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1. Els censos de població a l’edat moderna 

Una de les fonts més destacades per al treball de demografia històrica és sens 

dubte el conjunt de censos de població elaborats al llarg de la història. Ja durant 

la baixa edat mitjana l’afany recaptatori va portar a les autoritats de l’època a la 

confecció de fogatges i durant l’edat moderna i més concretament al segle XVI 

es van iniciar una sèrie de feines estadístiques tendents a conèixer el volum de 

població per a cada zona, amb la intenció d’aproximar-se al coneixement dels 

recursos humans i materials del país. 

Els censos elaborats durant els segles XVI, XVII i XVIII es coneixen amb el nom 

de “censos primitius”. El seu objectiu principal era de caire fiscal i es 

comptabilitzaven el veïns, les cases o els focs. A partir del nombre d’elements 

identificats, l’historiador es veu amb l’obligació metodològica d’aplicar un nombre 

de persones per casa per poder obtenir el nombre total d’habitants d’un conjunt 

poblacional. El Cadastre del Marquès de l’Ensenada (1749-1756), a més de ser 

una avaluació detallada de la riquesa dels pobles i ciutats, va significar un dels 

exemples més destacats d’aquesta classe de censos primitius1. 

A mitjans del segle XVIII s’iniciaria la sèrie de censos poblacionals de l’època 

moderna, caracteritzats per censar la població i ja no els veïns o les cases, sense 

excloure de la població censada els estaments nobiliari i eclesiàstic. Els censos 

d’Aranda (1769), el de Floridablanca (1786) i el de Godoy (1797) són els tres 

censos més destacats de l’esforç de l’administració borbònica per obtenir dades 

fiables, anònimes i exhaustives per aconseguir l’optimització de la fiscalitat. 

2. Els censos de població a l’edat contemporània 

Durant la primera meitat del segle XIX, la confecció de Diccionaris geogràfics, 

matrícules cadastrals o llistes de pobles aportarien informació sobre el nombre 

d’habitants, però no seria fins a mitjans del segle XIX que arribaria el primer cens 

amb la voluntat de ser continuat en anys posteriors. La “Comisión de Estadística 

del Reino”, creada el 1856, pretenia l’elaboració d’un material estadístic 

homogeni i regular en el temps que possibilités un coneixement més acurat de 

                                                           
1 Marta Melgar García y Augusto Barrionuevo Dolmos, “Censos de población en España. Una larga 

tradición”, Índice. Revista de Estadística y Sociedad, novembre de 2009. 
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les dinàmiques demogràfiques. El primer d’aquests censos és va efectuar el dia 

21 de maig de 1857 i els seus resultats es van publicar un any més tard. El cens 

de 1857 inicia, com dèiem, una sèrie de censos poblacionals que guanyarien en 

coherència i regularitat al llarg del temps fins a arribar als censos poblacionals 

dels nostres dies. 

Podem fer-nos una idea de les dificultats per elaborar un cens de pràcticament 

tota la població espanyola (la de la península, Canàries i Balears) si tenim 

present la dispersió poblacional, la desconfiança dels ciutadans, els problemes 

derivats de la mobilitat geogràfica i els recursos de l’època. El president del 

Consell de Ministres, Leopoldo O’Donnell, expressava que si bé algunes 

províncies havien acollit favorablement la idea del cens, no tothom si mostrava 

entusiasmat: "A pesar de la tradicional prevención, de que todavía se han 

advertido algunos resabios, e instintiva repugnancia de los pueblos a 

investigaciones de toda especie por recelo de vejámenes y nuevos impuestos, 

la sensatez pública reconoció en general las ventajas que podría traer esta 

operación, aún en el sentido de ayudar con el tiempo a más equitativa igualación 

del asiento y reparto de las contribuciones [...] En las poblaciones pequeñas se 

ha encontrado ordinariamente más sinceridad que inteligencia; en las grandes 

se ha echado de ver menos fervor y no siempre bastante ordenamiento; y en la 

clase de las medianas es donde recaen mayores sospechas de casos de 

ocultación intencional y maliciosa, porque el interés les avisa y recuerda que al 

crecimiento sigue la elevación de categoría, con aumento de cuotas en el pago 

de ciertos impuestos y cargas”2. 

3. Els censos poblacionals durant els segles XIX i XX 

El cens de població de 1857, elaborat poc després de crear-se la Comissió 

General d’Estadístiques del Regne, marcaria l’inici d’una tipologia de censos que 

tindrien una continuïtat durant els successius decennis i que estarien 

caracteritzats per fer-se en una data determinada i per adoptar com a demarcació 

territorial la província, l’instrument centralitzador que a partir de 1833 va substituir 

al corregiment. 

Els governants de l’època ja van veure la poca fiabilitat d’aquest primer cens i 

van decidir elaborar un segon cens tres anys més tard, a l’any 1860. En aquest 

cens es va millorar l’estadística fonamentalment a través d’un rigorós cens dels 

habitatges que calia visitar. 

Tot i que finalment es va establir que els censos s’havien d’elaborar cada 10 

anys, el tercer cens d’aquesta sèrie no es va fer fins a l’any 1877, que seria seguit 

per el de 1887 i el de 1897. Aprofitant el canvi de segle, el primer del segle XX 

es va fer a l’any 1900, al qual seguirien els de 1910, 1920, 1930 i 1940. A partir 

del cens de 1950, la recollida de dades inclouria els habitatges a més dels 

habitants. 

                                                           
2 Presentació del Cens de 1857, Fons documental de l’Institut Nacional d’Estadística 
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Nosaltres però ens fixarem en aquesta sèrie inicial de censos que arrenquen a 

l’any 1857 i acaben amb el primer cens fet després de l’acabament de la guerra 

civil (1940). És un període convuls de la història d’Espanya, iniciat en el regnat 

d’Isabel II, seguit pel Sexenni Revolucionari, la Restauració Borbònica, la 

Segona República i la Dictadura que sortiria del resultat de la Guerra Civil. Temps 

de canvis econòmics, socials i polítics que afectarien i es veurien afectats per les 

dinàmiques demogràfiques. L’objectiu d’aquest treball és doble: en primer lloc 

analitzar les característiques formals dels diversos censos del període esmentat; 

el segon és estudiar l’aprofitament de la informació que ofereixen com a dades 

poblacionals en l’estudi de les dinàmiques locals. 

4. Anàlisi de la morfologia dels censos 

En aquesta anàlisi ens fixarem en la informació que proporcionen els censos en 

relació a les poblacions o municipis de l’estat espanyol3. En el nostre cas hem 

triat el cas particular de Dosrius, un municipi típic d’economia rural i forestal 

sense grans convulsions demogràfiques. La informació per a municipis com 

Dosrius, que a mitjans del segle XIX tenia al voltant de 1.000 habitants, és 

extrapolable, per a la classe de d’informació que ofereixen els censos, a la resta 

de municipis de Catalunya i de l’estat espanyol. 

Abans de continuar cal informar al lector que tots els censos són consultables 

electrònicament al portal de l’Institut Nacional d’Estadística, a l’apartat de 

Publicacions Històriques de descàrrega gratuïta4. Una vegada seleccionat l’any, 

i a través d’un sistema de desplegables, podrem descarregar el fitxer “Portable 

Document Format” de la província en què estem interessats. El document 

electrònic no és res més que una fotografia del document conservat o aconseguit 

per l’INE. Donada la tipografia de l’època, cal tenir en compte que la informació 

és a voltes poc intel·ligible i caldrà fer les comprovacions oportunes per obtenir 

dades coherents. 

El cens de 1857 

El primer cens ofereix informació sobre els habitants de fet del municipi. És a dir, 

es plasmen les persones que residien o vivien al poble en el moment de fer-se 

el recompte, sense tenir en compte els que residien fora del mateix. 

En aquest primer tempteig de sistematitzar les dades s’ofereix informació sobre 

els habitants en funció del sexe, en funció de la naturalesa de la seva residència 

(establert o transeünt), en funció de l’origen (nacional o estranger), en funció de 

l’estat civil (solter, casat o vidu) i en funció de l’edat. 

Pel que respecta a l’edat, la població queda classificada en 16 grups, amb un 

detall més important als primers anys de vida (de mesos a 30 anys) per agrupar 

a continuació per franges de 10 anys. 

                                                           
3 Per a una panoràmica dels censos efectuats a Espanya al llarg de la història, veieu Eduardo García España, 
“Censos de población españoles”, Estadística Española, Vol. 33, Núm. 128 (1991) 
4 http://www.ine.es 
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Els cens de 1860 

El cens d’aquest any, tres anys posterior a l’anterior, segueix una pauta de 

presentació de les dades molt similar al de 1857. Afegeix però dos elements 

nous: el nombre de cèdules d’inscripció i un recompte dels habitants en funció 

del seu nivell d’analfabetisme. En aquest sentit, podem saber qui sabia llegir i no 

escriure, qui sabia llegir i escriure i quin no sabia llegir. 

Pel que respecta a l’edat, el nombre de franges s’amplia a 22, amb un major 

detall dels 20 als 25 anys. 

El cens de 1877 

Es van trigar 17 anys en confeccionar un tercer cens, una vegada transcorreguda 

la inestabilitat política del Sexenni Revolucionari i consolidada la Restauració 

borbònica. Es va aprofitar per recollir molta més informació. La principal aportació 

és que s’estableix la població de dret i la població de fet per separat, 

comptabilitzant els que tenen la residència habitual dintre i fora del municipi. 

Altres categories informatives que s’afegirien serien: el recompte del ciutadans 

en funció de la seva religió i en funció del lloc de naixement (a la província, fora 

de la província o a l’estranger). 

En quant a la classificació per franges d’edat, l’estadística del cens proporciona 

fins a 38 franges d’edat, ampliant-se respecte al cens de 1860 les categories dels 

primers vint anys de vida. 

El cens de 1887 

La principal aportació d’aquest cens és una major claredat en els conceptes de 

població de dret i població de fet. El cens fa el recompte dels residents presents 

i transeünts, per un costat, i dels residents absents per un altre. 

En canvi, el cens de 1887 seria el primer en fer desaparèixer la classificació per 

franges d’edat a nivell poblacional per ser substituït pel recompte a nivell de partit 

judicial, fet que es repetiria en els censos posteriors. 

El cens de 1897 

Aquest cens és de tots els analitzats el que menys informació proporciona. 

Només registra dades sobre el nombre de residents i de transeünts. 

El censos de 1900, 1910, 1920, 1930 i 1940 

Amb el cens de 1900 es tornarien a recuperar dades absents al cens de 1897 i 

quedaria establerta una classe de cens que es mantindria fins a l’acabament de 

la guerra civil. Tots els censos oferiran durant aquest període la mateixa 

informació i es presentarà d’una forma similar: nombre de cèdules, residents 

presents i absents, transeünts, estat civil, analfabetisme i recompte dels 

habitants de dret i de fet. 
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Figura 1. Els censos i la seva informació 

 

De l’anàlisi detallada dels diversos censos poblacionals i del resum en forma de 

taula de les característiques més importants de la informació que proporcionen 

es pot concloure que no és fins el cens de 1900 que ens trobem amb una 

homogeneïtat en la l’estructura de la informació. És a partir d’aquest cens que 

trobem una regularitat en els lapses de temps entre cens i cens i una continuïtat 

amb la classe de dades que ofereixen. 

Els diversos elements, esporàdics o amb una certa regularitat, que apareixen als 

diversos censos són els següents: 

a) cèdules d’inscripció: es tracta del nombre de veïns titulars d’un habitatge en 

què poden viure altres persones, habitualment els seus familiars. Les cèdules 

d’inscripció ens pot aproximar al nombre de persones que de mitjana vivien a 

cada unitat residencial. 

b) tipus de residència: tots els censos ofereixen aquesta informació, tot i que 

d’una forma molt heterogènia. Cal considerar els conceptes de població de dret 

(població que legalment té la residència al municipi) i població de fet (nombre de 

persones que van pernoctar al municipi el dia que es va elaborar el cens). Caldrà 

estar atent a les variacions conjunturals que introdueixen els transeünts de curta 

durada de cara a no interpretar-les com a variacions de la població estructural. 

La informació sobre els habitants ens permetrà seguir l’evolució de la població al 

llarg dels anys, tot i que per complementar i entendre millor el comportament 

demogràfic caldrà el coneixement del nombre de naixements i defuncions al llarg 

del mateix període. 

c) origen dels habitants: es tracta d’una tipologia informativa que apareix només 

en els primers quatre censos però que ens permetrà inferir els moviments 

migratoris entre el municipi i la resta de l’estat o d’altres països. 

d) estat civil: es tracta d’informació que apareix a bona part dels censos. És una 

dada important des del punt de vista demogràfic perquè especialment durant el 

segle XIX i bona part del XX, la natalitat estava vinculada al nombre de 

matrimonis. 
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e) franges d’edat: també en aquest cas només disposem d’aquesta informació 

durant els primers censos oficials del segle XIX. Tot i la manca d’homogeneïtat 

de les franges al llarg dels censos, és possible elaborar piràmides d’edat que ens 

ajudin a entendre les dinàmiques demogràfiques del municipi. 

f) nivell d’analfabetisme: tot i la manca de regularitat en les dades, el coneixement 

del nombre de persones alfabetes o analfabetes al llarg dels anys és molt 

interessant en moments en els quals les xarxes escolars no eren homogènies al 

territori o quan la instrucció bàsica no era una preocupació bàsica per a l’estat o 

les autoritats públiques. 

g) habitants per religió: només el cens de 1877 ens proporciona informació sobre 

la confessió religiosa dels habitants dels municipis. 

 

5. Anàlisi de l’evolució demogràfica d’un municipi a través dels censos 

de població: el cas de Dosrius 

Dosrius era a l’any 1857, quan es va fer el primer cens de població que estem 

analitzant, un municipi rural, amb població dispersa i dedicada fonamentalment 

a l’explotació agrícola i forestal5. Després de diversos segles (XIV-XVIII) 

d’estacament demogràfic, Dosrius faria un salt destacat durant la segona meitat 

del segle XVIII i primera meitat del segle XIX. Si a l’any 1787, Dosrius registrava 

una població de 529 habitants, aquests passarien a ser 983 a l’any 1842 i 1.152 

a l’any 1857. 

5.1 Evolució de la població de fet 

La població de fet és la suma dels residents estables al municipi i dels transeünts 

o persones que estan de pas. El concepte transeünt seria ambigu en uns primers 

moments de la confecció dels censos, ja que era difícil determinar quant de 

temps calia que un ciutadà passés al municipi per ser considerat transeünt i no 

una persona que estava de visita. És per aquesta raó que les dades referides als 

anys 1857 i 1860 considerarien la suma dels habitants residents i no residents, 

amb la qual cosa hauríem de concloure que els residents reals al municipi serien 

menys dels que reflecteixen la suma total. 

                                                           
5 Per a una visió més detallada de les característiques econòmiques del municipi del Corredor, veieu Josep 
Ramis Nieto, “Dosrius a mitjans del segle XIX: vies de comunicació, població i economia”,  
adosrius.wordpress.com. 
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Figura 2. La població de fet a Dosrius (1857-1940) 

 

En qualsevol cas, la població de fet era la massa poblacional estable, la que hi 

vivia i la que en bona part produïa i consumia al municipi. Aquesta població va 

minvar paulatinament de 1857 a 1940, amb dues inflexions de creixement. 

La primera al voltant de l’any 1877 que està lligada a la presència d’un centenar 

i mig de transeünts i la segona, molt més moderada, al voltant de 1910. 

La primera obeiria segurament a les obres que s’estaven fent a Dosrius per 

captar les aigües subterrànies de la població i conduir-les a l’eixample de 

Barcelona6. Les obres de captació s’havien iniciat a l’any 1857 però no seria fins 

a la meitat de la dècada dels 70 que la societat belga anomenada “Compañía de 

Aguas de Barcelona” li donaria l’impuls definitiu. Probablement, els 16 transeünts 

de l’any 1857 i els 12 de 1860 estarien relacionats amb les primeres operacions 

de captació de les aigües.  

Sobre la segona caldria investigar quin va ser el motiu, però sembla probable 

que una part de la població resident i absent tornés a viure al municipi. 

Si observem la distribució per sexes, podrem concloure que tradicionalment la 

població masculina resident ha superat percentualment a la població femenina, 

amb una àmplia diferència als anys 1860 i 1900 (8%). L’única excepció la trobem 

a l’any 1940, després que la Guerra Civil es cobrés el seu peatge amb un 

decrement notable de la proporció d’homes. Si ens fixem en les dades de la 

població transeünt, els homes van assumir el màxim protagonisme, com queda 

palès a l’any 1877, on trobem 141 homes i 4 dones. 

A excepció d’aquest mateix any, la població transeünt o forana a Dosrius mai ha 

estat important en termes relatius. A partir de 1877, la proporció de transeünts 

no ha passat de l’1% de la població. 

 

                                                           
6 Manuel Guardia, “La revolución del agua en Barcelona (1867-1967)”. Vegeu també José Manuel Martín 
Pascual, “Aigua i societat a Barcelona entre les dues exposicions (1888-1929). Tesi doctoral, Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
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5.2 Evolució de la població de dret resident fora del municipi 

La població no resident era la que havia decidit marxar del poble sense renunciar 

a la seva residència. Probablement una part dels dosriuencs decidiria marxar 

temporalment del municipi per trobar feina o millorar la seva situació sòcio-

econòmica. Si analitzem aquests moviments al llarg dels anys i per sexes, 

podrem observar que passat l’equador del segle XIX (1877), dos de cada tres 

ciutadans que marxaven eren dones. A partir d’aleshores, la tendència és 

inversament proporcional: cada vegada marxaran menys dones i ho faran més 

homes. Després de la Guerra Civil, la proporció era d’una dona per cada dos 

homes vivint lluny de casa, per motius econòmics o en aquest cas, per motius 

polítics. 

 

Figura 3. La població de dret a Dosrius (1877-1940) 

L’evolució de la quantitat conjunta de residents absents varia de dècada en 

dècada. Durant bona part de la segona meitat del segle XIX els absents superen 

el 5% respecte al total de la població de dret, per pujar al 7% al 1900 i tornar a 

baixar a un 2% durant el primer terç del segle XX. Una vegada acabada la guerra, 

la xifra tornar a ascendir al 4%. 

És destacable el canvi de tendència al 1910. Si al 1900 els absents eren 64, al 

1910 serien només 24. Per tant caldria concloure que haurien “tornat” al municipi 

40 persones. Si tenim en compte que la població de fet va passar de 869 a 942 

a les mateixes dates (73 habitants), podríem estar en condicions d’afirmar que 

va haver-hi un creixement vegetatiu d’aproximadament 33 persones. 

No sabem però quantes persones marxarien del municipi definitivament ni de 

quina forma aquest fenomen es veuria acompanyat per canvis en la dinàmica 

demogràfica, com l’anomenada transició demogràfica que es va experimentar en 

altres territoris. 
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5.3 Evolució de les unitats familiars 

Interessant també és la dada de les cèdules d’inscripció que ens ofereix la 

proporció mitjana d’habitants a cada llar. Podríem especular molt sobre la relació 

entre els habitants de cada habitatge, però hem de formular la hipòtesi que la 

relació més freqüent seria la familiar amb dues o tres generacions convivint sota 

el mateix sostre. 

 

Figura 4. Les cèdules d’inscripció i els habitants residents (1860-1940) 

El nombre de cèdules d’inscripció es manté, durant el període 1877-1940, al 

voltant de les 210 unitats, amb una certa tendència al creixement al llarg dels 

anys. La quantitat mínima la trobem a l’inici de la sèrie (1860) i la màxima 

coincidint amb la punta de població resident (1910).  

Per al cas concret de 1860, el nomenclàtor de 18607 i publicat a l’any 1863, 

informava que Dosrius tenia 1.099 habitants, 237 habitatges, dels quals 192 

estaven habitats constantment, 9 ho estaven temporalment i 36 estaven 

deshabitats8. Si repartim els 201 habitatges ocupats pels 1.099 habitants, resulta 

una ràtio de 5,47 habitants per habitatge, una xifra lleugerament inferior a la 

mostrada a la figura 4. 

La proporció entre els habitants residents i el nombre de cèdules baixa 

paulatinament de 5,63 habitants per cèdula a l’any 1877 fins als 3,94 habitants 

per cèdula a l’any 1940. O dit amb d’altres paraules: la mitjana de persones que 

convivien en un mateix habitatge hauria disminuït en més d’una persona en un 

període de 73 anys.  

5.4 La població en funció de la franja d’edat 

Els censos de 1857, 1860 i 1877 ofereixen informació sobre les franges d’edat 

dels habitants del municipi. Els altres censos posteriors no proporcionen aquesta 

informació i fa inviable treure conclusions sobre l’evolució de la composició de la 

                                                           
7 “Nomenclátor que comprende las poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues, etc. de las 
cuarenta y nueve provincias de España...”. Volum I, Madrid 1863. 
8 Per a una anàlisi de les dades del Nomenclàtor sobre Dosrius a l’any 1860 vegeu Josep Ramis Nieto, 
“Pobles i cases al Dosrius de 1860. L’estructura residencial al municipi del Corredor”, 
adosrius.wordpress.com. 
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població a llarg termini. Cal afegir a aquest dèficit en la informació que les franges 

d’edat per a cada cens són diferents, amb un mínim de franges per al cens de 

1857 i un màxim per al de 1877. 

 

Figura 5. Població a Dosrius per franges d’edat (1857-1877) 

Tot i aquestes mancances, la distribució de la població per edats ens proporciona 

informació molt valuosa de la qual es poden extreure algunes conclusions 

interessants. Per fer més homogeni l’estudi considerarem en una primera 

aproximació que el global de la població és el de la població de fet, és a dir, els 

residents permanents i els transeünts (1.152 al 1857, 1.099 al 1860 i 1.187 al 

1877) tot i la distorsió que l’increment de transeünts va tenir sobre la població 

durant aquests anys. 

Una de les dades anecdòtiques per iniciar aquesta anàlisi és que en cap dels 

tres censos apareix cap habitant amb un edat superior als 90 anys. A tenor de 

les dades, la defunció de bona part dels ciutadans que arribaven a l’edat més 

adulta se situaria entre els 70 i els 80 anys. 

Una altra deducció sobre els valors que ofereixen aquests dades és la proporció 

entre la classe passiva (només consumidora) i la classe activa (consumidora i 

productora). En una societat rural com la de Dosrius ens aventurem a considerar 

que la població s’incorporaria al món productiu als 15 anys d’edat i que la seva 

aportació a l’economia continuaria durant bona part de la seva vida. Seguint 

aquesta hipòtesi, la classe passiva constituiria el 42% de la població als anys 

1857 i 1860, i el 36% a l’any 1877. La classe activa per contra suposaria el 58% 

i el 64% per als mateixos anys. Aquest canvi entre els dos primers censos i el 

tercer és el resultat combinat de dos fenòmens: una caiguda en el nombre 

absolut d’habitants menors de 16 anys i el creixement que en la població activa 

va suposar l’arribada de centenar i mig de treballadors a què ens hem referit més 
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amunt. Si descartem dels càlculs els habitants transeünts, que considerem 

pertanyen a la classe activa, tindríem les proporcions següents: 

 

 1857 1860 1877 

 Habitants % Habitants % Habitants % 

Població 
passiva 

482 42% 460 42% 426 41% 

Població 
activa 

654 58% 627 58% 616 59% 

 

Observant les dades anteriors, podem comprovar que la proporció entre classe 

passiva i activa no varia substancialment al llarg d’aquests 20 anys entre els 

censos analitzats, el que suposaria, per a l’any 1877, que hi havia 1,4 persones 

en edat productiva per cada persona en edat dependent. 

La distorsió que introdueix el nombre tan alt de transeünts no ens permet treure 

conclusions sobre la dinàmica poblacional. No conèixer a quins grups d’edat 

concret pertanyien aquests transeünts ens impossibilita veure l’evolució dels 

grups d’edat al llarg d’aquests anys. Tot i això hem elaborat les taules següents 

que incorporen a tota la població de fet. Per poder efectuar comparacions més 

adequades entre els tres censos hem procedit a la homogeneïtzació de les 

franges d’edat i hem reelaborat alguns del valors fent extrapolacions. A la taula 

següent hem renunciat però a la regularització d’intervals de les franges d’edat 

per no introduir més distorsions en les dades. 

 

Figura 6. La població de Dosrius organitzada per franges d’edat (1857-1877) 

Si ens aventurem a considerar que bona part d’aquests transeünts tindrien entre 

els 16 i els 60 anys d’edat, podrem tenir una visió de l’evolució de la població 

nadiua agrupada en tres categories: fins a 15 anys, entre 16 i 60 anys i major de 

60 anys. 

  1857 % 1860 % 1877 % 

Fins a 15 anys 482 42,43% 460 42,32% 426 40,88% 

De 16 a 60 
anys 581 51,14% 551 50,69% 530 50,86% 

Més de 60 
anys 73 6,43% 76 6,99% 86 8,25% 
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Com es pot observar hi ha una disminució tant del grup de persones menors de 

16 anys com del grup de 16 a 60. Mentre que el grup de més de 60 anys pateix 

un lleuger augment que podria tant atribuir-se a una major esperança de vida 

com a una generació anterior més voluminosa que arribava a aquest grup d’edat. 

A nivell percentual també podem concloure que la població de Dosrius s’estava 

envellint lleugerament, passant de 6,43% al 8,25% per al grup de més de 60 

anys. 

5.5 L’estat civil 

Els censos ens ofereixen informació sobre la distribució de la població en funció 

del seu estat civil: solters, casats i vidus. Els censos de 1897 i 1930 no ens 

ofereixen aquests valors i la taula següent mostra els de la resta de censos. 

 

Figura 7. Els habitants de Dosrius segons el seu estat civil (1857-1940) 

Si volem extreure alguna conclusió sobre aquestes dades, hem de procedir a 

deduir dels solters aquells habitants que estiguessin per sota dels 16 anys, de 

forma que per als càlculs que vénen a continuació parlaríem d’edat pre-marital 

(dels 0 als 15 anys) i d’edat marital, en la qual els habitants tenen la possibilitat 

de contraure matrimoni. 

Per fer els esmentats càlculs, cal combinar aquests valors sobre l’estat civil amb 

les franges d’edat que només ofereixen tres censos. D’aquests, el que ofereix 

més fiabilitat és el que té una menor distorsió degut als transeünts: el de l’any 

1860. 

Les taules que us mostrem a continuació són una elaboració a partir de les dades 

que proporcionen els censos detraient dels solters els habitants de menys de 16 

anys. 
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Figura 8. Homes i dones en edat pre-marital i marital a l’any 1860 

 

 

Hem parlat anteriorment de la proporció d’habitants menors de 16 anys (41,86%). 

La resta, si descomptem els habitants de més edat, serien els que podrien casar-

se i tenir descendència.  

Si ens fixem en aquest grup, podrem observar que sobre el total de persones en 

edat de casar-se, més de la meitat (54,49%) estava casada. La diferència entre 

sexes és comprensible si pensem que alguns dels casats serien transeünts que 

tenen als seus conjugues residint en un altre municipi. 

 

Figura 9. Proporcions de població entre el habitants en edat marital 

En el cas dels vidus, veiem com el sexe femení supera en 3 punts al sexe 

masculí, degut probablement a l’impacte d’una menor esperança de vida per als 

homes. 

Pel que respecta als solters es pot observar com la superioritat numèrica dels 

homes respecte a les dones i que hem esmentat anteriorment, fa que el nombre 

de solters en edat marital sigui molt superior en els cas masculí. La proporció 

seria de 1,7 homes per a cada dona del municipi. 

De ben segur que les parelles formades i consagrades pel matrimoni tindrien 

major facilitat per tenir descendència. Seria interessant conèixer el nombre de 

fills de mitjana per matrimoni però ens trobem de nou amb la limitació de les 

dades. 

Si considerem el nombre de parelles casades de nou en 180 i el nombre 

d’habitants menors de 16 anys en 460, podríem concloure que cada parella tenia 

al seu càrrec una mitjana de 2,6 fills, el que faria que la unitat familiar, sense 
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comptar ascendents, quedés situada entre els 4 i els 5. Noteu que més amunt 

havíem calculat que el nombre de residents per cèdula era de 5,63. 

Si ens aturem de nou a l’any 1860, les estadístiques ens diuen que 228 dones 

estarien en edat fèrtil en aquell moment. Si descartem la mortalitat infantil 

produïda durant l’any anterior i decidim tenir en compte el nombre de nens 

menors d’un any nascuts i vius de  l’any anterior (33), la taxa de natalitat quedaria 

situada en 30,020/00 o expressat d’una altra forma, per cada 6 dones en situació 

de tenir fills, 1 realment va donar a llum. 

 

5.6. L’analfabetisme 

Disposem de sèries continuades sobre el nivell d’analfabetisme al municipi en el 

període analitzat. A la taula següent hem inclòs les dades de tots els anys, 

excepte els de 1857, 1897 i 1930, sobre els quals no hi ha informació. Hem 

decidit no excloure els habitants que per la seva edat no han tingut l’oportunitat 

d’alfabetitzar-se tot i que això no afectaria la comprensió del fenomen. Disposem 

de dades sobre les franges d’edat en els primers censos que és precisament 

quan els nivells d’analfabetisme són més alts. 

 

Figura 10. Analfabetisme a Dosrius entre 1860 i 1940 

Analitzant tant la taula com els gràfics podem observar com una vegada 

superada la meitat del segle XIX la majoria de la població era analfabeta. Només 

el 15,03% de la població masculina i només el 0,20% de la femenina sabia llegir 

i escriure a l’any 1860. En iniciar-se el segle XX, el percentatge d’alfabets havia 

ascendit al 31,72% i 19,95% respectivament i 40 anys després al 59% i al 50,96% 
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(encara que hauríem d’incrementar aquesta xifra descomptant els menors 

escolaritzats). 

Resulta patent que la història de l’alfabetització a Dosrius va ser un procés lent 

però en qualsevol cas contínuament ascendent. Un procés lligat a la implantació 

de les escoles d’instrucció que en el medi rural devia trobar múltiples entrebancs 

i que no es veuria reforçat més que per la constitució puntual al primer terç del 

segle XX de diverses entitats culturals i recreatives9. 

6. Conclusions 

Hem començat aquest estudi fent un recordatori dels diversos censos des de 

l’edat moderna a la contemporània. Si els primers censos eren una eina amb 

finalitats fiscals i feien el recompte dels veïns o cases, els censos de l’època més 

moderns farien el recompte dels habitants. 

No va ser fins a l’any 1857 que s’iniciaria una sèrie de censos que tindrien certa 

regularitat en el temps i que comptarien amb criteris homogenis i científics en la 

seva elaboració. 

Hem analitzat els diversos censos des de 1857 fins a 1940, amb les seves 

característiques principals i hem constatat que ens ofereixen informació que tot i 

no ser sistemàtica, poden nodrir a l’historiador amb elements demogràfics al 

nivell de la realitat local. Els primers censos proporcionen molta informació amb 

categories tan diverses que fa difícil la comparació de les seves dades; a partir 

de l’any 1900 els censos guanyarien en homogeneïtat però perdrien riquesa 

informativa. 

Les dades més destacades i sistemàtiques que ofereixen els censos al llarg dels 

anys són: les cèdules d’inscripció; tipus de residència; origen dels habitants; estat 

civil; franges d’edat; nivell d’analfabetisme i habitants per religió. 

Per il·lustrar la utilitat dels censos com a font de demografia local, hem utilitzat 

les dades del municipi de Dosrius entre els anys 1857 i 1940. Hem pogut 

constatar les dificultats creades per la manca d’uniformitat de les dades i la 

distorsió per les xifres de transeünts que arriben al poble i tornen a marxar. Tot i 

això hem pogut analitzar l’evolució de les poblacions de fet i de dret; l’evolució 

de les unitats familiars; l’estructura de la població segons les franges d’edat, 

obtenint conclusions sobre la part de la població activa i passiva, aquella amb 

capacitat reproductiva i finalment; sobre els nivells d’analfabetisme al llarg 

d’aquest 83 anys. 

Els censos són doncs una eina molt útil en la reconstrucció de les dinàmiques 

poblacionals, tot i que la utilització d’altres fonts informatives com el nombre de 

naixements, matrimonis i defuncions acabarien de dibuixar un perfil més acurat 

del comportament històric de la població. 

                                                           
9 Sobre les entitats culturals i recreatives a Dosrius, vegeu Josep Ramis Nieto,  “Sociabilitat i 

associacionisme a Dosrius durant la primera meitat del segle XX”, adosrius.wordpress.com. 


