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I. L'evolucio del poblament 
I 

La trajectoria del poblament catala en els segles XVI i XVII ens és forqa co- 
neguda en els seus trets més característics des de ja fa molts anys; en concret 
NADAL/GIRALT (I)  proposen una periodització per aquests anys que es basa 
en les següents consideracions: creixenqa forqa important des del 1553 al 1630 
-gracies sobretot a l'aportació que significa els nombrosos francesos que vingue- 
ren a establir-se a Catalunya-, seguida d'una fase crítica que es perllonga al llarg 
dels anys 1631-1660, amb la forta incidkncia de la pesta dels anys 1650-54, i 
amb una lleugera recuperació que no acabara de reeixir d'enqi dels anys 60 fins 
a la darreria del segle XVII. 

En síntesi, l'unica etapa de franca creixenqa cal situar-la a la segona meitat 
del segle XVI, moment en quk la immigració francesa vers Catalunya es troba 
en una etapa de gran expansió (2). A partir del tombant de segle la població cata- 
lana s'endinsa en un període d'estancament amb lleugeres revifalles que de tota 
manera no permeten parlar d'una epoca de signe positiu. Aquesta trajectoria as- 
senyalada per NADAL/GIRALT es referma si hom contempla els casos del pre- 
litorial gironí (3) on també cal fer esment de la forta incidkncia de la immigració 
francesa en l'evolució del poblament. 

En el cas concret de la ciutat de Girona, les xifres que ens subministren els 
distints fogatges ens informen d'un procés de creixenqa menys falaguer i forqa 
més compromés que el del cas catala. 

I 

(1) La populatlon catalane de 1553 a (Sardenya, desembre 1957), Madrid, 1959, ps. 
171 7. L'imrnigration francaise, Paris. SEV- 876 i segs. 
PEN, 1960, ps. 19 i segs. (3) PORTELLA i COMAS, J. "Estudi de- 

(2) NADAL i OLLER, J. "El redreg de- mografic del prelitoral gironí (segles XVI- 
mografico de Cataluña en el siglo XVI", VI XVII)", a Treballs d'Histdria, Girona, 1976, 
Congreso de Historia de la Corona de Aragon PS. 35-62. 
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Quadre n." 1 (4) 

1 .O23 focs 
885 focs 

1.314 focs 
1 .O97 focs 
5.900-6.000 habitants 
1.183 focs 

884 focs 
4.620 habitants 
4.473 habitants 

En primer lloc esmentem que les dades dels fogatges del 15 15 i 1553 mos- 
tren un clar procés de creixement, tot i que pel 1522 i 1558 aquest sembla 
menys clar. Aquests dos darrers casos creiem que s'expliquen per escaure la data 
del fogatjament en dos moments de forta crisi epidemica a la ciutat de Girona, i 
sobretot, per la manca de focs de capellans que hom observa. Són, per tant, dues 
xifres que cal sotmetre a una seriosa crítica abans de donar-les com a bones. 

Altrament, del segle XVII només comptem amb la xifra que ens dóna la ta- 
lla del 1651 -en plena crisi epidbmica- i que assenyala un fort descens del 
poblament, i un xic abans el del 1639 que és tal vegada més faci1 de creure. Pen- 
sem que la data en la qub s'escau el fogatjament del 165 1 fa plantejar seriosos 
dubtes sobre la seva validesa, perb en cas que fos totalment correcta assenyalaria 
que tota la segona meitat del segle XVII fins a l'acabament de la guerra de suc- 
cessió fou un període -com a mínim- &estancament de la població. 

Davant els dubtes de validesa i correcció en les dades que ens plantegen els 
fogatges, sembla adient intentar copsar I7evoluciÓ del poblament gironí mitjan- 
sant l'estudi de les xifres de natalitat, mortalitat i nupcialitat que ens subminis- 
tren els arxius parroquials, i que presentem de manera exhaustiva a l'apbndix 
estadístic n.O 1. Per tal de fer més entenedora l'evolució demografica gironina, la 
subdividim en els tres períodes proposats per Jordi NADAL i Emili GIRALT, 
amb la intenció de copsar-ne amb més precisió els punts en comú i les divergin- 
cies que hom pugui observar entre ambdós casos. 

Del 1553 al 1630 

De l'estudi de la natalitat i la mortalitat d'aquests anys se'n desprén el se- 
güent: a les parrbquies de la Catedral i de Sant Feliu -les dues més importants 

(4) Fonts: 1515 (J. Iglésies, Distribucid d'Acords, 1639 fol. 49 i segs.) 165 1 (J. CLA- 
comarcal de la poblacid catalana a la primera RA "La ciutat de Girona a mitjan segle XVZZ" 
meitat del segle XVI, Barcelona, 1957), 1522 publicat dins d'aquest mateix recull), 1708 i 
(A.H.M.G. Manual d'Acords 1522-23, fol. 112 1718 (J. IGLESIES. Estadístiques de població 
i segs.), 1553 (J. IGLÉSIES El fogatge de 1553, de Catalunya al primer vicenni del segle 
Barcelona, 1979), 1558 (A.H.M.G., Demogra- XVIII, 3 vols.). Per al 163 1, veieu I'article de 
fia, Fogatge 1558), 1639 (A.H.M.G. Manual N. Castells en aquest mateix recull. 
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de la ciutat- les dades de mortalitat i natalitat ens informen d'un procés d'estan- 
cament i fins i tot de pkrdua de població. A més a més, en la majoria d'anys 
-sobretot a la parroquia de Sant Feliu- el nombre de morts és superior al de nai- 
xements, i tot sovint apareixen fortes puntes de sobremortalitat que encara refer- 
men més aquesta inflexió negativa que acabem d'esmentar. 

Deixant de banda la parroquia de Sant Nicolau atesa la seva escassa inci- 
dkncia en el conjunt de població, hom detecta crisis d'una certa entitat en els 
següents anys: 

Quadre n." 2 

A més a més, i tal com acabem d'esmentar, la resta d'anys del període 
arrosseguen un llast certament deficitari. Per tant, i a la vista d'aquestes dades, 
en el cas de Girona se'ns fa dificil parlar d'un redreq al llarg del segle XVI i pri- 
mer terq del XVII, el que referma indirectament les pessimistes xifres que ens 
forneixen els fogatges del 1558 i 165 1. 

Ara bé. Quines causes varen produir a Girona ciutat aquest estat de crisi la- 
tent?: una immigració francesa d'escassa entitat?, les crisis de subsistkncies i les 
epidkmies que periodicament colpejaren la societat gironina? 

Pel que fa a la incidkncia de la immigració francesa comptem amb una skrie 
de notícies indirectes que ens parlen d'un cert contingent d'estrangers en el món 
gremial gironí, encara que pel moment dificil de quantificar. Així es desprén 
dels textos següents: <<Contra confrares francesos de la Confraria dels Sts. Quatre 
Martirs (...) Sabents i attenents que 10s ensaculats en les bosses dels oficis de pa- 
bordes de la Confraria dels Sts. Quatre Martirs, vulgarment dita dels fusters, 
picapedrers y mestres de cases de dita ciutat, de les tres parts les dos son stran- 
gers y de nacio francesa. Deliberen y ordenen que per aquest any tant solament 
y no mes avant ningu dels francesos confrares de dita confraria puguen conco- 
rrer en via alguna en ningun dels officis de pabordes ni altres dedita confrarim 
(5). Ja uns mesos abans els baixadors proposen reformes als mecanismes d'elec- 
ció de carrecs a la seva confraria, remarcant que mentre hi hagi guerra contra 
Franqa, no pot ésser elegit per a cap carrec els individus de nacionalitat francesa 
(6). Altrament, el gremi de teixidors de lli inclou la prohibició d'elegir francesos 

( 5 )  A.H.M.G. Manual dilcords 1598, ( 6 )  A.H.M.G. Manual d'Acords 1597, 7 
15 de maig, f. 47. de novembre, f. 9 1. 
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per als carrecs de la confraria (7). A falta de noticies més precises, aquestes breus 
referkncies semblen apuntar la importancia del fenomen immigratori a la nostra 
ciutat. 

Quant a les dates de forta crisi que hem assenyalat més amunt, podem es- 
mentar el següent. Pel 1519-22, Manuel de CHIA (8) remarca que Girona pati 
nombrosos contagis periodics, coincidint sobretot en els mesos d'estiu; sobretot 
el 152 1 l'epidkmia fou molt forta, ja que una part dels ve'ins varen abandonar la 
ciutat davant la temenqa de morir empestats. Altrament, el 1530 i 1531 torna a 
fer una revifalla la pesta, i en aquest darrer cas la gent fugi novament de la ciutat 
(9). 

En canvi, de la sobremortalitat dels anys 1555-57 no en sabem gairebé res; 
si de cas cal esmentar un aiguat molt fort pel 1557 (10) encara que desconeixem 
si va arribar a produir víctimes. Pels 1566-68 sembla que la causa de la crisi fou 
una forta secada, i que el 1571 i 1580 la crisi s'inicia a causa de la mala collita 
(I I), tot i que després reaparegué amb una certa virulkncia i'assot epidkmic. De 
la resta d'anys de crisi que portem datats a través del recompte de les actes d'obit 
de les parroquies gironines esmentem que no se'n troba cap referkncia escrita, 
per6 que probablement tenien un clar origen epidkmic. Per a la resta del període 
que estem comentant Julian de CHIA (12) data un seguit d'aiguats als anys 1603, 
16 17, 1623 i 1625, pero malgrat l'enderrocament de cases i el greu espant que 
varen ocasionar, no sembla que hi haguessin desgracies personals. 

Del 1630 al 1660 

En aquest breu lapse de temps cal fer esment de la crisi demografica que s'a- 
teny en els anys 1640, 1644-45 i 1650-54. En els dos primers casos sembla cor- 
recte inferir que la ciutat es resskn dels estralls de la guerra dels segadors (13) i 
que en els anys 1650-54 hom es troba davant el terrible impacte de la pesta, as- 
pecte que hom pot trobar estudiat més detingudament en un altre article d'a- 
quest recull. Es, en definitiva, una kpoca de forta crisi i de clara recessió en la 
societat gironina. A més a més, cal no oblidar la punta de sobremortalitat que 
ocasiona el setge del 1653 (14). 

(7) A.H.M.G. Manual d'Acords 1597, 29 
de novembre, f. 104. 

(8) Contribucidn a la epidemiologia his- 
tdrica de la provincia de Gerona, Girona, Imp. 
P. Torres, 1901, ps. 2 1. 

(9) Ibidem, ps. 22. 
(10) MIRAMBELL i BELLOC, E. "Un li- 

bro del notari0 Miguel Martí Abrich y algunos 
detalles de la vida gerundense en el siglo 
XVI", a Revista de Gerona, n.O 47 (1969), 
PS. 35. 

(1 1) Ibidem, ps. 36. 
(12) Inundaciones de Gerona, Girona, 

Imp. P. Torres, 186 1. Remarquem que tot i les 

bandositats que esclaten a la nostra ciutat du- 
rant aquest període, la mortalitat que produeix 
aquest fenomen és imperceptible pel que fa a 
les taxes de mortalitat anyals. Cfr. Julian de 
CHIA Bandos y bandoleros en Gerona, 2 vols. 
Girona, Imp. P. Torres, 1888 i 1890. 

(13) PUJOL i CAMPS, C. "Gerona en la 
revolución de 1640" a C.A.L. (1880), ps. 
105-166 i GRAHIT, E. "Gerona bajo la do- 
minación francesa de 1640 a 1652", a 
Revista de Gerona, XV (1891), ps. 33, 82, 121, 
152, 169,201,246 i 260. 

(14) GRAHIT, E. "El sitio de Gerona en 
1653" a Revista de Gerona, XVI (1892), ps. 
23,53,84 i 101. 
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Del 1661 Jins a la darreria de segle I 
Les dades de natalitat i mortalitat ens indiquen que ens trobem en un perio- 

de de normalitat que només es trencara en els anys 1684 i 1694, on es reflecteix 
una certa crisi; els setges que la ciutat va patir en aquestes dues dades són la cau- 
sa directa de l'augment del contingent de morts. En concret l'any 1684 (15) hom 
es fa ressb de les destrosses que produí l'assetjament, i un fenomen més o menys 
semblant esdevingué el 1694(16). 

11. El procCs de creixenca de la ciutat. 

Fins als nostres dies ha persistit forca la idea que la ciutat de Girona va viu- 
re un gran procés d'afany constructiu al llarg dels segles XVI i XVII, perb 
creiem que cal matisar aquesta afirmació. Si bé és cert que a la segona meitat del 
segle XVI la ciutat experimenta una revifalla en la construcció, no ho és menys 
que aquest fenomen es va circumscriure a l'edificació de cases senyorials a la 
zona de la Catedral, Forca, Ciutadans i Albereda, i al fet que pel 1574 s'amplia 
la placa de les Cols (17). D'altres edificacions importants com la construcció de 
convents i de la Universitat (18) demostren una certa puixanca del món gironí, 
que com hem vist es concreta en el bastiment d'edificis eminentment religiosos i 
per a la noblesa. 

En canvi, al llarg del segle XVII les obres més importants -ultra les de ca- 
racter religiós- són les esmercades en la consolidació i reparació de les muralles 
i baluards de la ciutat. Pensem que en els setges que la ciutat pati al llarg d'a- 
quest període es produiren nombroses destrosses, sobretot en els anys 1653, 
1684 i 1694, i que pel 1685 es forma!itzava l'acta de fabricació de distintes forti- 
ficacions a la ciutat de Girona (19). Es, en síntesi, un segle en qu6 les construc- 
cions són de caire militar i defensiu. 

Per tant, les escasses notícies que avui dia tenim sobre la creixenca de la 
ciutat semblen indicar un moderat creixement al llarg del segle XVI, i un estan- 
cament persistent al llarg del XVII. Altrament, i a títol orientatiu, cal fer-se 
ressb d'un memorial que els jurats adrecen al Rei l'any 1633 i en el qual a més 
de queixar-se de l'abundancia d'impostos que la ciutat es veu obligada a pagar- 
esmenten que "a vuy en die falten en dita ciutat més de dos centes cases de habi- 

(15) GIRBAL i NADAL, E.C. "El sitio de sarrollo urbano de Gerona a través de 10s 
Gerona en 1684", a C.A.L. (1881), ps. 65-142. tiempos", a A.I.E.G. I1 (1947), ps. 2 18. 

(18) FUSES, J. FABREGA, J. PARES, F. (I6) GRAHIT i PAPELL. E. sitiO de CASTELLS, R,M.PANELLA, LL. REDON- Gerona en 1694", a Revista de Geronu, XVIII DO, E. Guia d'Arguitectura de G ~ ~ ~ ~ ~ ,  B ~ ~ ~ ~ -  (18941,~s. 23, 54 i 86. Altrament, ambdós set- lona, Edit, la ~~i~ ,-ikncia, 1980, 48. ges generaren a la seva &poca una gran quanti- 
tat &opuscles i fulletons dedicats a glossar els (19) MADURELL i MARIMON, J.M. 
fets d'armes i la resistkncia dels gironins. "Las obras de las murallas de Gerona 

(1362-1685)", a A.I.E.G. XVII (1964-65), ps. 
(17) PLA i CARGOL, J. "Proceso del de- 339. 
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tants de les que y havie 30 anys fa"(20). Si fem cas d'aquestes lamentacions dels 
representants del govern de la ciutat resulta que en un lapse de temps d'uns 30 
anys la ciutat -en lloc de crkixer- havia minvat clarament en el seu nombre de 
pobladors. Tanmateix, tot aixo s'adiu forqa amb el fet que pel 1639 (21)~ en co- 
brar un impost per drets de fortificació la ciutat declari tenir l .  183 focs, en con- 
traposició a les xifres més optimistes que presentaven els fogatges del segle XVI. 

No és estrany, doncs, que en sortir Girona de la forta epidkmia del 1650-54 
la situació fos francament dolenta. A les darreries de segle (22) hom remarca en- 
cara l'estat de crisi en qut: es movia la ciutat. 

111. La inciditncia de la mortalitat dels "albats" 

Un dels trets més característics de l'alta mortalitat de la ciutat de Girona al 
llarg dels segles XVI i XVII ho constitueix l'elevat pes específic de la mortalitat 
dels albats en el context de la mortalitat global. 

De tota manera, abans d'entrar en l'analisi pormenoritzada d'aquest feno- 
men, ens cal definir amb certesa qui: s'entenia per "albat" en aquest període. 
Sabem que hom es referia a un infant mort, pero és més difícil concretar a quina 
edat un infant deixava d'ésser inscrit com a "albat" i passat a la denominació de 
"cos" o adult. Altrament, a ningú no escapa que aquesta distinció pel que fa a 
l'edat és prou important atesa la incidencia en un cas o altre de la mortalitat in- 
fantil en el total de morts. Segons NADAL/GIRALT (23) ((pour les XVIe et 
XVIIe sikcles, nous devons considerer comme "albats" les persones mortes 
avant ly5ge de 10 ans>>. En canvi, Vicente PEREZ MOREDA (24) creu que el 
concepte de "párvulos" -identificable als "albatsH- engloba les persones mortes 
fins l'edat de 7 anys; recolza la seva afirmació en el fet que normalment aquesta 
era I'edat en qui: l'església creia que hom passava d'infant a adult, tot entrant a 
l'edat de la raó. 

Per altra banda, Joan SURROCA (25) creu en la possibilitat que hom tin- 
gués un concepte distint del mot "albat" en el segle XVII, que no pas a partir 
del 1740. En el primer cas hom el situaria fins els 10 anys, mentre que a partir 
del 1740 s'anoten com a "albats" els infants de 14 anys per avall, almenys en el 
cas de Torroella de Montgrí. 

(20) A.H.M.G. Manual d'Acords 1633. 
Memorial inserit entre els fols. 1 16 i 1 17. 

(21) A.H.M.G. Manual d9Acords 1639, 22 
mar$, fol. 49-50. 

(22) VICENS i VIVES, J. "Gerona después 
de la paz de Ryswick (1698)", a A.I.E.G. I1 
(1947), PS. 5-49. 

(23) NADAL, J., GIRALT, E. La popula- 
tion catalane ... ps. 1 1. Per altra banda, l'opinió 

d'aquests autors ha estat recollida per la majo- 
ria d'investigadors que han historiat aquest 
periode. 

(24) Las crisis de mortalidad en la España 
interior (siglos XVZ-XZX), Madrid, siglo XX, 
1980, PS. 36. 

(25) "El conreu de l'arros a 1'Emporda el 
s. XVIII", a Estudis d'Hist6ria Agraria, 11, 
PS. 80. 
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De les opinions que acabem de comentar se'n fa dificil treure'n una conclu- 
sió, ni que sigui provisional. Tal vegada el concepte d'albat fos distint a Catalu- 
nya de Castella?, o bé, és possible que amb el pas dels anys es modifiqui el 
concepte d'albat, elevant-ne la seva edat? Ens sembla que les preguntes són prou 
importants com per no pretenir contestar-les amb afirmacions carregades de ro- 
tunditat, i que sembla clara la necessitat d'esmerqar algun estudi concret a dilu- 
cidar aquest important interrogant. 

Altrament, la constatació de la validesa d'emprar els 7 o 10 anys com a lí- 
mit de la inscripció dels albats és certament important per mesurar la veritable 
incidbncia de la mortaldat infantil en el conjunt general de la mortalitat. En el 
cas de Girona, al comptar amb el nombre de defuncions de la parroquia de Sant 
Feliu subdividida amb albats i cossos des de l'any 1519 fins al 1645, (vegi's 
apbndix estadístic n.O 2), ens ha de permetre situar mínimament els indexs de 
mortalitat infantil de la nostra ciutat. 

En el cas de 1'Espanya interior el percentatge de morts dels "pa~ulos" res- 
pecte al total de defuncions no arriba en cap cas al 50 % ateses les següents 
xifres: finals del segle XVI: 46'4, primera meitat del s. XVII: 48'2, segona meitat 
s. XVII: 48'6 O/o (26). Aquest índexs es refermen si tenim en compte que al llarg 
del s. XVII a Cadaqués, Palamós, Vilafranca, Sitges i Creixell, la mortalitat dels 
"albats" no ultrapassa en cap cas el 50 % de la mortalitat total (27), i que a Cal- 
des de Malavella la mortalitat d'albats del 1656 al 1720 fou d'un 48 O/o respecte 
del total (28). 

En el cas de Girona ens trobem que dels 107 anys dels quals tenim dades de 
mortalitat, a 66 anys és superior la mortalitat dels albats enfront dels cossos. 
Tanmateix, hom copsa els següents percentatges de morts d'albats respecte al to- 
tal de defuncions: 

En conseqübncia, es palesa amb claredat que el percentatge de mortalitat 
d'albats de Girona ciutat -superior amb escreix al 50 % del total de defuncions- 
és molt superior al que hem constatat a d'altres indrets de dintre i fora de Cata- 
lunya. Aquest és un dels trets més específics de la població gironina dels segles 
XVI i XVII, i que mostra una certa diferkncia del comportament demografic de 
la nostra ciutat en relació a d'altres pobles i viles de Catalunya. 

(26) PBREZ MOREDA, V. Op. Cit. ps. (28) PORTELLA i COMAS, J. Estudi de- 
162-63. mogriific .... ps. 44. 

(27) NADAL, J. GIRALT, E. Op. Cit. ps. 12. 
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IV. Per concloure 

En un intent de sistematitzar tot el que portem dit fins ara, sembla adient 
concretar els trets basics de la població gironina al llarg dels segles XVI i XVII 
en els termes següents: 

a) 'Creixement vegetatiu fo r~a  compromés per l'elevada mortalitat que es 
dóna a la ciutat; aixb produeix un estat de crisi quasi permanent, atesa la rapida 
alternancia dels anys "bons" amb els anys "dolents". Girona dóna la sensació de 
ser una ciutat en crisi, sense creixences espectaculars de població. 

b) Un factor que cal tenir en compte a I'hora de parlar de la incidkncia de 
la mortalitat a la societat gironina és I'elevat índex d'albats morts en el conjunt 
de la mortalitat total. Superior al 50 % en els segles XVI-XVII, denota clara- 
ment el seu fort pes específic com una de les causes principals que produeixen 
l'escassa capacitat de reacció de la ciutat. Com a mostra il.lustrativa podem as- 
senyalar que de la reconstrucció de l'arbre genealbgic de la família Agullana en 
el segle XVII (29) se'n desprbn clarament el gran pes de la mortalitat infantil, no- 
gensmenys quan en molts casos la mainada no arribava a complir els quatre o 
cinc anys de vida. Per altra banda, pensem que en els estudis de topografia mk- 
dica que hom coneix (30) no es parla de Girona com una ciutat insalubre, i que 
per tant, es fa dificil culpar al clima i medi ambient gironí de la forta incidkncia 
de la mortalitat dels albats. 

c) Resta com a darrer interrogant desvetllar la incidkncia de la immigració 
francesa sobre la societat gironina d'aleshores, factor que mereix un estudi més 
concret i aprofundit. Amb tot, i com ja hem apuntat, el nombre de francesos en 
el món gremial gironí no era gens menyspreable, el que fa pensar que no és per 
aquí per on es trenca la dinamica de creixement de la població gironina. 

(29) RIQUER, M. de "Quinze generacions 
d'una família catalana': Barcelona, Edit. Pla- 
neta, 1979,239-242. 

(30) Pensem que els estudis de topografia 
mtdica més avangats en el temps són de les 
darreries del segle XVIII i comen~aments del 
XIX, pero a manca de treballs concrets sobre 
l'tpoca que estem historiant hi hem de fer refe- 
rtncia obligada. Així veiem que tant F. 
GELABERT i RIERA "Ensayo sobre la topo- 

grafia medica de Gerona", a Revista de Gero- 
nu, XIV (1890), ps. 277, 306 i 357, com J.A. 
VIADER Memoria sobre las enfermedades 
que han afligido a 10s moradores y guarnicidn 
de esta plaza de Gerona y demás pueblos de su 
departamento desde junio de 1808, hasta Últi- 
mos de febrero de 1810, Girona, Imp. Oliva 
18 10, 40 ps. esmenten que el clima i medi gi- 
roní és perfectament saludable llevat de les 
epoques de forta secada, i dels moments d'as- 
setjament de la ciutat. 
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APENDIX N." i 
CATEDRAL 

Baptismes 1503-1700 i Defuncions 1584-1700 
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* Registre incomplet (en manquen pagines). 

(31) Els registres de les parrbquies gironines que hem emprat hom pot consultar-10s actualment a 
1'Arxiu Diocesa de Girona. 
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SANT FELIU 
Baptismes 

1511 118 - 
1512 129 - 
1513 126 - 
1514 134 - 
1515 120 - 
1516 83 - 
1517 116 - 
1518 139 - 
1519 8 5 162 
1520 114 142 
1521 93 198 
1522 86 316 
1523 86 - 
1524 1 05 - 
1525 109 9 1 
1526 151 98 
1527 120 107 
1528 115 121 
1529 106 244 
1530 55 413 
1531 90 152 
1532 122 155 
1533 103 90 
1534 117 186 
1535 98 125 
1536 134 191 
1537 114 132 
1538 145 - 
1539 117 - 
1540 147 - 
1541 131 - 
1542 150 - 
1543 137 - 
1544 150 - 
1545 134 - 
1546 116 - 
1547 128 - 
1548 149 156 
1549 142 193 
1550 147 185 
1551 153 175 
1552 171 182 
1553 151 121 
1554 178 135 
1555 162 227 
1556 171 246 
1557 163 354 

1511-1700 i Defuncions 1 

1558 189 199 
1559 185 148 
1560 173 152 
1561 188 - 
1662 200 - 
1563 165 - 
1564 179 - 
1565 149 187 
1566 176 204 
1567 159 209 
1568 171 201 
1569 184 194 
1570 187 182 
1571 181 266 
1572 176 199 
1573 167 297 
1574 163 192 
1575 188 221 
1576 215 158 
1577 190 220 
1578 194 177 
1579 116 155 
1580 169 314 
1581 148 219 
1582 167 - 
1583 169 194 
1584 186 204 
1585 160 206 
1586 174 139 
1587 213 11 1 
1588 186 99 
1589 215 147 
1590 196 117 
1591 172 121 
1592 164 157 
1593 155 211 
1594 174 152 
1595 174 144 
1596 160 148 
1597 158 199 
1598 150 113 
1599 160 144 
1600 167 92 
1601 169 114 
1602 147 - 
1603 190 122 
1604 160 145 
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SANT NICOLAU 
Baptismes 1547-1700 i Defuncions 1595-1700 
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NICOLAU (1596-1700) ( CATEDRAL (1588-1700), ST. FELIU (1519-1646) i ST. 
Matrimonis 

1519 - 37 - 
I520 - 51 - 
1521 - 33 - 
1522 - 43 - 
1523 - 59 - 
1524 - 36 - 
1525 - 38 - 
1526 - 29 - 
1527 - 31 - 
1528 - 23 - 
1529 - 44 - 
1530 - 46 - 
153 1 - 26 - 
1532 - 41 - 
1533 - 38 - 
1534 - - - 
1535 - - - 
1536 - - - 
1537 - - - 
1538 - - - 
1539 - - - 
1540 - - - 
1541 - - - 
1542 - - - 

1543 - - - 
1544 - - - 
1545 - - - 
1546 - - - 
1547 - - - 
1548 - 35 - 
1549 - 36 - 
1550 - 45 - 
1551 - 45 - 
1552 - 49 - 
1553 - 35 - 
1554 - 57 - 
1555 - 38 - 
1556 - 51 - 
1557 - 50 - 
1558 - 48 - 
1559 - 52 - 
1560 - 57 - 
1561 - - - 
1562 - - - 
1563 - - - 
1564 - - - 
1565 - 63 - 

' 1566 - 57 - 
1567 - 49 - 
1568 - 53 - 
1569 - 36 - 
1570 - 48 - 

, 1571 - 49 - 
1572 - 30 - 
1573 - 43 - 
1574 - 48 - 
1575 - 42 - 

, 1576 - 35 - 
1577 - 30 - 
1578 - 45 - 
1579 - 38 - 
1580 - 23 - 
1581 - 43 - 
1582 - 39 - 
1583 - 55 - 
1584 - 56 - 
1585 - 43 - 
1586 - 50 - 
1587 - 48 - 
1588 41 46 - 
1589 28 24 - 
1590 26 30 - 
1591 24 35 - 
1592 22 28 - 
1593 30 39 - 
1594 22 58 - 
1595 31 44 - 
1596 30 44 3 
1597 21 41 4 
1598 14 49 3 
1599 18 56 5 
1600 25 50 3 8 

1601 20 56 2 
1602 21 58 1 
1603 16 62 1 
1604 14 48 2 

i 1605 7 50 1 
1606 11 51 
1607 6 41 
1608 2 44 
1609 7 57 

i I 
O i 
7 

1610 18 78 7 
161 1 6 51 2 
1612 14 51 1 
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1688 41 - 3 
1689 42 - 1 
1690 56 - 11 
1691 41 - 3 
1692 58 - 7 
1693 30 - I 
1694 35 - 8 
1695 23 - 5 
1696 25 - 3 
1697 17 - 2 
1698 34 - 2 
1699 33 - 3 
1700 40 - 3 
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APENDIX N." 2 
PARROQUIA DE SANT FELIU 

A C 
1519 79 8 3 
1520 75 67 
1521 92 106 
1522 145 171 
1523 - - 
1524 - - 
1525 62 29 
1526 7 5 41 
1527 61 46 
1528 74 47 
1529 105 139 
1530 194 219 
1531 7 1 8 1 
1532 9 3 62 
1533 40 60 
1534 117 69 
1535 72 5 3 
1536 112 79 
1537 79 53 
1538 
1539 
1540 
1541 
1542 
1543 
1544 
1545 
1546 
1547 
1548 90 66 
1549 133 60 
1550 113 72 
1551 86 89 
1552 102 80 
1553 7 1 5 1 
1554 74 6 1 
1555 144 83 
1556 126 120 
1557 189 165 
1558 117 82 
1559 9 1 57 
1560 75 67 
1561 
1562 

Defuncions 1519-1645. Albats i 
A C 

1563 
1564 
1565 114 73 
1566 106 98 
1567 107 102 
1568 110 9 1 
1569 129 6 5 
1570 112 70 
1571 145 121 
1572 100 99 
1573 140 155 
1574 103 89 
1575 135 86 
1576 88 70 
1577 132 88 
1578 109 68 
1579 106 49 
1580 196 118 
1581 123 96 
1582 - - 
1583 111 8 3 
1584 105 99 
1585 94 112 
1586 66 73 
1587 62 49 
1588 57 42 
1589 82 65 
1590 72 45 
1591 64 57 
1592 9 1 66 
1593 115 96 
1594 72 80 
1595 86 5 8 
1596 88 60 
1597 99 100 
1598 5 3 66 
1599 7 3 7 1 
1600 48 44 
1601 69 45 
1602 - - 
1603 60 62 
1604 95 50 
1605 96 9 8 
1606 57 70 

Cossos 

1607 
1608 
1609 
1610 
161 1 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629 
1630 
1631 
1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1645 
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