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RESUM 

La superfície conreada al terme de Bonastre (Baix Penedès) ha experimentat una important 

i contínua davallada en els últims 60 anys. El clímax de màxima extensió de les terres 

conreades és concorrent amb el nombre màxim d’habitants al municipi entre els anys 1850 

i 1870, coincidint amb l’expansió del vinyar. Es presenta una recerca local sobre la situació 

agrària al municipi a la meitat del segle XIX, entre els anys 1853 i 1861 i la distribució dels 

conreus en el territori en aquest període, en el qual van assolir la màxima extensió. 

 Paraules clau: Impostos sobre les terres. Activitats agràries. Distribució dels conreus. 

Quantificació de la superfície agrària conreada.  

 

 

RESUMEN 

El amillaramiento de 1861. Un documento para la descripción del espacio agrario de 

Bonastre en el siglo XIX (1853-1861) 

La superficie cultivada en el término de Bonastre (Tarragona) ha experimentado una 

importante y continua disminución en los últimos 60 años. El clímax de máxima extensión 

de las tierras cultivadas es concurrente con el número máximo de habitantes en el 

municipio entre los años 1850 y 1870, coincidiendo con la expansión del viñedo. Se 

presenta una investigación local sobre la situación agraria en el municipio a la mitad del 

siglo XIX, entre los años 1853 y 1861 y la distribución de los cultivos en el territorio en 

este periodo, en el que lograron la máxima extensión. 

Palabras clave: Impuestos sobre las actividades agrarias. Distribución de los cultivos. 

Cuantificación de la superficie agraria cultivada. 
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ABSTRACT 

The amillarament 1861. A document for the description of the agricultural area 

Bonastre of the nineteenth century (1853-1861) 

Acreage at the end of Bonastre (Baix Penedès) has undergone a significant and continuing 

decline in the last 60 years. The climax of maximum extension of cultivated land is 

concurrent with the maximum number of inhabitants in the town between 1850 and 1870, 

coinciding with the expansion of the vineyard. We present a local search on the agricultural 

situation in the town in the middle of the nineteenth century, between 1853 and 1861 and 

the distribution of crops in the region in this period, which reached the maximum 

extension. 

keywords: Taxes on the land. Farming. Distribution of crops. Quantification of the land 

area cultivated. 

 

 

RÉSUMÉ 

Le 1861 millage. Un document pour la description de la zone agricole de Bonastre au 

XIXe siècle (1853-1861) 

La superficie à la fin de Bonastre (Baix Penedès, Tarragona) a connu une baisse importante 

et continue au cours des 60 dernières années. Le point culminant de l'extension maximale 

des terres cultivées est concomitante avec le nombre maximum d'habitants dans la 

municipalité entre 1850 et 1870, ce qui coïncide avec l'expansion de la vigne. Nous 

présentons une recherche locale sur la situation agricole dans le village au milieu du XIXe 

siècle, entre 1853 et 1861 et la répartition des cultures dans la région en cette période, qui a 

atteint l'extension maximale. 

 Mots-clés: taxes sur les terrains. Les activités agricoles. Répartition des cultures. 

Quantification des terres agricoles cultivées. 
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1. Presentació: el terme municipal de Bonastre. Localització i situació geogràfica 
 

El territori del terme municipal de Bonastre és el més oriental dins la comarca del Baix 

Penedès, als límits del Tarragonès i l’Alt Camp. Fins gener de 1990 el municipi pertanyia a 

la comarca del Tarragonès, data en que va ser adscrit a la del Baix Penedès. 

Dins del Catàleg del Paisatge de Catalunya, el nom del municipi dóna nom al territori 

emmarcat per la divisió paisatgística “Massís de Bonastre”, ja que ocupa el centre 

geogràfic d’aquestes muntanyes entre el Gaià, la plana del Penedès i el litoral mediterrani. 

El terme municipal té una superfície de 24,9 Km2 i l’envolten els termes municipals 

d’Albinyana, Masllorenç, Montferri, Salomó, Vespella de Gaià, La Pobla de Montornès, 

Roda de Berà i El Vendrell. 

El nucli de població està enclavat en un gran fondal que davalla, de nord a sud, fins a 

l’estret de l’Aguilera, on el torrent homònim discorre ja fora dels límits del terme. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1: Mapa del Terme de Bonastre. 
  Font: Base Comarcal, Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 

0                              1 Km 

 

 

N 
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Aquest ample fondal, solcat per petits torrents, tots ells afluents de l’Aguilera, està envoltat 

de turons i muntanyes amb cims aplanats que, llevat del Puig de Sant Antoni (408m), ja en 

el terme municipal d’Albinyana, no sobrepassen els 400 metres d’altitud però que, en 

contrast amb el pròxim litoral mediterrani, suposen un territori relativament enlairat i 

alhora aïllat de les planes i sectors altament urbanitzats més enllà d’aquestes muntanyes.  

La part septentrional del terme s’obre cap al Nord des del lloc anomenat Els Plans, 

davallant per camps de vinya, olivera i ametller cap a la vall mitja del Gaià i l’Alt Camp. 

 
 
 
 
2.  l’Origen agrari de Bonastre 
 
L’ocupació humana del territori del terme de Bonastre era ja efectiva en el període eneolític 

(2500-1500 aC) quan els humans començaren a viure en assentaments més o menys 

estables. La proximitat de Tarragona i el pas de la Via Augusta, per l’Arc de Berà, a 

escassos cinc quilòmetres en línia recta, van fer del terme de Bonastre un lloc de conreus 

d’olivera amb viles agrícoles estables. 

El nom primitiu de Bonastre prové del llatí “oleastre” i “alastro”: terra d’oli. ( Navot i 

Tomàs i Gras i Elías a 2005 Blai, J. I Navarro, L.), i més endavant en la documentació 

antiga hi figura Bonastro (S. XII), si bé anteriorment es troba documentat com a Alastro (S. 

XI); és un nom d’origen incert segons el Nomenclator Oficial de Toponímia Major de 

Catalunya, (fitxa 166 NOTMC, 2007). 

Durant el període de la repoblació de la Catalunya Nova, el Reial Monestir de Sant Cugat 

va emprendre una etapa d’expansió per les terres del Penedès. Sant Cugat va obtenir el 

territori de Bonastre el 1178. 

Al segle XII i a l’inici del XIII apareix en diferents documents amb el nom “Alastre” i el 

1369, Bonastre ja tenia 64 focs i gaudia de personalitat pròpia. El territori era governat per 

un batlle depenent de l’Abadia de Sant Cugat. En el capbreu de 1694, al títol s’hi escriu: 

“Cabreu del lloch de Sta Madalena de Bonastra”. 

La jurisdicció sobre Bonastre va passar de mans reials a monàstiques en diferents períodes. 

El capbreu de 1778 conté informació valuosa sobre els noms de les terres i les partides ja 

existents a l’època. Moltes d’aquestes partides de terra tenen correspondència amb les que 

apareixen als documents dels amillaraments de 1853 i 1861.  
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3.  Els amillaraments, “ Cuadernos de Liquidaciones o Amillaramientos” 

 
L’amillarament és un document impositiu que conté una mínima base estadística però que 

permet una anàlisi detallada de l’espai agrari, sobretot en la quantificació i categorització 

dels conreus. 

Els amillaraments constituïen l’estadística descriptiva del món rural on s’avaluava la 

riquesa agrícola, ramadera i urbana dels municipis que es va començar a desplegar a partir 

de la reforma liberal de 1845. 

La reforma pretenia establir una fiscalitat més justa que la que es venia aplicant amb l’antic 

règim. 

Cal recordar que, fins aleshores, la contribució territorial s’havia realitzat sense cap mena 

de bases estadístiques i cartogràfiques, només a través de les declaracions, jurades però poc 

fiables, dels propietaris o contribuents, amb poca o bé nul·la intervenció dels agrimensors o 

geòmetres. 

Amb tot, a partir de 1856, l’administració d’hisenda, actuava territorialment a tenor dels 

pactes polítics establerts centralment a Madrid, aplicant els “cupos tributarios 

provinciales” generalment procedents i en sintonia amb els antics delmes. 

S’instava els municipis a formar, al seu torn, les juntes pericials locals que sovint estaven 

constituïdes pels principals terratinents i grans propietaris. 

L’incipient cadastre va tenir una implantació força desigual al territori espanyol. Alguns 

autors experts en la història de la cartografia cadastral sostenen que tant a Catalunya com a 

Mallorca, Menorca i Pitiusses, els amillaraments i la cartografia parcel·lària van avançar 

més ràpidament que a la resta de la península degut a l’existència d’un major nombre de 

petits i mitjans propietaris que veien en aquests documents la garantia d’uns impostos més 

justos i una major protecció dels límits de les propietats.  

A més de l’exigència de l’administració, la tasca dels agrimensors també va ser reclamada 

per molts municipis on els propietaris tenien un especial interès en un repartiment més just 

de la contribució.  

En aquest període no era massa clara la reglamentació requerida per a la realització dels 

amillaraments. Els agrimensors actuaven a través de circulars internes a nivell 

administratiu o corporatiu, sobretot pel que fa a la classificació de les classes i categories 

de les terres. El referent era el model adoptat ja feia anys a França, on es descentralitzava i 
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es feia recaure en els governs locals la tasca dels amidaments del territori municipal i 

l’avaluació de la seva riquesa. 

 

 

En el cas de Bonastre es conserva el contracte amb l’agrimensor Tomás Moliner, signat el 

juny de 1860 per l’ajuntament i la junta pericial, cosa que fa que les dades contingudes a 

l’amillarament de 1861 resultin força creïbles. 
 

 

3.1 Procediment 

La Administración Principal de Hacienda Pública de la Província, publicava al Boletín 

Oficial de la Província, l’obligació que els ajuntaments o municipis realitzessin, en un 

termini establert, l’avaluació de la riquesa del municipi, amb la finalitat de recaptar els 

impostos davant la manca fefaent d’un cadastre. 

L’ajuntament anomenava una Junta Pericial, formada per propietaris que sovint concorrien 

en la qualitat de regidors i síndics municipals i que era assistida d’ofici pel secretari del 

municipi. 

La junta pericial i l’ajuntament eren els encarregats d’elaborar el Cuaderno de 

Liquidaciones o Amillaramientos, document que havien de certificar ensems mitjançant la 

signatura i l’estampació del segell del consistori. 

A l’hora d’assignar les liquidacions, era necessari comptar amb la superfície de cadascuna 

de les finques. Per a aconseguir aquest objectiu es contractava un agrimensor que feia un 

amidament o recanació de totes les finques del terme municipal propietari per propietari. 

Per a la realització de la mesura i recompte dels jornals de terra que figuren a 

l’amillarament de 1861, l’ajuntament de Bonastre contractà l’agrimensor D. Alberto 

Moliner, tal com figura al document contractual signat el dia 16 de juny de 1860 (Fons 

Municipal de Bonastre, ACBP). Per la realització de les tasques, d’acord amb els pactes 

convinguts, l’import total satisfet a l’agrimensor hauria estat aproximadament de 7.100 

reials de billó, és a dir, 2.000 reials a l’inici i 5.100 més en acabar les tasques. 

Sovint el mateix agrimensor assignava categories als conreus i altres classes de terres, cosa 

que també podia decidir la mateixa junta pericial local. 

La resta de dades referents als animals de labor i els immobles urbans i rústics eren 

aportades mitjançant la declaració jurada dels contribuents davant l’ajuntament i la junta 

pericial. 
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Imatge 2: Amillarament de 1861. Primera pàgina i detall de la signatura de l’alcalde. 
Font:  Fons documental municipal de Bonastre, Arxiu Comarcal del Baix Penedès 

 

3.2 El format del document 

El Cuaderno de Liquidaciones o Amillaramientos era un document en el qual recollia una 

llista numerada on hi constaven els noms i els bens de tots els contribuents propietaris. 

El document concloïa amb un apèndix o resum dels epígrafs següents: Riqueza Urbana, 

Riqueza Rústica i Ganadería. 

El primer nom de la llista era sovint el del propi alcalde (Bonastre 1853) o bé el del 

secretari (Bonastre 1861), i hi seguien, a continuació, els membres de la junta pericial i els 

regidors municipals. 

Immediatament sota del nom del propietari, s’hi feia constar el número de fincas, la 

quantitat de jornals (jornales y centésimos de jornal)  (o altra mesura de superfície) i el 

lloc, partida o paratge on eren les terres, el tipus de conreu existent (viña, olivar, bosque...) 

, categoria (1ª, 2ª, 3ª...), les construccions afins de l’activitat agrària (noria, pajar, corral...) 

amb la seva ubicació i la classe i quantitat d’animals (mular, cabrio...) dels quals el 

contribuent n’era propietari. Cal dir que aquest procediment era difícilment contrastable si 

no hi havia la intervenció d’ofici de l’administració, de manera que l’adscripció de la 

qualitat dels conreus era sovint alterada per a intentar de rebaixar l’import a satisfer.  

El sumatori resultant, al final de la llista, era l’impost “líquido” en Reales de Vellón
1 que 

havia de satisfer el municipi a la hisenda pública per les terres, construccions i animals del 

terme municipal.  

 
1
Ral de Billó (Real de Vellón):Moneda i unitat de compte. 2,5 Rals de Billó equivalien a 1 ral de plata. 
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En un apartat del mateix document s’especificava també el líquido o import per a cadascun 

dels tipus de conreu i les seves categories i també hi podia constar una estimació del 

nombre d’arbres o ceps que corresponien, de manera genèrica, a cada jornal de vinya, de 

garrofer i d’olivera. 

En el cas de Bonastre (1853) s’hi incorpora un apèndix amb els noms dels carrers i els 

noms dels propietaris de les cases, especificant-ne la categoria (entre 6 categories), el 

nombre de cases existents al terme (número de fincas sujetas a la contribución) de cada 

categoria i la suma total a satisfer pel municipi. En el mateix apèndix hi figuren els animals 

de cada casa (mulos, burros, bueyes, ovejas y cabras). 

Finalment es feia un Resúmen adicional on figurava l’import que el municipi havia de 

pagar a l’hisenda pública que també era anomenat cupo.  

Per a l’amillarament del terme de Bonastre de 1861, s’elabora un manual “Libreta para 

saber el líquido imponible 1862” hi figuren rectificacions, principalment en els edificis 

inhabitats que hi ha fora del nucli del poble i que es van classificar en tres classes. 

 

 

 

Imatge: 3 La Masia dels Plans 
Fotografia: Josep Sicart 2010 

 
 

Les terres de la partida dels Plans són encara actives i productives i el 1861 s’hi conreaven 

més de 320 (112,20 ha) jornals, dominant la vinya amb 230 jornals, el cereal amb gairebé 

53 jornals i l’olivera que ocupava 37 jornals. La Masia dels Plans és un testimoni de 

l’activitat agrària al terme de Bonastre. Aixecada al s.XVIII disposava d’un aljub i d’un 

gran pou, corral i altres estances.  

 

 



 9 

 

 

3.3 L’amillarament i els riscos de l’autoliquidació 

Els ajuntaments, amb motiu de les exigències fiscals, van contractar els serveis 

d’agrimensors mitjançant concursos públics que s’anunciaven al Boletín de la Província. 

(MURO,J.I. 2010) 

El cas és que, finalment, la junta municipal d’amillarament, formada per veïns i propietaris 

de Bonastre, era l’encarregada de presentar les cèdules o cuadernos de amillaramiento 

davant de la hisenda pública. Sovint, a les liquidacions resultants, es mirava de pagar el 

menys possible, cosa que comportava litigis entre els municipis i l’administració d’hisenda. 

El municipi de Bonastre n’és un cas especial ja que, vint anys més tard, l’administració 

d’hisenda pública va actuar sobre els representants municipals imposant-los una multa. 

El novembre de 1879. la junta municipal d’amillarament va enviar un certificat on es 

relacionaven els contribuents morosos al president de la Comisión de Estadística, Sr. 

Bernardo Balmes.  

Les cèdules d’amillarament lliurades pel municipi van ser retornades quatre vegades i 

l’administració va imposar una multa als vocals de la junta pericial. 

La junta pericial o junta d’amillarament havia fet al·legacions esgrimint la manca de 

declaracions jurades, però aquest motiu no va aturar la intervenció de l’administració. 

Hisenda va amenaçar de fer una visita d’inspecció i realitzar les cèdules d’ofici i el 14 

d’agost de 1881 es va reunir la junta municipal d’amillarament que, per tal d’evitar la 

multa, va decidir que es fes un nou amidament i classificació de totes les finques del terme, 

convenint que, per a cobrir-ne les despeses, es faria un repartiment entre tots el veïns i 

terratinents. 

L’encarregat del treball va ser el contractista de Tarragona, José María Pujol, amb qui es va 

signar un contracte. L’execució directa del treball, iniciat el 21 d’agost del mateix any, la 

va fer l’agrimensor tortosí Agustín Mas (MURO, J.I. 2010).   

Aleshores es va realitzar un plànol parcel·lari del terme de Bonastre, aixecat pel mateix 

Agustín Mas, del qual es coneix l’existència però que no ha estat possible de localitzar fins 

al moment. El plànol hauria estat d’una gran importància per a la realització del present 

treball relacionant-lo amb els amillaraments anteriors que aquí ens ocupen.  
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3.4  Les dades extretes de l’amillarament de 1861 i comparativa amb les que conté el 
del 1853 

Figura: 1 
Comparativa dels amillaraments de 1853 i 1861 

 

  Qualitat 
Jornals2 

1853 
Jornals 

1861 
ha  

1861 
Diferència 

1853-61 
Variació % 

1853-61 
Regadiu Jornals de  1a 9,85 11,92 4,17 2,07 21,02 

  
cereal  i 
sembradura 2ª 7,8 16,29 5,57 8,49 108,85 

    3ª 5,25 5,95 2,03 0,70 13,33 
      22,9 34,16 11,77 11,26 49,17 
Secà Jornal de   1ª 58,71 23,47 8,03 -35,24 -60,02 

  
cereal  i 
sembradura 2ª 119,45 142,45 48,77 23,00 19,25 

    3ª 134,39 96,18 32,93 -38,21 -28,43 
      312,55 262,1 89,73 -50,45 -16,14 
  Vinya 1ª 74,65 38,34 13,12 -36,31 -48,64 
    2ª 245,35 234,27 80,21 -11,08 -4,52 
    3ª 270,95 464,18 158,93 193,23 71,32 
    4ª 183,15 362,78 136,21 179,63 98,08 
      774,1 1099,57 388,47 325,47 42,04 
  Oliverar 1ª 42,98 25,81 8,83 -17,17 -39,95 
    2ª 77,7 78,71 26,95 1,01 1,30 
    3ª 47,45 97,39 33,33 49,94 105,25 
      168,13 201,91 69,11 33,78 20,09 
  Garrofera 1ª 6,4 2,9 0,90 -3,50 -54,69 
    2ª 6,75 12,1 4,14 5,35 79,26 
    3ª 5,2 20,33 6,95 15,13 290,96 
      18,35 35,33 11,99 16,98 92,53 
  bosc 1ª 40,6 4,5 1,54 -36,10 -88,92 
    2ª 121,15 13,34 4,56 -107,81 -88,99 
    3ª 45,5 110,9 3,80 65,40 143,74 
      207,25 128,74 9,9 -78,51 -37,88 
  Matollar i garriga 1ª 259,4 99 33,89 -160,40 -61,84 
    2ª 522,1 206,33 70,65 -315,77 -60,48 
    3ª 402,7 319,35 110,34 -83,35 -20,70 
      1184,2 624,68 214,88 -559,52 -47,25 
  Erm i pastures 1ª 55,5 217,23 74,37 161,73 291,41 
    2ª 120 323,26 110,68 203,26 169,38 
    3ª 151 461,35 157,96 310,35 205,53 
    Rocales 0 162,36 55,59 162,36   
      326,5 1164,2 398,60 837,70 256,57 
      3.013,98 3.550,69 1.194,45 235,72   

 
Font: taula, elaboració pròpia a partir de les dades dels amillaraments de 1853 i 1861 

 
 

2
1990, ALSINA, C.  Jornal :Unitat de mesura agrària equivalent aproximadament a 3.333m

2
. 03,33 Ha 

(1ha= 3 jornals) o superfície de terra que es pot treballar en una sola jornada. (7.200 vares o  0,342 

hectàrees)  

En l’amillarament de 1861 objecte de l’estudi, 1 jornal equival a 0,292 hectàrees. Com consta en el 

contracte del agrimensor Alberto Moliner, 2.500 canes quadrades equivalien a 1 jornal) “Jornal de 2.500 
canas cuadradas” Cana ( Diccionari Enciclopèdia Catalana):[metrol] Antiga mesura de longitud dividida 

en vuit pams que equival, aproximadament, a la vara. /  La cana de Barcelona feia 1,555 m; la de Girona, 

1,559 m; la de Lleida, 1,556 m; la de Tarragona 1,560 m; Vara quadrada: (Tarragona) 0,6084 m2 
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Figura: 2 
Jornals i percentatge sobre el total 

Comparativa entre els amillaraments de 1853 i 1861 
 

  1853 1861 

Conreu jornals %sobre total jornals %sobre total 

regadiu/horta 22,9 0,76 34,16 0,96 

secà/cereal 312,55 10,37 262,1 7,38 

vinyar 774,1 25,68 1099,57 30,97 

oliverar 168,13 5,58 201,91 5,69 

garrofera 18,35 0,61 35,33 1,00 

bosc alt-forestal 207,25 6,88 128,74 3,63 

bosc baix-garriga 1184,2 39,29 624,68 17,59 

erms i pastures 326,5 10,83 1164,2 32,79 

Total 3013,98 100,00 3550,69 100,00 
 

Font:  elaboració pròpia a partir de les dades dels amillaraments de 1853 i 1861 

 
A la taula superior (Figura:2) hi observem les diferències de i l’abast dels diferents conreus 
a partir de les dades dels amillaraments de 1953 i 1861, especialment el creixement de 
l’oliverar i la garrofera i més espectacular el de la vinya. 
Podem donar com a bona aquesta diferència, ja que els propietaris procuraven declarar i 
pagar el mínim d’impostos per les seves terres i conreus. Per tant, ni que les xifres 
s’estimin  a la baixa, l’augment de les terres conreades és significatiu. Els contractes de 
rabassa explicarien aquesta rompuda de la muntanya per encabir-hi, sobretot, vinya i 
olivera. 

 
Figura: 3 

Distribució percentual de les classes de terres i diferents conreus. 
Comparativa entre els amillaraments de 1853 i 1861 

Total terres 1853

regadiu
1%

vinyar
26%

garriga
38%

erms i pastures
11%

secà-cereals
10%

bosc
7%

oliverar
6%

garroferar
1%

Total terres 1861

vinyar
31%

garriga
18%

erms i pastures
32%

secà-cereals
7%

regadiu
1%

oliverar
6%

bosc
4%

garroferar
1%

 
Font:  elaboració pròpia a partir de les dades dels amillaraments de 1853 i 1861 

 

A la taula superior (Figura:3) hi podem veure una comparativa i la distribució dels conreus i terres 

al 1853 i 1861, observant la reducció de la garriga, del bosc i del secà destinat al cereal. Amb tot, la 

baixada de la garriga podria explicar-se per la requalificació de part d’aquestes terres a la classe 

d’erm i pastures que pagava un impost més baix per jornal. 
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Cal tenir en compte que si reduíssim la comparativa a només les terres conreades, el percentatge 

que ocuparia la vinya s’aproximaria al 70% de la superfície treballada. Això també succeïa en altres 

territoris de Catalunya on el vinyar, entre les plagues de la malura i la fil·loxera, va tenir la seva 

edat d’or (1860-1879). 

Un altra diferència significativa és l’increment del nombre d’ases i de mules, animals 

majoritàriament destinats a les feines del camp i al transport (Figura:4). 

En el cas de les mules, gairebé tripliquen les existents al 1853. Aquests animals forçuts i resistents 

eren els emprats en l’arrabassament i llaurada de les noves terres guanyades a la muntanya.  

També és important el creixement del ramat, si bé al 1861 no es fa diferència entre cabres i ovelles i 

l’increment dels bous que també eren emprats per a les feines del camp. 

 
Figura: 4 

 Comparativa. Bestiar 1853-1861 
 

Bestiar caps 1853 caps 1861 var.1853-61% diferència 

mules 12 34 183,33 22 

ases 67 93 38,81 26 

bous-vaques 4 9 125,00 5 

ovelles 80 190 137,50 110 

cabres 8 0 -100,00 -8 

 

Font: taula, elaboració pròpia a partir de les dades dels amillaraments de 1853 i 1861 

 
 

 
 

Imatge: 4  Vista d’una part de les terres de Cova Roja 
Fotografia: Josep Sicart 2013 

 
Les terres de la partida de Cova Roja, al SE del terme, exposades a migjorn, amb un fort 

pendent i un sòl molt prim en els seus vessants, ja van ser totalment abandonades cap el 

1950. D’acord amb l’amillarament de 1861, s’hi havien conreat 2,5 jornals de vinya, 2,45 

d’olivera, 1,25 de garrofera i 4 de cereal. 
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4. Les partides de terra de Bonastre el 1861 
 
Les 83 partides de terra que figuren a l’amillarament de 1861 evidencien l’activitat 

eminentment agrària del municipi durant tota la seva història fins gairebé el 1960, quan els 

canvis socials i econòmics imposaren altres ritmes a la vida dels habitants de Bonastre i de 

tot el país en general. 

L’abandonament de les terres abans conreades ha estat inexorable des d’ençà i la muntanya 

ha engolit les feixes i els camps que enfeinats pagesos parcers i rabassaires conqueriren en 

el passat. Només resten els immutables murs de pedra seca, les barraques i els masos 

enrunats com un testimoni inesborrable de l’agricultura extensiva d’aquell temps. 

Les dades de l’amillarament de 1861 són prou significatives a fi i efecte de copsar 

l’extensió de les terres treballades, tot realitzant el desglossament de les propietats de cada 

contribuent i l’adscripció a cadascuna de les partides de terra, podem acotar la mida de les 

parcel·les i la superfície conreada que contenien.  

Així s’ha procedit per a cada partida esmentada a l’amillarament. Aquesta tasca s’ha 

materialitzat en una llista de les partides en la qual se’n detallen les seves dades (pag.16).  

Una altra tasca més difícil ha estat la localització en un plànol de les 83 partides que 

figuren a l’amillarament de 1861. Això ha comportat un treball d’ubicació dels topònims en 

el territori del terme. 

En aquest afer, la consulta de les fonts orals ha estat gairebé resolutiva, ja que s’han pogut 

localitzar 70 partides que encara resten com a topònims vius, sobretot entre els pagesos i 

habitants d’una edat superior als 80 anys. De fet, les partides localitzades en el plànol són 

les que consten a l’amillarament i en un bon nombre tenen correspondència amb les fonts 

orals i la cartografia general consultada i només 13 de les 83 partides relacionades a 

l’amillarament de 1861 no s’han pogut ubicar sobre el mapa. 

La dificultat de fixar sobre el plànol els límits estrictes3 de les partides, necessitaria una 

dedicació expressa en un altre treball. 

Les dades que ofereix l’amillarament de 1861, document objecte de la recerca, expliquen la 

importància de l’expansió pre-fil· loxèrica del vinyar (ESTEVE A. i VALLS M. ,2010) que 

corre paral·lela al creixement de la població durant la dècada de 1850 a 18604, 

 

3
La divisió en polígons del cadastre actual s’articula a través dels antics camins públics que marquen els 

seus límits, de manera que les parcel·les s’anomenen pel polígon, camí de referència. 

4
Blay i Navarro 2005. El 1860 hi ha 918 habitants i un recompte de 1861 l’eleva a 936 
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En aquest any es registra el màxim de població assolit al municipi i on els menors de 15 

anys són el terç de la població, cosa que aboca a pensar en una gran estabilitat de les 

famílies, en la quantiosa producció i en la riquesa agrària confluents en aquest període. 

L’augment del nombre d’animals dedicats a la feina agrícola i el transport confirma aquesta 

estabilitat i confiança en les rendes de la producció agrària. 

Tot i que la propietat estava força dividida, existien contribuents residents al municipi que 

tenien grans finques, mentre que alguns d’aquests grans propietaris residien en altres pobles 

limítrofs. 

La superfície total conreada rondava les 1.200 hectàrees, superfície que hauria estat també 

la màxima extensió de terres treballades en la història del municipi. 

Les partides de terra més extenses són les situades a una certa distància del nucli urbà com 

ara Plans, Trunyella, Mas Gatell i Mas Setró, a dos i tres quilòmetres. Les partides 

mitjanes, com les de Verdals, Cal Lluïsot, Cova Roja i Cometa, se situen a una menor 

distància del nucli urbà i solen tenir generalment una bona part de la superfície ocupada pel 

bosc, la garriga o l’erm, per estar situades a cavall de la línia de turons que envolten el 

fondal que acull el poble. 

Les partides més petites, com ho són Mur, Font Santa, Argila i Ortal, corresponen als 

indrets molt pròxims al poble i als marges dels torrents, àmpliament conreats amb horta i 

més comptadament amb algun camp de cereal de regadiu. Són petites partions que no 

superen el dos jornals. 

 

 
 

Imatge: 5 Vista del poble de Bonastre des de la partida del Roldonar. 
Fotografia: Josep Sicart 2011. 

 
El Roldonar, per la seva proximitat al poble i els seu sòls profunds, es treballa des de temps 

remots, tot i que el 1861 tenia una extensió molt més reduïda de la que se li atribueix 

actualment. Concretament es limitava a un petit hort i un escàs mig jornal de vinya.   
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4.1   Partides que consten a l’Amillarament de 1861 
 
  

1. Argila 
2. Aubedà 
3. Bargalló 
4. Barquera 
5. Cal Lluïsot 
6. Cal Peig 
7. Camí de la Torre 
8. Camí de Roda 
9. Camp de la Sort 
10. Camp del Pou 
11. Camp Gran 
12. Caseta 
13. Clofoll 
14. Clot de Bou 
15. Coma 
16. Cometa 
17. Corral 
18. Corral Abella 
19. Cortedades 
20. Coster 
21. Cova 
22. Cova Roja 
23. Cubilassos 
24. Fallongues 
25. Figueretes 
26. Fondo 
27. Font 
28. Font de la Gavatxa 
29. Font de Roda 
30. Font de’n Fuster 
31. Font Santa 
32. Font Urgell 
33. Foradada 
34. Freixa 
35. Garrofera 
36. Guixera 
37. Hort 
38. La Sort 
39. Mallol 
40. Manelles 
41. Mas de L’Arengada 
42. Mas del Pi 

43. Mas Gatell 
44. Mas Setró 
45. Masia 
46. Masia del Pié 
47. Masia Pau Vidal 
48. Masieta 
49. Masos 
50. Matela 
51. Mesquidelles 
52. Molí 
53. Molinades 
54. Mur 
55. Ortal 
56. Pallissa 
57. Parellada 
58. Passafora 
59. Plana del Xim 
60. Plana Manyera 
61. Plans 
62. Platdilletra 
63. Porrou 
64. Prat 
65. Puig Capella 
66. Puig Claper 
67. Pujolet 
68. Ravell 
69. Roldonar 
70. Sajola 
71. Sitgetí 
72. Solanes 
73. Soldonera 
74. Teuleria 
75. Torrentet 
76. Torreta 
77. Tres Cortons 
78. Trias 
79. Trunyella 
80. Vallarch 
81. Verdals 
82. Vinya Gran 
83. Vinyassa 
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4.2  Les partides de terra del terme municipal de Bonastre el 1861. Superfície total i 
superfície conreada (ordenades de major a menor superfície total)  
 

 
PARTIDA total Ha Ha conreat 

PLANS 205,47 112,20 

TRUNYELLA 83,23 30,48 

MAS GATELL 65,80 35,43 

MAS SETRÓ 64,58 13,04 

MANELLES 55,41 25,30 

FORADADA 50,83 7,67 

SITGETÍ 50,13 11,96 

CORRAL 34,74 14,70 

CUBILASSOS 32,80 14,20 

MALLOL 31,64 8,75 

PLANA MANYERA 28,70 22,88 

COMA 28,25 12,69 

MASIA DEL PIÉ 25,73 2,56 

GUIXERA 25,01 9,99 

CASETA 22,05 9,61 

TORRENTET 21,89 7,71 

AUBEDÀ 20,58 17,05 

FONT DE RODA 20,13 5,31 

MAS DE L'ARENGADA 19,22 16,47 

COVA ROJA 19,05 3,57 

MASOS 16,77 10,07 

FONT URGELL* 15,07 9,45 

CAL LLUÏSOT 14,95 10,83 

CLOT DE BOU 14,95 2,77 

FONT DE'N FUSTER 14,01 12,12 

VERDALS 13,07 4,81 

FONT DE LA GAVATXA 12,09 3,69 

SOLANES 11,86 8,78 

SOLDONERA 11,73 2,42 

FONDO* 11,63 4,28 

COMETA 10,96 5,42 

FALLONGUES 10,67 3,24 

MASIA PAU VIDAL* 10,30 15,93 

RAVELL 10,01 1,81 

MOLÍ (MOLINO) 9,91 2,64 

PUIG CLAPES 8,75 1,59 

PLANA EL XIM 8,05 1,18 

PLATDILLETRA 8,05 4,95 

FIGUERETES 7,38 4,58 

CAL PEIG 6,80 2,40 

MASIA* 6,71 4,55 

BARGALLÓ 6,66 6,14 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALLISSA* 5,77 5,42 

TEULERIA 5,52 4,64 

VALLARCH* 5,37 4,20 

BARQUERA 5,09 2,71 

CLOFOLL 5,03 2,96 

GARROFERA 4,73 3,47 

CORRAL ABELLA* 4,53 0,73 

CAMÍ DE LA TORRE 4,26 3,34 

PARELLADA 4,04 4,04 

COVA 3,25 1,50 

PUIG CAPELLA 3,06 2,42 

PUIG ROIG  2,63 0,18 

MASIETA 2,40 2,38 

CORTERADES 2,34 2,09 

COSTER 2,32 1,62 

MESQUIDELLES 2,05 1,42 

PRAT 2,05 1,99 

TRIAS 1,85 1,38 

TRES CORTONS 1,85 1,79 

HORT* 1,67 1,67 

CAMÍ DE RODA 1,65 1,12 

VINYA GRAN 1,54 1,54 

FREIXA* 1,50 0,98 

MAS DEL PI 1,43 0,88 

MATELA* 1,07 1,07 

CAMP DEL POU 0,98 0,89 

ARGILA 0,72 0,61 

MOLINADES 0,71 0,36 

VINYASSA 0,71 0,71 

MUR 0,70 0,70 

TORRETA 0,59 0,59 

PASSAFORA 0,48 0,48 

ORTAL 0,46 0,46 

CAMP DE LA SORT 0,46 0,46 

PUJOLET 0,43 0,43 

FONT SANTA 0,26 0,26 

CAMP GRAN 0,25 0,25 

SAJOLA* 0,25 0,25 

LA SORT 0,21 0,21 

ROLDONAR 0,20 0,20 

FONT 0,01 0,01 

total 1230,01 567,59 

 
 

(*) Partides de terra no localitzades en aquest treball 



 17 

 
 
5. La superfície conreada entre 1950 i 2010. Un apunt gràfic dels darrers seixanta anys.  
 

Les fotografies aèries i les dades cadastrals actuals, ens permeten fer un exercici visual i 

comparatiu de la superfície conreada del terme, tenint en compte que és a partir de la dècada 1950-

1960 quan s’esdevé l’abandonament d’una bona part de les terres destinades a l’agricultura. 

Per canvis econòmics i socials diversos, com igualment ha succeït a la resta del país, la superfície 

conreada al terme de Bonastre, s’ha reduït fins al punt que de les 1.200 ha que es cultivaven a 

mitjan del s.XX, actualment (Cadastre2010) només se’n treballen unes 700 h.  

En les fotografies aèries següents (imatges 6 i 7)  podem veure, a simple vista i d’un color gris clar, 

la superfície conreada el 1957 i el 2010.  

 

 

Imatge: 6 
 Fotografia aèria. Vols de 1956-1957 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC, Ortofoto.. 
 

 

La fotografia del vol americà, imatge realitzada entre 1956 i 1957 ens mostra un aprofitament 

agrari important que s’aproximaria a les 1.300 ha, molt semblant al que hi hauria a mitjan del segle 

XIX, és a dir, gairebé cent anys enrere respecte de l’enregistrament de la fotografia.  
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Imatge: 7  Fotografia aèria 2010 
 Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC, Ortoxpres   

 
 

La imatge mostra la superfície conreada el 2010 i en comparació amb la imatge anterior (1957), 

s’aprecia una davallada important de les terres conreades que el 2010 s’aproximaven a les 700 ha.  

La pèrdua d’espai conreat en els darrers cinquanta anys s’aproxima al 45%. Tanmateix podem 

observar la cobertura vegetal de brolla amb pi blanc que ha reconquerit l’espai dels conreus 

abandonats a partir de la dècada de 1950-1960.   

Amb tot, no ha estat però una disminució ni constant ni homogènia: el nombre d’hectàrees total va 

baixar dràsticament fins l’any 1982 (511 ha), va pujar llavors fins les 616 ha (1989), 633 ha 

(1999),  i després d’una davallada que hi va haver fins l’any 2003, va tornar a incrementar-se el 

total de la superfície, tal com indica el cadastre, fins estabilitzar-se al voltant de les 700 ha el 2010. 

 

Figura: 7 
Terme Municipal de Bonastre. Secà i regadiu entre 1982 i 1999 

SECÀ (Ha) REGADIU (Ha) 
 1982 1989 1999 1982 1989 1999 
Vinyar 159 269 311 2 0 0 
Oliverar 50 122 132 0 2 5 
Fruiters 149 130 76 2 10 10 
Herbacis 46 36 72 4 6 12 
Altres 98 42 14 0 0 0 
TOTAL 503 599 606 8 17 28 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Cadastre i IDESCAT 
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Figura: 6  
Terme Municipal de Bonastre. Superfície i tipus de terres al 2005-2010 

 2005 2010 
 recintes hectàrees recintes hectàrees 

forestal 225 393,43 231 392,99 
pastures arbrat 75 150,86 85 151,31 
pastures arbustiva 1135 1174,44 1203 1168,68 
pastius 47 10,72 41 7,91 
terra campa 661 85,51 646 69,45 
oliverar 883 183,42 859 193,07 
oliverar-vinya 217 4,27 115 5,14 
vinya 397 246 604 261,12 
fruiter de closca   143 53,45 
fruiter  411 168,04 288 99,68 
improductius 129 12,29 170 17,22 
hivernacles   7 1,14 
horta 18 1,78 24 3,32 
aigua 20 5,66 19 5,62 
zona urbana 4 26,35 11 27,7 
edificacions   8 0,15 
vials 79 19 104 19,38 
illes   327 5,78 

total  2481,77  2483,11 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Cadastre i IDESCAT 

 
 

Figura: 7  
Terme Municipal de Bonastre. Terres en conreu 2005-2010 (ha) i Bestiar 2009 

Terres en conreu 2005 2010  
Bestiar (2009) 

terra campa 85,51 69,45  

oliverar 183,42 193,07  espècie caps 

oliverar-vinya 4,27 5,14  bovins 0 

vinya 246 261,12  ovins 720 

fruiter de closca 0 53,45  cabrum 8 

fruiter  168,04 99,68  porcins 1.256 

en hivernacles 0 1,14  aviram 46.043 

horta 1,78 3,32  conilles mares 0 

total 689,02 686,37  equins 38 

 
 

Entre 2005 i 2010 hi ha un lleuger repunt de les terres conreades, gràcies a la recuperació de la 

vinya i l’olivera i també la fruita de closca, especialment l’ametller, ja que l’avellaner, força 

conreat fins al 1980 ja havia caigut del tot des d’aquestes anyades. També hi ha un increment de 

l’horta i del conreu en hivernacle amb varietats de tomàquet i cogombre. Hi ha una davallada del 

fruiter, gairebé substanciada en el préssec i el pruner.  
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Pel que fa al bestiar, cal destacar al 2009, l’existència de granges d’engreix de pollastre, treballant 

per a empreses agroalimentàries i a observar que el recompte d’equins es deu gairebé en la seva 

totalitat a l’existència del Centre Hípic Bonastre i que el nombre caps d’ovella, força important, 

s’explica per l’explotació ramadera que encara roman al municipi.  

 
 

 

 

 

 

 

Imatge: 8 Vista del Fondo d’Escansa al NE del terme de Bonastre 
Fotografia: Josep Sicart 2012 

 

El fondal o “fondo” d’Escansa (planell sense boscatge al primer terme de la fotografia), s’ha deixat 

de treballar des del 2005. Era part de les terres del  Clot de Bou, on s’hi conreaven 6,25 jornals de 

vinya, 0,4 d’olivera i 1,25 de cereal. Al fons de la fotografia hi podem veure, sinuoses, les feixes 

abandonades des de fa una cinquantena d’anys, terres que d’altra banda han estat castigades 

reiteradament pels incendis forestals. 
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Conclusions 

 

1) L’amillarament de 1861 és un bon document per a l’anàlisi geogràfica des d’una perspectiva 

temporal i per a la reconstrucció de l’espai agrari del segle XIX, a més d’una font important per a 

la recomposició de la toponímia local. 

La intervenció de l’agrimensor Alberto Moliner dóna al document una gran veracitat, sobretot pel 

que fa a la superfície de les parcel·les, ja que no es parteix de les declaracions jurades dels 

propietaris que procedien dels antics delmes. 

 

2) El màxim poblacional de Bonastre s’esdevé principalment durant l’expansió del vinyar, que és 

el principal conreu en el període 1860-1870, on l’activitat agrària es decanta de agricultura de 

subsistència a la de tipus productiu. 

 

3) En el període que va des de 1853 a 1861 es produeix un augment del vinyar que, pel cap baix, és 

del 42% i en més de 325 jornals dedicats a aquest conreu. L’oliverar també augmenta, creixent un 

20% amb més de 33 nous jornals. 

La garrofera creix un 92% amb més de 16 jornals i concorda amb l’augment del nombre d’animals 

de tir i de càrrega i els destinats a la realització de les feines agràries i el transport comercial. 

El regadiu i l’horta creix un 49% i es conreen 11 jornals més. Aquest fet es relaciona molt 

directament amb el creixement de la població i les seves necessitats alimentàries.  

 

4) La superfície conreada arriba el 1861 a la seva l’extensió de 1.190 ha i es manté amb pocs 

canvis fins al 1950 quan aquesta superfície també s’aproxima a les 1.200 ha. 
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