) i Fulleda (31) siguin ben 
presents i abastin la quarta part del volum global. 
Fulleda estava quasi encalçada per Vallclara, car el 
poble conquenc al peu de les Muntanyes de Prades 
assolia 28 focs. Les set localitats que hem enumerat 
fins aquí aconsegueixen vora el 60% del total de focs. 

Cérvoles i la Fumada tenien 21 focs; Figuerola (del 
Camp, avui) i Castellserà, 18 cadascuna; Cogul, 16; 
Butsènit, 14; els Omellons i Montblanquet, 13 focs 
cadascun; les Besses, l’Albagés i Senan, 12, en xifra 
repetida tres cops, i els Torms i Prenafeta, 11. Una 
nota interlineal informa que a Prenafeta “falta un 
foch”.

La resta de llocs no passaven de 10 focs. Mig 
centenar d’habitants, aproximadament. Tarrès (a 
cavall entre la Conca i les Garrigues) i la Sisquella 
en tenien 10; el Soleràs, Tornabous i Granyanella, 
9, en guarisme també repetit tres voltes; Bellmunt, 
7; Boldú i Miramar, 6; la Fuliola, 5; Bellcaire, 4, i la 
Manresana, 3.

En la llista no hi figura Menàrguens, a la Noguera, 
que esdevindria un dels llocs importants. Tot plegat, 
la potència de la senyoria pobletana queda ben 
contrastada. Centenars de quilòmetres quadrats 
sota control territorial i jurisdiccional, amb amplis 
dominis a les Garrigues, l’Urgell i la Conca, i uns 
3.600 vassalls. n
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Mapa de la senyoria 
de Poblet el 1397.
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De dalt a baix I d’esquerra 
a dreta: 
El Vilosell (Garrigues) 

Ermita de Sant Miquel 
(S. XVII) de La Pobla de 
Cérvoles (Garrigues) 

Església de Sant Andreu 
(s. XIII) de Montblanquet 
(Urgell) 

Senan (Conca de Barberà)

Detall de la portalada de 
la casa delmera de Poblet 
a Figuerola del Camp (Alt 
Camp)
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