VILAFORTUNY EN LA LLEVA MILITAR DELS MIQUELETS (1795)
Roser Puig Tàrrech

Segons la lleva militar formada per a la Guerra Gran (1793-1795) que enfrontà
la república francesa amb el regne d’Espanya, a Vilafortuny s’hi
comptabilitzaven 9 homes, dels quals tres eren casats, altres tres solters, un
vidu i un del qual no en coneixem l’estat civil. Sobre les seves ocupacions, tret
del batlle, totes giraven entorn al sector primari: dos pastors i sis pagesos.
Tot i la diferència de vuit anys, disposem d’un altre recompte general conegut
com el cens de Floridablanca datat el 1787 (1), on es defineix a Vilafortuny com
a terme rònec d’una sola casa. En ell s’hi anota l’existència de 8 persones, de
les quals cinc eren homes i tres dones. Sobre l’estat civil, sis eren solteres i dus
casades, sense cap vidu.
De les edats del 1787 sorprèn la inexistència de menors de set anys i de
majors de 25.
En la confrontació de les xifres dels homes també observem certes
irregularitats en el primer cens:
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Total:
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3
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1795

1v.
1

Abreviatures: s: solter, c:casat v.vidu
Tot i la migradesa de població, es comprova que en el cens de Floridablanca
s’oculten tots els joves solters en edat militar, mentre que en la lleva dels
Miquelets en consten tres. També s’oculten els vidus i, pel que fa als casats, el
1787 solament se’n consigna un per als tres del 1795.
La lleva dels Miquelets tenia una finalitat militar, és a dir que probablement
també hi ha ocultació, però menor que la del cens de Floridablanca.
Amb aquesta apreciació es pot veure que en els pobles petits on, en teoria, és
més fàcil el recompte, les autoritats municipals amagaven les estadístiques
reals per evitar càrregues fiscals o militars. El frau l’hem constatat també en
d’altres poblacions catalanes com per exemple a Vallfogona de Riucorb. (2)
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Apèndix
Arxiu Històric de Tarragona. Fons municipal de Tarragona. Llibres dels
Miquelets, sign. 7
Homes majors de 16 anys habitants en el castell i terme de Vilafortuny .
Vilafortuny, 16 de febrer del 1795.
-Josep Aguiló, batlle
-Sebastià Capdevila, pagès, solter, 17 anys
-Francesc Canyelles, pastor, solter, 16 anys
-Pau Escoter, pagès, casat, 36 anys
-Marià Ferrer, pagès, casat, 54 anys
-Josep Folc, pagès, solter, 22anys
-Josep Pier, pagès, vidu, 64anys
-Joan Reverter, pagès, solter,17 anys
-Francesc Soler, pastor, casat, 60 anys
Total: 9 homes
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