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Introduccib

Els estudis d'epidemiologia historica tenen com a objectius fonamentals I'estudi

de la distribucio de la malaltia en el passat de les poblacions i l'analisi dels determi-

nants de la seua prevalenca en I'home. Podem indicar, per tant, que dos son els

camps o sectors principals que deu abordar. En primer Iloc analitzar la dita distribu-

cio en termes d'edat, sexe, condicionament geografic, epoca del any..., en segon Iloc

indagar els determinants de tal distribucio, o siga, interpretar-la en termes de possi-

bles factors causals (1 ).

El primer d'aquests camps, la distribucio de la malaltia, es abordat, sobretot,

amb investigacions historiques del tipus de la demografia historica, es clar, alla on

s'han conservat les fonts adequades. En efecte, mitjancant aquests estudis poden

posar-se de manifest moltes de les diferencies del comportament que en el passat

han tingut les diverses zones, periodes i grups socials front al proces d'emmalaltir.

I entre tots els factors demografics essencials que poden ser estudiats, sembla

que es I'estudi de la mortalitat el que pot donar-nos els mitjans per coneixer millor
I'influencia de la malaltia en el desenvolupament social del passat d'una poblacio (2).

Amb el present treball, mitjancant una analisi global demografica de la parroquia

d'Al Patro (Vail de Gallinera-la Marina Alta) als segles xvu i xvui, pretenern estudiar i
analitzar I'evolucio cronologica dels fets vitals (naixements, matrimonis i defuncions)

centrant-nos, fonamentalment, en l'analisi morfologica de la mortalitat ordinaria i la

sobremortalitat, comparant aquests resultats amb els d'estudis de diverses parro-

quies del Pais Valencia i altres estudis d'epidemiologia i demografia historiques.

Material i metode

1. Descripcio de la font

La font principal que hem utilitzat es I'arxiu parroquia) d'AI Patro, que pertany al

municipi de Vall de Gallinera (comarca de la Marina Alta) i compren els Ilocs d'AI Pa-
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tro, Benissili, La Carroja, Benirrama, Beniali, Benissiva, Benitaia i Llombai (avui des-
poblat), i mes concretament els Quinque libri que contenen la informacio dels bateigs,
matrimonis i difunts del periode objecte d'estudi, 1626-1800.

Son en aquest sentit quatre els Ilibres utilitzats, i n'es bo I'estat de conservacio,
estan escrits en castella Ilegible excepte el 1 r, que ho esta en catala tambe Ilegible.

2. Metode

La font ha estat buidada utilitzant fitxes individuals, segons el metode de recons-
truccio de families, encara que els resultats obtinguts corresponen a I'analisi global.

De la informacib proporcionada per aquestes fitxes individuals hem agafat, per a
aquest treball, les dades seguents: en el cas dels bateigs, dades per mesos, anys i
sexe; en el cas de les defuncions, dades per mesos, anys, eclat -adult/xiquet fona-
mentalment-, sexe i causa -si era coneguda-; i per ultim, en el cas dels matrimonis,
dades per any i les dispenses per consanguinitat.

Amb tota aquesta informacio, a mes d'obtenir una visio global del moviment na-
tural de la poblacio d'AI Patro en el periode 1626-1800, han estat estudiats els para-

metres seguents:

1. Creixement natural de la poblacio.
2. Guany relatiu de poblacio.
3. Taxes brutes de natalitat, mortalitat i nupcialitat per periodes de poblacio

mitjana coneguda.

4. Anys de sobremortalitat (en funcio de mitjanes decennals - SD).
5. Distribucio de les defuncions d'adults i parvuls per epoca de I'any.

6. Distribucio de les defuncions de parvuls per grups d'edat.

7. Percentatge de defuncions d'albats respecte del total de defuncions.
8. Percentatge de defuncions d'albats respecte del total de defuncions en anys

de sobremortalitat.

9. Distribucio dels bateigs per mesos.
10. Percentatge dels matrimonis dispensats per consanguinitat respecte del to-

tal de matrimonis celebrats.

Tot aixo amb les seues corresponents taules i grafiques.

Discussib dels resultats

Els resultats obtinguts permeten de fer, en primer Iloc, uns comentaris de carac-

ter general respecte de I'evolucio de la poblacio a Al Patro als segles xvu i xvul.

Pel que fa al segle xvii, aquest es un periode de creixement rapid; en efecte, el
guany natural de poblacio (vegeu grafiques nums. 1, 4 i 5), per periodes de 10 anys,

es sempre positiu, i el guany relatiu es de 0,92 % i any. Aquest rapid creixement se-
ria explicat pel que pot qualificar-se de repoblacio de ^nou tall-, es a dir, per mitja

dels matrimonis joves que subtituiren els moriscos expulsats I'any 1609.
El segle xvui presenta un creixement menys sostingut, amb un guany tambe po-

sitiu (vegeu grafiques nums. 1, 4, 5) i un guany relatiu entorn al 0,73 % i any.

Per tant, com podem veure en la taula num. 5, hi ha un creixement superior a I'in-

dicat per Nadal per a Espanya i paregut als obtinguts a la Vall d'Ebo i Rubielos de

Mora en el segle xvii, similar al de Forcall en el segle xviil i una altra vegada superior

a l'indicat per Nadal en el model espanyol i els obtinguts a la Vall d'Ebo i Rubielos de

Mora.
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TAULA 1. Taxes brutes de mortalitat , natalitat i nupcialitat en periodes

de cens conegut a Al Patro.
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Anys
Poblacio

mitjana

Defun-

cions

Mortalitat

(°/oo)

Naixe -

ments

Natalitat

(°/°o)

Matri- Nupcialitat

monis ( 0 /00)

1646-1713 178 h. 336 28,3 748 62,7 161 13,4

1714-1 735 209 h. 182 41,4 396 90,2 102 23,2

1735-1768 434 h. 380 26,5 629 43,9 148 10,3
1768-1787 659 h. 365 29,15 517 41,2 84 6,7

1787-1795 724 h. 155 26,76 227 39,19 65 11,2

Font: J Costa Mas. El Marquesat de Denia , paps 72-73 ( En el cas dels veins s ha (ihlitrat an coeficient

de, 45)

Referent al capitol dels naixements , hem obtingut cinc taxes brutes de natalitat

en periodes de poblacio mitjana coneguda (vegeu la taula num. 1). La taxa mitjana de

natalitat en el segle xvll se situaria entorn al 62,7 °/oo, i en el segle xvul seria de

53,6 °/oo. Aquestes dades semblen una mica elevades, probablement per errors en
el cens, i son superiors a les indicades per autors con Livi Bacci (3), el qual parla

d'una mitjana per a Espanya en el segle xvul, de 42,3 °/oo, o I'assenaylada per Demen i

Henry (4) per a Sainghin-Melanois, tambe en el segle xvlu, i que es del 30 °/oo. Fins i

tot son prou aproximades a les obtingudes en la parroquia veina de la Vall d'Ebo (5)
en el mateix periode. Aixi mateix, volem fer referencia a la coincidencia amb la hipo-

tesi de Biraben i Henry (6) de I'existencia d'una concentracio dels bateigs en el pri-

mer trimestre de I'any; fugint, per tant, dels mesos primavera/estiu, de les collites del
camp ( que dificultaven una correcta assistencia als nou nascuts ) i de les malalties

infeccioses propies de I'estiu (vegeu grafica num. 2).

TAULA 2. Distribucio de defuncions d'adults i albats per epoca de I'any

a Al Patro , 1626-1800

Epoca de I'any Albats Adults Total

Gener 52 65
Febrer 52 160 63 322 482
Marc 56 69

Abril 46 61
Maig 42 144 47 153 297
Juny 56 45

Juliol 114 50
Agost 148 347 45 149 496
Setembre 85 54

Octubre 84 30
Novembre 61 221 64 153 374
Desembre 76 59

Font Arxni parroquial d'AI Patro
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Font: Arxiu parroquial d'AI Patro.
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GRAFICA 1. Distribucio bateigs, defuncions i matrimonis a Al Patro (la Vall de
Gallinera) 1626-1800.
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GRAFICA 2. Distribucio de bateigs per mesos, durant el periode 1626-1800, a Al Patro.
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Pel que fa als matrimonis hem obtingut tambe cinc taxes brutes de nupcialitat

(vegeu taula num. 1 ), situades entorn a una mitjana per a tot el periode de 12,96 °/oo,

prou pareguda a les obtingudes en la veina Val( d'Ebo i en les parroquies de Betxi i el

Forcall.

Dintre d'aquest capitol volem fer referencia a la frequencia de dispenses matri-

monials per consanguinitat (vegeu taula num. 6), situades entorn al 23 % de tots els

matrimonis celebrats en el periode 1703-1800, i que posen de manifest, per tant, un

elevat grau d'endogamia en el comportament social de la parroquia d'Al Patro en el

segle xviii.

En el referent al capitol de la MORTALITAT, son diversos els parametres que han

estat estudiats: en primer Iloc volem fer referencia a les taxes brutes de mortalitat

(vegeu taula num. 1), aquestes semblen un poc baixes si les comparem amb les ob-

tingudes per Perez Moreda (8) en diverses parroquies castellanes, situades les

seues dades entorn a 35-40 °/oo; per contra, son paregudes ales obtingudes en la

Vall d'Ebo (9) per al mateix periode, entorn al 28 °/oo, i estan per damunt de les

apuntades en altres estudis com el de Garcia Baquero (10); referent a la parroquia

sevillana de Sant Marti, que parla de 20,3 °/oo en el periode 1670-1699 i 15,6 °/oo en

el de 1700-1749. Dades tan baixes serien explicades per errors en el cens; per la

resta, autors com Pressat (1 1) proporcionen mitjanes per al segle xvu-xvnl situades

entorn al 30-35 "/oo, alguns punts per dalt de les taxes obtingudes a Al Patro. En se-

gon Iloc, cal analitzar els anys de sobremortalitat; en aquest sentit hem detectat en

el segle xvli quatre crisis generals situades entorn dels anys 1643-45, 1651-52,

TAULA 3 . Distribucio de les defuncions d'albats per grups d 'edat a Al Patro,

1626-1675

Grups
d'edat 1626-1635 1636-1645 1646-1655 1656-1665 1665-1675 Total

0-1 3 (13 %) 7 (33,3 %) 9 (39 %) 9 (36 %) 34 (28 %) 34 (28%)

1-5 12 (52 %) 1 (3 %) 4(17%) 11 (44 %) 8 (27,5 %) 36 (29,7 %)

5-10 5 (217 %) 1 (3 %) 5 (2,7%) 1 (3,4 %) 12 (9,9 %)

Mes de 10 1 (3%) 4 (16%) 5 (4,1 %)

Total def.

albats 23 21 23 25 29 121

Font Arxiu parroquia) dAl Patro

TAULA 4. Distribucio del percentatge de defuncions albats/ totals,

per trenta anys, a Al Patro

1626-1655 1656-1 685 1686-1715 1716-1745 1 746-1 775 1776-1800

Percentatge

defun.

Albats/

totals 4,4 % 9,7 % 2,1 % 4 % 7 % 8 %

Font Arxiu parrogural d Al Patro.
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Font: Arxiu parroquial d'AI PatrO.
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GRAFICA 3. Distribucio de defuncions totals per mesos, durant el periode 1626-1800,

a Al Patro.

1658-62 i 1667-68; tambe hem detectat corn a anys de sobremortalitat els se-

guents: 1627, 1672, 1681, 1688, 1691 i 1697. Comparades aquestes Jades ambles

obtingudes en una parroquia veina com es la Vall d'Ebo (12) crida I'atencio que en el

periode 1686-1 700 coincidesquen tan sols 2 anys de sobremortalitat: 1686 i 1697,

si be en 1688, front a un percentatge albats/total de defuncions del 33 % en la Vall

d'Ebo, a Al Patro apareix en el mateix any un percentatge de 54,5 %. Pel que fa ales

crisis de mortalitat detectades en altres Ilocs geografics en el segle xvii, cal ressaltar

la coincidencia amb algunes de les indicades per Perez Moreda (13) en varies parro-

quies castellanes, mes concretament les de 1647-52 i 1659-62.

Crida, no obstant, I'atencio, el fet que en anys indicats per Villalba (14) al
segle xvii com d'epidemia no es registre a Al Patro un augment significatiu de defun-

cions, excepte ]'any 1672, indicat com de pesta, o els anys 1651 -52, que pogueren
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arroquial d'AI Patro

GRAFICA 3 (bis). Distribucio de defuncions d'albats (xiquets) (A) i d'adults (B) per
mesos, durant el periode 1626-1800, a Al Patro.



21 0 xu ^ UNuHE:, DL ML 1 uL , I DIUL L , , r , Dk , r I "I " ' I, ,

TAULA 5. Guany relatiu de poblacio , per periodes , a Al Patro , la Vall d 'Ebo, el Forcall,

Rubielos de Mora i Espanya en els segles xvll i xvIII

Segles Al Patro la Vail d'Ebo el Forcall
Rubielos de

Mora Espanya

Segle xvll 0,92 0,98 0,45 0,9 Depressio
Segle xvlll 0,73 0,55 0,7 0,3 0,42

Fonts: Arxiu parroquial d'AI Patro

Evolucion de la poblacion en Vall dEbo (Tesi de Ilicenciatura de J Bernabeu)

Evoluc on de la poblacion en Forcall (Tess de Ilicenciatura de J Calvo)

Evolution de la poblacion en Rubielos de Mora IT de Ilicenciatura de J.V Marti).

J Costa Mas El Marquesat de Denia , pags. 72-73 i 85-87.

La poblacion espanola (J Nadal), pags. 78 i 82,

estar amb relacio amb I'epidemia de pesta de 1647-52, en aquest sentit, I'any 1652

figura com a causa de la defuncio la paraula contagi, mes concretament en sis de les

particles analitzades. Tampoc no detectern signes indirectes d'epidemia respecte als

anys indicats pels historiadors.

En el segle xVill trobem un total de vuit crisis de mortalitat, que estan situades

entorn als anys 1700-1 703, 1706-1708, 1724-25, 1737-38, 1742-46, 1749-51,

1776-78, i 1 780-81 , i com a anys de sobremortalitat els de 1 71 4, 1 71 7, 1719, 1734,

1761, 1763, 1770, 1786, 1789, 1795 i 1799 Comparades aquestes Jades amb les

obtingudes a la Vail d'Ebo (15), cal dir que coincideixen els anys de 1707-1708 amb

percentatges albats/total de defuncions i adults/total de defuncions pareguts; 1734

(dues amb un percentatge albats/total de defuncions del 90 %); 1750, 1778 (si be la

Vail d'Ebo amb un percentatge albats/total de defuncions del 47 % i Al Patro amb un

74 %) i 1781. Pel que fa a la coincidencia amb altres zones geografiques, cal dir que

es detecten en les dades proporcionades per Perez Moreda (16) practicament les

mateixes crisis registrades a Al Patr6. Aixi, les de 1706-1710, 1 741 -42, 1748-49,

1762-65, 1780-81, 1786-87 i 1798-99. Tampoc en el segle xvlll no hem detectat en

els anys citats pels historiadors cap epidemia, augments significatius de defuncions

ni signes indirectes, si exceptuern el de 1778 ressenyat per Villalba (17) com d'epi-

demia catarral.

Quant at percentatge albats/defuncions totals, hem obtingut una mitjana en el

segle xvll de 52 %, i en el segle xvlll de 56,3 %, es, per a tot el periode, de 54,2 %

(vegeu taula num. 4). La mitjana de tal percentatge en el total deis anys de sobre-

mortalitat es del 60 %. Totes aquestes dades son similars a les obtingudes per

TAULA 6. Dispenses matrimonials per consanguinitat a Al Patro , 1703-1800

Dispenses

matrimonials per

consanguinitat

En 2n. En 3r. En 4t. En 2n. i En 2n. i En 3r. i

grau grau grau 3r. grau 4t. grau 4t. grau

Total: 95 (% total

matrimonis: 23) 2 (2,1 %) 11 (11,5 %) 31 (32,6 %) 5 (5,2 %) 3 (3,1 %) 43 (45,2 %)

Font Arxiu parroquial d'Al Patro.
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GRAFICA 4. Creixement natural de la poblacio a Al Patro ( 1626-1800), per decennis.

Perez Moreda a la Vall d'Ebo (19), que contrasten per la gran diferencia amb les pro-

porcionades per Garcia Baquero (20) en el seu estudi de la parroquia de Sant Marti

de Sevilla i que dona dades per al segle xvu que van del 18 % al 31 % maxim i per al

segle xvlll del 2 % al 14 % maxim; no cal dir, corn indica el mateix autor, que fan pen-

sar en un clar subregistre de la mortalitat infantil.

De tots els anys de sobremortalitat cal destacar per I'elevat percentatge albats/

defuncions totals els seguents: en el segle xvll tots els anys de sobremortalitat pre-

senten un percentatge superior a la mitjana del periode (vegeu grafica num. 6) ex-

cepte els anys 1651-52 i 1691. En el segle XVIII els anys de sobremortalitat, amb una

mitjana superior a la del periode, estan practicament concentrats en la segona meitat

del segle i destaquen per I'elevacio del percentatge de les defuncions d'adults/total

de defuncions les crisis de 1700-1703 i 1706-1708 en plena guerra de Successib,

com tambe la de 1738 i els anys 1 742 i 1746.
Tambe hem pogut estudiar la mortalitat infantil en el periode 1626-1675 (vegeu

taula num. 3), on es concentra el 57 % de les defuncions en els grups d'edats
0,1 anys (28 %) i 1-5 anys (29 %).

Una altra de les questions estudiades es la de I'estacionalitat de les defuncions
(vegeu grafica num. 3). En aquest sentit cal remarcar una coincidencia amb els re-
sultats de la Vall d'Ebo, el Forcall i Betxi (21) d'una major concentracio de les defun-

cions en els mesos del tercer trimestre de I'any. En estudiar I'estacionalitat de les
defuncions d'adults i d'albats per separat trobem una concentracio de les d'albats en

els mesos d'estiu-tardor (vegeu grafica num. 3 -bis A-), coincidint amb el que indica

Perez Moreda (22) per a varies parroquies castellanes. Per contra, en estudiar I'es-
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GRAFICA 5. Creixement natural de la poblacio a Al Patro ( 1626-1800), per trenta

anys.

tacionalitat dels adults trobem (vegeu grafica num. 3 -bis B-) una concentracio en
els mesos d'hivern en discordanCa amb el que indica Perez Moreda (23) que les si-

tua en I'estiu-tardor.

Quant a la distribucio de les defuncions per sexe, cal notar, coincidint amb els

resultats i els estudis de Garcia Baquero (24) i Perez Moreda (25), un predomini de

les defuncions del sexe femeni per damunt, en el percentatge i les dades totals, del

sexe masculi, tant en el cas dels albats com dels adults.

Conclusions

1 . Pel que fa a I'evolucio de la poblacio a Al Patro, en el periode objecte d'estudi

cal dir que en el segle xvil to un creixement rapid, superior a l'indicat per Nadal per a

Espanya i paregut al de la parroquia ve'ina de la Vall d'Ebo. En el segle will presenta

un creixement menys sostingut, encara que superior al conjunt espanyol, al de la par-

roquia de la Vall d'Ebo i paregut al d'altres parroquies del Pais Valencia.
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GRAFICA 6. Percentatge del nombre de funcions corresponents als albats en relacio
amb el total de defuncions en anys de sobremortalitat a Al Patr6.
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2. La parroquia d'Al Patro presenta en el segle XVII una taxa bruta de natalitat

entorn al 62,7 0/0o i 53,6 0/0o en el segle xvIll. Dues dades son superiors ales indica-

des per all conjunt espanyol per Livi Bacci i paregudes ales de la veina parroquia de
la Vall d'Ebo i altres parroquies del Pais Valencia.

3. En el periode objecte d'estudi es confirma a Al Patro la hipotesi de Biraben i
Henry d'una major concentracio de naixements en hivern.

4. Pel que fa a les taxes de nupcialitat, la parroquia d'AI Patro presenta, en el
periode objecte d'estudi, una taxa mitjana del 12,9 0/oo.

5. En el periode 1703-1800, el 23 % de tots els matrimonis van rebre dispensa
per algun grau de consanguinitat.

6. Les taxes de mortalitat obtingudes a Al Patro en el periode objecte d'estudi,
se situen per baix de les que indiquen altres autors com Perez Moreda i Pressat, que
parlen del 35-40 0/oo, i paregudes ales de la Vall d'Ebo, el Forcall i Betxi, tots entorn

al 30 0/00.

7. A Al Patro, en els segles xvll i xvIll, no es registra en els anys citats pels histo-
riadors un augment del nombre de defuncions ni signes indirectes d'epidemia, ex-
cepte els anys 1672, 1652 i 1778.

8. Pel que fa als anys de sobremortalitat, en el segle XVII es registren quatre cri-

sis: 1643-45, 1651-52, 1658-62, i 1667-68 i els segi ents anys de sobremortalitat:

1627, 1672, 1681, 1688, 1691 i 1697. En el segle XVIII, vuit crisis en 1700-1703,

1706-1708, 1724-25, 1737-38, 1742-46, 1749-51, 1776-78 i 1780-81, i com a

anys de sobremortalitat: 1714, 1717, 1719, 1734, 1761, 1763, 1770, 1786, 1789,

1795i1799.

9. En el periode objecte d'estudi es registra a Al Patro un percentatge de defun-

cions albats/total de defuncions situat entorn al 54,2 %, que en els anys de sobre-

mortalitat es del 60 %.

10. En el periode 1626-1675, el 75 % de les defuncions d'albats es dona en els
grups d'edats 0-1 anys (28 %) i 1-5 anys (29 %).

11. El major nombre de defuncions totals es registra en els mesos del tercer tri-

mestre de I'any. En el cas de les defuncions infantils (albats), la major concentracio

to Iloc en I'epoca estiu-tardor, i en el cas dels adults en I'hivern.

12. Aixi mateix, en el periode objecte d'estudi es registra un major nombre de

defuncions de dones respecte d'homes.
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