El document del mes
octubre de 2013
Llistat de contribuents afectats per l’atac
de l’oïdium a les vinyes (1854)
Al llarg de la història, cada vegada que una
malaltia ha atacat un conreu agrícola, les
afectacions han sobrepassat l’àmbit de la
biologia i han entrat directament en l’economia.
Quan les plagues han tingut gran expansió i
ferocitat i han afectat un conreu molt estès, les
conseqüències per a l’economia col·lectiva han
estat catastròfiques.
La vinya, un dels conreus més abundants a
Cambrils (i arreu del país), va patir al llarg
del segle XIX tres plagues que van colpejar
fortament el sector: l’oídium (des de 1850), el
míldiu (des de 1880) i la fil·loxera (cap a 1900).
A la documentació municipal en trobem rastres,
entre altres, en expedients relacionats amb la
recaptació d’impostos. És el cas d’aquest llistat
de propietaris agrícoles de Cambrils afectats per
l’oídium, que us convidem a conèixer.
Amb aquest Document del mes,
l’AMCAM col·labora en el projecte
Biblioteques amb DO, en el qual va
participar al setembre la Biblioteca
Pública Municipal de Cambrils.

Codi de referència:
Nivell de descripció:
Títol:
Data:
Volum i suport:

CAT/AMCAM/01/13.02/391.17
Unitat documental composta
Oídium a les vinyes
1854
1 lligall, paper (50 fulls, doble foli)

El context del document
L’època de les grans plagues de la vinya
Fins a 1850, els viticultors europeus estaven acostumats a lluitar
contra diversos insectes que atacaven les vinyes i podien malmetre’n
els fruits. Sovint eren les dones i els fills dels pagesos els qui es
dedicaven a detectar-los i capturar-los per protegir el raïm i garantir
la collita.
Però durant la segona meitat del segle XIX, les vinyes d’arreu d’Europa
van ser atacades per tres plagues d’origen americà contra les quals
no estaven protegides: l’oídium i el mildiu (produïts per fongs) i la
fil·loxera (produïda per un insecte).
La memòria col·lectiva ha conservat ben viu el record de la fil·loxera,
que al darrer quart del segle XIX va obligar a arrencar una gran part
dels ceps europeus i substituir-los per ceps americans o bé empeltarlos.
En canvi, s’ha perdut força el record de l’oídium (també anomenada
malura o cendrosa al Camp de Tarragona), la primera d’aquestes
plagues que arribà a Europa, i que provocà una forta sacsejada en el
sector.

L’arribada de l’oídium
La malaltia (científicament, Oidium Tuckerii) la produeix el fong
Uncicula necator, que es desenvolupa més intensament en condicions
d’humitat elevada. Va ser detectada per primera vegada el 1845, a
Londres. A partir del 1852 es començà a escampar per tot Europa, i
l’any 1854 es produí una infecció massiva i una gran pèrdua de collita.
A causa de la humitat que el fong necessita per al seu creixement,
l’oídium va ser especialment virulent a les zones de vinya costaneres
i càlides, mentre que se’n van salvar les vinyes d’interior. Tot i que
des de ben aviat es va determinar que el sofre era un mitjà adient per
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combatre l’oídium, els dubtes sobre la naturalesa de la malaltia i sobre
la manera com calia ensofetar les plantes va provocar una crisi de la
vinya que es va perllongar durant gairebé una dècada.

La formació de l’expedient
Com és lògic, Cambrils no va escapar dels efectes biològics i econòmics
de l’oídium, que va entrar a Catalunya des de França. Un municipi en
què la vinya tenia una presència tan important necessàriament es va
veure molt perjudicada per aquesta crisi que se sumava als efectes
negatius de les secades que en aquells anys estaven perjudicant les
collites en general. El 1852 l’Ajuntament de Cambrils ja parlava de
«los perjuicios causados en los viñedos del término por la enfermedad
llamada “oídium Tuckeri”».
És en aquest context que l’ajuntament va elaborar l’expedient que
comentem avui. L’origen va ser un acord del Ple del dia 9 d’agost de
1853, que detalla clarament el fonament i l’objectiu i, també, quins
eren els tècnics que l’havien de preparar.
L’acta d’aquella sessió diu que es va llegir un ofici de l’administrador
de Hacienda Pública de 4 d’agost:
«Autorizando al Ayuntamiento para formar el espediente en
averiguación del daño causado en los viñedos del término municipal
de la presente villa por la enfermedad llamada oidium Tukqueri.
Se ha acordado que se empiezen los trabajos para la formación
de espediente, nombrando al propio tiempo a D. José Pallejá y D.
Benito Bas peritos agrónomos para la evaluración [sic] del daño
ocasionado en las propiedades de los particulares».
Malgrat tot, l’expedient que comentem correspon al 1854. No sabem si
correspon a la collita següent o si el 1853 no es va arribar a elaborar el
llistat acordat pel Ple.
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El contingut del document
L’expedient de l’oídium
L’expedient consisteix en un únic llistat que presenta, en forma de
taula, les següents dades:
• Els noms de cadascun dels propietaris de vinya perjudicats.
• El número de finques de vinya que posseïa cada propietari.
• El nom de la partida on està situada cadascuna de les finques.
• L’extensió de la finca, mesurada en jornals.
• El càlcul de les contribucions que pertocaven a la finca (producte
líquid i quota que havia de pagar).
• L’avaluació de quina part del producte líquid s’havia perdut a
causa de l’oídium.
• La part de la quota que es demanava que l’Estat perdonés, en
concepte d’indemnització per la pèrdua soferta.
El resultat final és demolidor: s’informa que totes les finques han
perdut tota la collita i, per tant, es demana una exempció total de la
contribució per a tots els propietaris. No hi ha cap tipus de diferència
en funció de la partida on estan ubicades o de cap altre criteri.

El llistat de contribuents afectats

Podem suposar que els propietaris que vivien fora de Cambrils eren o
bé cambrilencs que havien emigrat, o bé persones que les havien rebut
en herència (probablement per parentiu amb cambrilencs). Entre els
contribuents forasters més coneguts hi ha Carlos Roig i Pere Martí
Sangenís (que figuren com a residents a Reus, però sabem que tenien
vincles permanents amb Cambrils).
En total, s’informa que aquests cambrilencs tenen 2.371 peces de
vinya. La major part en declaren entre una i cinc; a l’extrem dels
contribuents amb més terres hi ha Raimunda Bru (amb 19 peces de
vinya), Carlos Clanxet (17), Carlos Roig (14) i Plàcid Martí.
Pel que fa a les dimensions, s’informa que la vinya ocupa a Cambrils
3.373 jornals. La immensa majoria de les peces de vinya tenen menys
de 10 jornals (i entre aquestes, la major part menys de 3 jornals).
Destaquen en canvi algunes grans propietats com el mas de la Pastora
(44 jornals, de Pere Martí Sangenís), el mas del Blay (39 jornals,
de Josep Mir), el castell de Vilafortuny (31 jornals, de Josepa de
March) i terres a les partides de l’Horta Jove (peça de 29 jornals,
de Josep Pelegrí), Mas d’en Bosch (peça de 24 jornals, de Joaquim
Roca i Cornet), Masos (peça de 23 jornals, de Pere Martí Sangenís),
Guardamar, Teixells, Cap de Sant Pere, Ardiaca, Masiasses, Planes,
Teixells i Campasses (una vintena de peces de terra entre 10 i 20
jornals).

Malgrat tot, el fet de conservar el llistat complet ens permet obtenir
una informació secundària, molt valuosa, sobre la situació de la vinya
a Cambrils el 1854.

Tot plegat reforça la imatge d’un repartiment força fragmentat de la
propietat agrícola, que Bertran descriu com a «el predomini del petit
propietari i l’atomització de les terres de conreu».

El llistat inclou un total de 648 contribuents, que eren majoritàriament
habitants de Cambrils (328 persones). La resta vivien a Montbrió (141
persones), Reus (58), Vinyols (38), Mont-roig (34), Vila-seca (20),
Tivissa (12), Tarragona (6), Barcelona (6) i Riudoms (5).

Fins i tot, si es fes un buidat exhaustiu de les dades del llistat i un
estudi detallat de les extensions, propietaris i ubicacions de cadascuna
de les finques que s’inclouen en aquest llistat, potser es podrien
obtenir conclusions interessants sobre el repartiment del conreu de la
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El contingut del document
vinya arreu del terme
municipal, sobre les
dimensions de les
finques en cada part
del terme i sobre
els interessos dels
propietaris forasters
en els diferents
indrets del terme,
entre altres.
Finalment, cal tenir
en compte que un
document elaborat
amb finalitats fiscals
sempre és sospitós
de contenir dades
distorsionades, ja que
els declarants poden
haver tingut interès
a inflar, disminuir o
ocultar el nombre
de propietats, la
seva extensió o la
seva producció, en la
mesura en què els ho
permeti la inspecció
fiscal.
Una de les pàgines del
llistat (foli 33v), amb
força petits propietaris
de vinya
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Foli 18v, en el qual apareixen
alguns propietaris que tenien
diverses peces de vinya.
Podem comprovar que en
tots els casos es declaren
pèrdues totals de la collita.
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Des del foli 34v fins al final hi ha
anotades les finques que eren
propietat de persones domiciliades
fora de Cambrils.
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Documentació relacionada
- CAT/AMCAM/01/13.01/391.6 Relació de ceps arrencats (1857)
Aquest lligall és la prova que les conseqüències de l’oídium no van
ser únicament la pèrdua de la collita de 1854, sinó que finalment
alguns dels propietaris van haver d’arrencar els ceps afectats.
Es tracta de 8 declaracions individuals autògrafes, escrita
cadascuna en una quartilles, en què cada propietari declara
quants ceps ha arrencat i en quines partides estaven ubicats.
No sabem si es van presentar declaracions com aquestes que no
s’hagin conservat.

L’accés al document
Com es pot accedir a l’expedient?
L’accés a l’expedient és lliure. L’original es pot consultar a les
instal·lacions de l’AMCAM, dins de les condicions que fixa el Reglament
de l’Arxiu Municipal de Cambrils (AMCAM).

Es pot reproduir?
Es pot reproduir per a finalitats de recerca i divulgació cultural. Per
obtenir-ne la reproducció cal posar-se en contacte amb l’AMCAM.

Quin és el seu estat de conservació?
L’estat de conservació és bo, tot i les vores parcialment malmeses.

Per saber-ne més
- Bertran Cuders, Josep. Aspectes sòcio-econòmics del segle XIX i inicis
del XX a Cambrils. Tarragona: El Mèdol, 1992
- Oliveras Massó, Claudio. El Oidium de la vid (malura vella):
instrucciones prácticas para reconocerlo y combatirlo. Reus [etc.]:
Tall. Gráf. Eduardo Navas, 1918
- Piqueras Haba, Juan. «El oidium en España: la primera gran plaga
americana del viñedo. Difusión y consecuencias (1850-1870)». A
Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales
(Universitat de Barcelona, Vol. XIV, núm. 332, 10/08/2010)

Autoria i regles de descripció
La declaració d’un dels propietaris que finalment es va veure obligat a arrencar
els ceps a causa de la plaga d’oídium. Pere Lloberes i Mir va arrencar 4.000 ceps
a la seva finca de la partida Ravellà i 4.000 a la partida de Mas d’en Bisbe.
AMCAM. Relació de ceps arrencats (1857)
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Descripció realitzada per l’Arxiu Municipal de Cambrils, a partir de la
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC).
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