






































També la gent de la vila podia ser vehicle de contagi quan sortien a l’exterior, si 
anava als llocs infectats o bé entrava en contacte amb gent malalta. És per això 
que es van publicar nombroses mesures restringint les sortides que es podien 
fer només les imprescindibles, els llocs on es podia anar, les persones amb qui 
es podia establir contacte i les condicions en què es podia tornar a entrar a la 
vila. Per exemple, el 26 de març de 1558 el Consell de Reus va prohibir «que 
nigú no gose anar fora de vila sens lisènsia dels jurats ni a la venguda entrar 
sens lisènsia dels dits jurats.» 
Els motius pels quals la gent entrava i sortia de la vila durant les epidèmies de 
pesta tenien majoritàriament una causa econòmica; qualsevol altre 
desplaçament més prescindible quedava posposat fins a una ocasió més 
propícia. Per exemple, en una població amb una gran activitat ramadera com és 
Ulldemolins es preveia que els pastors poguessin demanar la clau dels portals 
per treure el bestiar a pasturar i retornar-lo: 
 
«Vuy qui contam a III de mag any M D LXV hordenaren los senyors e jurats que son en 
Bernat Segrià y en Joan Domènech y en Pere Farrer en voluntat de tot lo consel o la 
magor part que tostemps que los portals estaran tancats en temps de peste que tots 
aquels que tinran bestiars y·ls volran aviar o tornar a son corall age a demanar la clau 
als jurats o alà on serà la clau sins espay de migora agen a tornar la clau alà on l'auran 
trobada y qualsevule persona de qualsevol estat o condició sia la s1enportarà y no la 
tornarà en lo temps demunt dit page de bay I sou [S].»  
 
La temporada de segar i batre generava la necessitat ineludible d1habilitar 
mecanismes per tal que la gent pogués entrar i sortir. En primer lloc, aquells que 
anaven al seu propi camp. El mes de maig de 1592 els jurats de la Selva van 
obligar tothom que lligués garbes a estar quaranta dies fora de la vila, amb pena 
de 3 lliures. A Reus, el 1494 deixaven dos portals oberts durant els dies de 
batuda: 
 
«Fonch proposat per lo sobra dits jurats dient que com a tot sia notori que en molts lochs 
se moren e que fins vuy, per ocasió del batre, agam tenguts dos portals huberts que 
estigueren les guardes e que no tingam sinó hu portall hubert. Fonch deliberat quant a 
la guarda per ocasió dels morts que se entenga que no sia tengut sinó hu portall hubert 
e sia lo dit portall lo portall Nou e dels tres portals so és lo portal de Muntarols e lo portall 
del Spitall vaga per setmanas, de aquesta manera que sols sian huberts dues hores de 
matí e dues hores de vespra per los nodriments.» 
 
A Ulldemolins, el 1558 es documenta el cas d’una possible contagiada durant la 
temporada de sega: 
 
«Proposaren los jurats que na Soldevila dien se'n vingé de la segada d'en Masip un 
poch de mala gana y feren-la eyxir sta nit de vila. És lo determenat que los jurats 
exeminen bé si està bona o no y essent-ne segús la deyxen entrar.» 
 
A més, però, es donava un gran flux de jornalers cap a les zones cerealícoles; 
aquesta devia ser una font d’ingressos molt important no només a Ulldemolins 
sinó també a 
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