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RESUM

En base al padrón de habitantes de Alcover de 1924 se analizan los emigrantes de las
Muntanyes de Prades que habitan en esta villa, en total 189, sobre todo procedentes
de Mont-ral, Albiol y Rojals. Se comenta la cronología de llegada, la distribución
socioprofesional y el origen geográfico de los cónyuges.

ABSTRACT

En base al padró d’habitants d’Alcover de l’any 1924 s’analitzen els emigrants de les Muntanyes
de Prades que hi habiten, en total 189, sobretot procedents de Mont-ral, l’Albiol i Rojals.
Es comenta la cronologia d’arribada, la distribució socio-professional i l’origen geogràfic

RESUMEN

El despoblament de les Muntanyes de Prades i
l’atracció d’Alcover (1924)*

dels cònjugues.

Analyzing the population census of Alcover in 1924, we can know all the
migrants in Prades mountains that live in, 189, especially from Mont-ral, Albiol
and Rojals. This study says also the socio-professional distribution and
geographic origin of spouses about the migrants.

Paraules clau: Alcover, Muntanyes de Prades, despoblament, migracions interiors

Josep M. Grau i Pujol. Arxiver i historiador (Montblanc, 1963), col·laborador habitual de revistes de centres
d’estudis de la Conca de Barberà, Camp de Tarragona i Terres de Girona. S’ha especialitzat en història
moderna, si bé també investiga el període contemporani
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El 1987 Ignasi Planas de Martí dibuixava un mapa de les interelacions dels municipis de les
Muntanyes de Prades amb els del peu de la plana del Camp i la Conca, així, Rojals el situa
sota la dependència de Montblanc (agregat el 1940), Vallclara de Vimbodí, la Mussara de Vilaplana
(agregat el 1961), Siurana de Cornudella (agregat el 1942), Mont-ral d’Alcover, l’Albiol de la Selva
del Camp, Arbolí d’Alforja, Vilanova, la Febró i Capafonts de Prades. 1
Aquesta dispersió és motivada en part per la manca clara d’una capitalitat administrativa i
econòmica, que en l’Edat Mitja havia exercit Prades. En el segle XIX amb les divisions de partits
judicials, tampoc existí una unitat del massís, però el pitjor vindria al segle XX amb l’assignació
a diferents comarques, barrejant territoris de diferents altituds i formes de vida, aquesta dispersió
dels municipis pradencs els ha fet perdre força per oferir solucions comunes a la problemàtica
específica de la muntanya (comunicacions i serveis) i comptar amb una veu pròpia.
El 1830 Alcover congregava 80 emigrants de les Muntanyes de Prades, sobresortint els originaris
de l’Albiol (32), Mont-ral (21) i la Riba (21), deu anys més tard (1841), la Selva del Camp aplegava
una xifra inferior (32), amb dos nuclis destacats: l’Albiol (20), Mont-ral (4) i a més distància Arbolí
(2), Capafonts (2) i Rojals (2).2
En el segle XX l’altiplà pradenc inicià un progressiu despoblament, entre el 1900 i 1920 va
perdre 863 habitants, un 15% del total (5.827 residents el 1900) 3, les principals destinacions
dels emigrants foren poblacions del Camp de Tarragona, per la qual cosa per conèixer els detalls
de l’èxode cal buidar els padrons municipals, el 2012 ja estudiàrem el de 1924 de la Selva del
Camp4, la qual cosa ens permet comparar els resultats amb Alcover. 5
El cens de 1920 assigna a Alcover 2.899 empadronats, quatre anys més tard la xifra d’emigrants
pradencs és de 189, un 6,5% de la població alcoverenca, un nombre significatiu per entendre
el pes de la immigració muntanyenca en aquesta vila.
Si agafem les dades en relació al conjunt pradenc, la marxa a Alcover suposà la pèrdua
del 3,8% d’individus.
Els pobles més atrets per Alcover són Mont-ral, l’Albiol, Rojals i la Riba, aquests quatre nuclis
suposen el 88% del contingent. Segons Ignasi Planas el 1910 l’Albiol tenia un 76% de població
isolada, Mont-ral un 55% i Rojals un 34%, Emili Morera informa que de la superfície conreada
de Mont-ral el 1900, un 59% l’ocupaven els cereals de secà i un 22% la vinya; en el
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mateix període a l’Albiol els cereals representaven un 27% dels cultius i la vinya un
29,7%, la Riba en ser un nucli industrial disposava d’una altra estructura econòmica
i la integració dels seus emigrants en el mercat laboral forani era més fàcil (sectors
secundari i terciari). La Selva del Camp tindrà com a principal receptor a l’Albiol i en
segon lloc Mont-ral, les dades presentades són uns indicadors clars de l’àrea d’influència
o de mercat de cada vila camptarragonina.
Emigrants de les Muntanyes de Prades a Alcover i a la Selva del Camp segons els padrons
d’habitants de 1924
Població
-L’Albiol
-Arbolí
-Capafonts
-La Febró
-Mont-ral
-La Mussara

emi. Selva
83
4
1
2
12
1
1910
-Prades
3
-La Riba
7
-Rojals
2
-Vallclara
-Vilabova de Prades
2
TOTALS
117

emi. Alcover
39
1
1
86
9
1930
4
19
23
7
189

Total emigrants
122
5
2
2
98
10
Diferència
7
26
25
7
2
306

Font: Padrons d’habitants de 1924 (Arxius Municipals d’Alcover i de la Selva del Camp).

Per copçar el pes de l’emigració cal observar la davallada del massís i veure l’evolució demogràfica
de cada poble, en vint anys (1910-1930) el conjunt va perdre prop d’una quarta part de pobladors (21,5%),
Mont-ral minvà un 46,6%, l’Albiol un 30,8% i Rojals un 26,1%, només Prades guanyà habitants.
Evolució de la població dels pobles de les Muntanyes de Prades (1910-1930)
-L’Albiol:

318

220

-98

-Arbolí:

453

286

-167

-Capafonts:
-La Febró:
-Mont-ral:

431
279
714

396
220
382

-35
-59
-332

-La Mussara:

228

95

-133

-Prades:
-La Riba:
-Rojals:

810
861
402

840
798
297

+30
-63
-105

-Vallclara:

386

295

-91
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-Vilanova P.
TOTALS

419
5.301

2016

332
4.161

-87
1.140

Font: Josep Iglésies «El poblament…».

Dels pradencs que s’instal·len a Alcover, un 13,2 % ho fan abans de 1890, el conjunt de
dotze pobles de l’altiplà, entre 1857 i 1887 disminuí en 379 persones (prop d’un 5%), entre 18911910 arriben a Alcover un 32,8%, a causa dels efectes de la fil·loxera. Més endavant, entre
1911-1920, el percentatge de nouvinguts d’aquest territori de muntanya és del 29,1%, si ens
aturem en la pèrdua del massís entre 1900-19120 la davallada és del 14,8%, el traspàs humà
a la plana és constant, el període més immediat a la redacció del padró ocupa un 22,75% del
total, quan s’hi sumen els emigrants temporals i els definitius, en dècades posteriors la sagnia
poblacional continuarà, així entre 1920-1930 la demografia dels dotze pobles de les Muntanyes
de Prades baixa un 14,5%.
Cronologia de l’arribada dels emigrants de les Muntanyes de Prades a Alcover
segons el padró de 1924
-Abans de 1880:
18
-1881-1885:
4
-1886-1890:
3
-1891-1895:
13
-1896-1900:
12
-1901-1905:
14
-1906-1910:
23
-1911-1915:
31
-1916-1920:
24
-1921-1924:
43
-No consta:
TOTAL:

4
189

Una dada interessant que aporta la font documental és el temps de residència, en base la
data de naixement hem calculat individualment els anys que tenia cada emigrant en venir a
Alcover, un 34,4% no passaven dels quinze anys, és a dir s’havien desplaçat amb els seus
pares, això ens indica una migració familiar, que en cas de trobar feina ja no tindria retorn.
La franja entre els 15 i 29 anys representaria una altre tercera part (35%), els majors de quaranta
anys eren el 16,9%, és a dir els nouvinguts són en la seva majoria joves.

Edat dels emigrants de les Muntanyes de Prades en arribar
a Alcover segons el padró de 1924
-0-4:
-5-9:
-10-14:

25
20
20
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-25-29:
-30-34:
-35-39:
-40-44:
+45:
-No consta:
TOTAL:
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19
23
24
12
10
15
17
4
189

Rojals. Vista des del
camí
(foto captada entre
1925-1930)
Autor: Francesc Blasi i
Vallespinosa.
Fons: Francesc Blasi i
Vallespinosa. Arxiu
fotogràfic del Centre
Excursionista de
Catalunya.

L’economia agrària de les Muntanyes de Prades determinarà que els seus emigrants s’integrin
en el mateix sector en les poblacions on estableixin el seu domicili, a Alcover un 87% s’engloben
en l’agricultura i ramaderia, els quatre pastors són tots de l’Albiol, els menestrals només signifiquen
el 5%, amb dos espardenyers (un de l’Albiol i un de la Riba), un baster de Prades (el seu pare
era de Poboleda) i un ferrer de l’Arbolí; finalment, el terciari ocupa el 8%, amb un prevere natural
de la Riba (Tomàs Alsina), dos propietaris de Mont-ral (Josep Besora i Josep Magraner), tres
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comerciants de la Riba i una criada també ribatana (una vídua que servia a casa d’una propietària
de Montblanc).
Si comparem aquestes xifres amb altres destinacions dels pradencs, observem la mateixa
concentració en l’agricultura, així a Montblanc el 1920 i a Vilaverd el 1924, el 75% dels emigrants
s’hi inclou, i a Vimbodí el 1905-1910, un 71%. 6
Distribució professional dels emigrants de les Muntanyes de Prades a Alcover
segons el padró de 1924
Sector Primari
(66)
-Pagès:
62
-Pastor:
4
Sector Secundari
(4)
Artesanat
-Baster:
1
-Espardenyer:
2
-Ferrer:
1
Sector Terciari
(7)
-Prevere:
1
-Propietari:
2
-Comerciant:
3
-Minyona:
1
TOTAL:
77
Un altre indicador útil per entendre la integració de les emigrants a Alcover és l’ofici dels
seus marits, en un 83% dels casos són pagesos, un 14% pertanyen al sector terciari, tres
propietaris (dos d’Alcover i un de Mont-ral), un comerciant (de Premià de Dalt) i un barber
(d’Alcover), en l’artesanat només apareix un sabater originari de Querol.
Distribució professional dels esposos de les emigrants de les Muntanyes de Prades
a Alcover segons el padró de 1924
Sector Primari

(30)

-Pagès:
Sector Secundari
-Sabater:

30
(1)
1

Sector Terciari

(5)

-Propietari:
-Barber:
-Comerciant:
TOTAL:

3
1
1
36

En relació a la tria de la parella de les dones pradenques, més de la meitat són homes de
les mateixes muntanyes (59,5%), destacant en números absoluts els nascuts a Mont-ral, en
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alguns matrimonis ambdós membres provenen del mateix poble, de l’Albiol els Agustenc-Mas,
els Maydéu-Roig, Rius-Bonaviola; de Mont-ral els Altés-Boquer, Boquer-Vallverdú, Isern-Mas,
Magraner-Cavaller, Moster-Altés, Oller-Roig, Roig-Roig, Sanahuja-Boquer, Vallverdú-Cavaller,
Vallverdú-Ferrando i de la Mussara els Joanpere-Abelló, alguns arribaven amb els fills, un senyal
que la marxa era definitiva. En segon lloc (38,1%) hi ha els camptarragonins, sobretot alcoverencs,
una mostra evident que el casament afavoria la inserció en la nova societat d’acollida.
Poblacions d’origen dels esposos de les emigrants de les Muntanyes de Prades
a Alcover segons el padró de 1924
Muntanyes de Prades
(25)
-Albiol:
4
-Mont-ral:
16
-La Mussara:
2
-Rojals:
2
-Vallclara:
1
Camp de Tarragona
(16)
-Alcover:
15
-Querol:
1
Altres
(1)
-Premià de Mar: 1
TOTAL:
42
Els homes casats, tot i seguir la mateixa línia, tenen major varietat geogràfica, la causa és
lògica, la seva mobilitat laboral afavoria el trobament de parella en diferents llocs, així la meitat
(50%) es casa amb una dona del mateix massís, aquí de nou passa al davant Mont-ral. Les
dones del Camp de Tarragona es xifren en un notable 48%, amb una preminència de les
alcoverenques, però amb presència també de les nascudes a Picamoixons, la Selva del Camp
i Valls, més enllà, travessant l’estret de la Riba, hi ha una montblanquina.
Poblacions d’origen de les mullers dels emigrants de les Muntanyes de Prades
a Alcover segons el padró de 1924
Muntanyes de Prades
(26)
-L’Albiol:
6
-Mont-ral:
-La Mussara:
-Prades:
-La Riba:
-Rojals:
-Vallclara:
El Camp de Tarragona
-Alcover:
-Picamoixons:

10
3
1
1
4
1
(25)
21
1
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-La Selva del Camp:
-Valls:
La Conca de Barberà
Montblanc:
TOTAL: 52

2016

2
1
(1)
1

Els llocs de naixement dels fills dels emigrants expliquen les anteriors residències dels seus
pares, el desplaçament de tota la família motiva que els menors acompanyin als progenitors,
la recerca d’un futur millor pels fills és un bon incentiu per emigrar.
Poblacions de naixement dels fills dels emigrants de les Muntanyes de Prades
a Alcover segons el padró de 1924
Muntanyes de Prades
(25)
-Albiol:
6
-Mont-ral:
13
-La Riba:
1
-Rojals:
4
-Vallclara:
1
El Camp de Tarragona
(6)
-Alcover:
5
-Reus:
1
TOTAL: 31
Observació: Per evitar distorsions sols hem comptabilitzat un fill per cada matrimoni.

Dones vora el portal d’entrada a
Alcover (instantània captada el 1929).
Autor: Rossend Flaquer i Barrera
Fons: Rossend Flaquer i Barrera.
Arxiu fotogràfic del Centre
Excursionista de Catalunya.
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Resten encara molts padrons en els arxius, tant d’anterior cronologia com de posterior, per
analitzar, en una tasca necessària per compendre millor el fenomen migratori, que s’hauria de
compaginar amb la realització d’enquestes orals. La desploblació en les darreres dècades ha
estat gran, Ramon Amigó el 1957 escrivia: «la muntanya s’ha buidat de gent, ha quedat desolada
i trista i s’ha envellit».7
Les Muntanyes de Prades són avui un recurs natural i turístic poc valorat i aprofitat, compta
amb una abundant bibliografia excursionista, històrica i d’onomàstica, cal potenciar més el seu
coneixement i preservació, no pas amb un sentiment de nostàlgia, sinó de realitat i de mirada
al futur.

Façana de l’església de Sant Miquel de l’Albiol (foto feta entre 1920-1930).
Autor Francesc Blasi i Vallespinosa.
Fons: Francesc Blasi Vallespinosa. Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.
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Notes:
* Presentàrem una primera versió del comentari de les dades d’aquest padró alcoverenc a les IV Jornades del
Bosc de Poblet les Muntanyes de Prades, Poblet, 2015, p. 95-109, en aquest article complementem les anàlisis.
1.- Les Muntanyes de Prades, Valls, 1988, p. 163.
2.-Josep M. Grau Pujol, «Emigració de les Muntanyes de Prades i la Selva del Camp, un estudi comparatiu a partir
dels padrons del primer quart del segle XIX», Butlletí del Centre d’Estudis Alcoverencs (Alcover), 118 (2011),
p. 90-114 i «Emigració de les Muntanyes de Prades a Reus en les crisis del primer vicenni del segle XIX»,
Butlletí Centre d’Estudis Alcoverencs (Alcover), 113 (2006), p. 7-10.
3.-Per l’evolució de la demografia del massís disposem de les estadístiques censals publicades per Josep Iglésies,
«El poblament a les Muntanyes de Prades», Aplec de Treballs (Montblanc), 4 (1982), p. 117-140.
4.- J. M. Grau Pujol, «Emigració de les Muntanyes de Prades a Constantí i la Selva del Camp en la primera meitat
del segle XX», Estudis de Constantí (Constantí), 28, (2012), p. 127-157.
5.- Aprofitàrem la mateixa font per valorar les relacions humanes amb la Conca de Barberà: «Emigració de la Conca
de Barberà vers el Camp de Tarragona: Alcover i la Selva en el primer terç del segle XX», Aplec de Treballs
(Montblanc), 31 (2013), p. 121-140.
6.- «L’emigració de les Muntanyes de Prades vers la Conca de Barberà en el primer quart del segle XX», Aplec
de Treballs (Montblanc), 34 (2016), p. 101-126.
7.-Ramon Amigó Anglès, Amb penyals d’un blau cansat...(Montsant, la Mussara, enllà per les Muntanyes de Prades
i alguna cosa més), Reus, 1998, p. 100.

Apèndix
Emigrants de les Muntanyes de Prades a Alcover segons el padró de 1924
Albiol
-Andreu Agustenc Roig, n. 1875, ea. 44 (1919).
-Maria Mas Roig, n. 1878, ea. 41 (1919), muller de l’anterior.
-Maria Agustenc Mas, s. n. 1902, ea. 17 (1919), filla de l’anterior.
-Joan Agustenc Mas, n. 1912, ea. 7 (1919), germà de l’anterior.
-Josep Arnau Masdéu, pastor, n. 1854, ea. 22 (1876), casat amb la selvatana Josepa
Fortuny.
-Joan Arnau Fortuny, pagès, n. 1876, ea. 0 (1876), fill de l’anterior.
-Josep Barberà Ferrer, pastor, v. n. 1862.
-Paula Barberà Isern, n. 1889, ea. 15 (1904), filla de l’anterior.
-Montserrat Barberà Isern, n. 1894, ea. 10 (1904), germana de l’anterior.
-Josep Barberà Isern, espardenyer, n.1890, ea. 15 (1905), casat amb una alcoverenca
(Maria Martí).
-Teresa Cavaller Masdéu, v. n. 1861, ea. 0 (1861), conviu amb un fill pagès nat a Alcover.
-Dolors Estivill Cavaller, n. 28 (1904), casada amb un pagès de Mont-ral (J. I. O.), tenen
tres fills pagesos a Alcover.
-Dolors Foguet Barberà, n. 1883, ea. 17 (1900), casada amb un alcoverenc (Antoni Masquer).
-Joan Foguet Barberà, pagès, n. 1888, ea. 4 (1892), casat amb una alcoverenca (Dolors
Ferrer Roig).
-Pere Foguet Barberà, pagès, n. 1892, ea. 20 (1912), casat amb una alcoverenca (Maria
Crusells).

2016

podall

151

-Josep Foguet Barberà, n. 1885, ea. 20 (1905), casat amb una alcoverenca (Úrsula Sans
Gelambí), a Alcover tenen dos fills pagesos.
-Antoni Foguet Canela, v. pagès, n. 1857.
-Antoni Foguet Barberà, n. 1890, ea. 11 (1901), fill de l’anterior.
-Isabel Foguet Barberà, n. 1896, ea. 5 (1901), germana de l’anterior.
-Josep Joanpere Prats, pagès, n. 1911, ea. 13 (1924), fill d’un pagès de la Mussara (P.
J. A.).
-Pere Joanpere Prats, ea. 10 (1924), germà de l’anterior.
-Salvador Joanpere Abelló, n.1916, ea. 8 (1924), germanastre de l’anterior.
-Joan Joanpere Abelló, n. 1919, ea. 5 (1924), germà de l’anterior.
-Teresa Joanpere Abelló, n. 1922, ea. 2 (1924), germà de l’anterior.
-Carme Magraner Isern, n. 1911, ea. 5 (1911), viu a casa dels avis, pagesos d’Alcover.
-Josepa Magraner Isern, n. 1912, ea. 4 (1916), germana de l’anterior.
-Pere Masdéu Cavaller, n. 1888, ea. 3 (1891), casat amb una dona de la Mussara (Maria
C. C.).
-Pere Masdéu Prats, pagès, n. 1874, ea. 10 (1884), casat amb una alcoverenca (Josepa
Girona).
-Antònia Masdéu Roig, v. n. 1861, ea. 1 (1862).
-Francesc Maydéu Masdéu, pagès, n. 1855, ea. 29 (1884).
-Rosa Roig Masdéu, n. 1860, ea. 24 (1884), casada amb l’anterior. Tenen dos fills nats
a Alcover (1897 i 1901).
-Rosa Oller Torrell, n. 1856, ea. 23 (1879), conviu amb un fill de Mont-ral (Joan Isern Oller).
-Teresa Recasens Masdéu, n. 1882, ea. 28 (1910), casada amb un alcoverenc (Josep Roig).
-Joan Rius Masdéu, pagès, n. 1862, ea. 33 (1895), casat amb una alcoverenca (Teresa
Roig Torrell).
-Joan Rius Roig, pagès, n. 1888, ea. 8 (1896).
-Antònia Bonaviola Agustenc, n. 1894, ea. 23 (1917), muller de l’anterior.
-Josep Rius Roig, n. 1891,ea. 14 (1905), casat amb una alcoverenca (Concepció Isern).
-Maria Roig Masdéu, n. 1877, ea. 15 (1892), casada amb un pagès de Mont-ral (Pere
I. B.).
-Teresa Tombes Canela, n. 1890, ea. 21 (1911), casada amb un pagès alcoverenc (Daniel
Tell Camps).
Arbolí
-Antoni Martorell Roig, ferrer, n. 1880, ea. 27 (1907), casat amb una alcoverenca (Gertrudis
Torrents).
Capafonts
-Rosa Besora Escoter, v. n. 1869, ea. 53 (1922), conviu amb les seves filles nascudes
a Rojals.
Mont-ral
-Maria Altés Boquer, n. 1899, ea. 20 (1919).
-Josep Altés Isern, pagès, n. 1881, ea. 38 (1919).

152

podall

2016

-Ramon Altés Vives, pagès, n. 1870, ea. 44 (1914).
-Maria Boquer Cavaller, n. 1873, ea. 41 (1914), muller de l’anterior.
-Rosa Altés Boquer, n. 1902, ea. 12 (1914), filla de l’anterior.
-Teresa Altés Boquer, n. 1905, ea. 9 (1914), germana de l’anterior.
-Emília Altés Boquer, n. 1908, ea. 6 (1914), germana de l’anterior.
-Josep Altés Boquer, n. 1910, ea. 4 (1914), germana de l’anterior.
-Francesca Balanyà Cavaller, v. n. 1886, ea. 28 (1914).
-Àngela Robert Balanyà, n. 1908, ea. 6 (1914), filla de l’anterior.
-Josep Robert Balanyà, n. 1913, ea. 1 (1914), germà de l’anterior
-Josep Besora Prats, propietari, v. n. 1851, ea. 52 (1903).
-Josep Besora Torrell, pagès, n. 1880, fill de l’anterior.
-Pere Besora Torrell, pagès, n. 1882, ea. 19 (1901), casat amb una alcoverenca (Maria
Molner Tell).
-Ermenegild Besora Miquel, pagès, n. 1881, ea. 14 (1895), casat amb una alcoverenca
(Rosa Puig Molner).
-Francesc Boquer Cavaller, pagès, n.1870, ea. 41 (1911).
-Teresa Vallverdú Feliu,n. 1875, ea. 56 (1911), muller de l’anterior.
-Maria Boquer Vallverdú, n. 1903, ea. 8 (1911), filla de l’anterior.
-Josep Boquer Vallverdú, n. 1905, ea. 6 (1911), germà de l’anterior.
-Teresa Boquer Vallverdú, n. 1895, ea. 16 (1911), casada amb un pagès alcoverenc.
-Josep Cavaller Cavaller, pagès, n. 1878, ea. 37 (1915), casat amb una dona de Rojals
(Maria P. R.).
-Antònia Isern Besora, n. 1882, ea. 19 (1901), casada amb un pagès alcoverenc (Ramon
Ferrer Isern).
-Dolors Isern Besora, n. 1888, ea. 18 (1906), casada amb un pagès d’Alcover (Joan Ferrer
Roca).
-Pere Isern Besora, pagès, n.1872, ea. 20 (1892), casat amb una albiolenca (M. R. M.).
-Francesc Isern Cavaller, pagès, n. 1873, ea. 50 (1923), és considerat com a transeünt.
-Maria Mas Barberà, n. 1870, ea. 54 (1923), muller de l’anterior.
-Joan Isern Mas, pagès, n. 1894, ea. 29 (1923), fill de l’anterior.
-Emília Isern Mas,n. 1904, ea. 19 (1923), germana de l’anterior.
-Agustí Isern Magraner, pagès, n. 1868, ea. 22 (1890), casat amb una alcoverenca (Maria
Roig Oller).
-Isidre Isern Magraner, n. 1850, ea. 20 (1874).
-Maria Oller Oller, n. 1862, ea. 8 (1874), muller de l’anterior.
-Tecla Isern Magraner, v., n.1862, ea. 18 (1880).
-Maria Isern Magraner, n. 1843, ea. 19 (1862), casada amb un pagès alcoverenc (Francesc
Roig).
-Joan Isern Oller, pagès, n.1872, ea. 7 (1879), casat amb una albiolenca (Dolors E. C.).
-Josep Magraner Català, propietari, n. 1878, ea. 28 (1906).
-Maria Cavaller Cavaller, n. 1881, ea. 25 (1906), muller de l’anterior.
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-Maria Magraner Cavaller, n. 1905, ea. 0(1905), filla de l’anterior.
-Antoni Moster Besora, pagès, n. 1869, ea. 40 (1909).
-Josep Moster Isern, pagès, n. 1862, casat amb una alcoverenca (Rafaela Roig Mercader).
Tenen un fill a Alcover que treballa de fuster.
-Francesc Moster Salvador, pagès, n. 1884, ea. 26 (1910).
-Joaquima Altés Isern, n. 1886, ea. 24 (1910), muller de l’anterior.
-Josep Oller Altés, pagès, n. 1876, ea. 0 (1876), casat amb una dona de Rojals (M. P. P.).
-Joan Prats Torrell, pagès, n. 1882, ea. 32 (1914), la seva muller era de la Mussara (A. C. R.).
-Josep Prats Cavaller, pagès, n. 1907, ea. 17 (1914), fill de l’anterior.
-Rosa Prats Cavaller, s. n. 1909, ea. 5 (1914), germana de l’anterior.
- Salvador Prats Cavaller, n. 1912, ea. 2 (1914), consta que viu a Reus, germà de l’anterior.
-Agustí Prats Cavaller, n. 1915, ea. 0 (1915), germà de l’anterior.
-Joan Prats Cavaller, n. 1918, ea. 0, germà de l’anterior.
-Pere Prats Cavaller, n. 1921, ea. 0, germà de l’anterior.
-Josep Oller Oller, pagès, n.1866, ea. 34 (1900).
-Maria Roig Agustenc, n. 1870, ea. 30 (1900), muller de l’anterior.
-Agustí Oller Roig, pagès, n.1895, ea. 5 (1900), fill de l’anterior.
-Pere Oller Roig, pagès, n.1900, ea. 0 (1900), germà de l’anterior.
-Teresa Recasens Cavaller, v. n. 1851, ea. 54 (1905).
-Josep Roig Recasens, pagès, n. 1877, ea. 42 (1919), fill de l’anterior.
-Salvador Roig Recasens, pagès, n. 1885, ea. 37 (1922).
-Teresa Roig Robert, n. 1887, ea. 35 (1922), muller de l’anterior.
-Joan Roig Robert, pastor, n.1876, ea.34 (1910), casat amb una selvatana (Maria Salvat
Brunet).
-Rosa Rius Oller, n. 1882, ea. 39 (1921).
-Pere Altés Rius, n. 1910, ea. 11 (1921), fill de l’anterior.
-Josep Altés Rius, n. 1911, ea. 10 (1921), germà de l’anterior.
-Maria Altés Rius, n. 1913, ea. 8 (1921), germana de l’anterior.
-Joan Isern Besora, pagès, n. 1880, ea. 0 (1880), casat amb una alcoverenca (Tecla Oller
Fonts).
-Dolors Magraner Català, n. 1881, ea. 25 (1906).
-Magdalena Magraner Torrell, v. n.1884,ea. 16 (1900).
-Miquel Magraner Vallverdú, pagès, v. n. 1855, ea. 45 (1900).
-Esperança Robert Cavaller, n. 1867, ea. 26 (1893), casada amb un alcoverenc (Pere Isern).
-Joan Sanahuja Vallverdú, pagès, n. 1880, ea. 41 (1921).
-Maria Boquer Besora, n. 1877, ea. 44 (1921), muller de l’anterior.
-Rosa Boquer Besora, n. 1898, ea. 44 (1921), germana de l’anterior.
-Teresa Torrell Prats, ea. 25 (1919), casada amb un pagès d’Alcover (Salvador Isern Roig).
-Dolors Torrell Vallverdú, n. 1882, ea. 18 (1900).
-Rosa Torrell Vallverdú, n.1855, ea. 59 (1914).
-Joan Vallverdú, mosso pastor, v. ea. 54 (1920).
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-Salvador Vallverdú Boquer, pagès, n. 1883, ea. 29 (1912), casat amb una alcoverenca
(Maria Molner).
-Florenci Vallverdú Boquer, pagès, n. 1882, ea. 28 (1910).
-Carme Cavaller Cavaller, n. 1884, ea. 26 (1910), muller de l’anterior.
-Pere Vallverdú Cavaller, pagès, n.1907, ea. 3 (1910), fill de l’anterior.
-Rosa Vallverdú Cavaller, n. 1909, ea. 1 (1910), germana de l’anterior.
-Agustí Vallverdú Boquer, pagès, n.1880, ea. 41 (1921)
-Antònia Ferrando Besora, n. 1880, ea. 41 (1921), muller de l’anterior.
-Agustina Vallverdú Ferrando, n. 1909, ea. 12 (1921), filla de l’anterior.
-Emília Vallverdú Ferrando, n. 1913, ea. 8 (1921), germana de l’anterior.
-Pere Vallverdú Ferrando, n. 1914, ea. 7 (1921), germà de l’anterior.
-Teresina Vallverdú Ferrando, n. 1918, ea. 3 (1921), germana de l’anterior.
-Manel Vallverdú Ferrando, n. 1919, ea. 2 (1921), germà de l’anterior.
La Mussara
-Salvador Abelló Joanpere, pagès, n. 1862, ea. 8 (1870), casat amb una dona de Prades
(M.B.).
-Maria Cavaller Cavaller, n. 1891, ea. 21 (1912), casada amb un home de l’Albiol (P. M. C.).
-Antònia Cavaller Roig, n. 1885, ea. 29 (1914), casada amb un pagès de Mont-ral (J. P. T.).
-Josep Estivill Roig, pagès, n. 1884, ea. 25 (1909), casat amb una albiolenca (Josepa Mas
R.).
-Francesca Estivill Roig, n. 1896, ea. 12 (1908), casada amb un pagès alcoverenc (Pere
Llorenç Estivill).
-Pere Joanpere Agustenc, pagès, n. 1888, ea. 36 (1924).
-Elena Abelló Vilalta, ea. 30 (1924), muller de l’anterior. Els seus fills neixen a l’Albiol.
-Josep Roig Estivill, pagès, n. 1868, ea. 30 (1894), casat amb una alcoverenca (Dolors
Català Camps).
-Victorià Roig Estivill, pagès, n. 1875, ea. 23 (1898), casat amb una alcoverenca (Teresa
Ferrer Pujol), tenien dos fills (un pagès).
Prades
-Maria Besacunill, n. 1864, ea. 29 (1923), casada amb un pagès de la Mussara (S. A. J.).
-Ramon Gomis Baiget, baster, n. 1900, ea. 11 (1911), el seu pare era un baster de Poboleda.
(En el padró consta que el Ramon viu a la Selva del Camp).
-Josepa Salvador Roig, n. 1876, ea. 36 (1912), casada amb un propietari d’Alcover (Magí
Grau), tenien dues filles nascudes a Reus.
-Isidre Torruella, pagès, ea. 4 (1886),casat amb una alcoverenca (Maria Marsal Giner).
La Riba
-Mn. Tomàs Alsina Ferrer, rector, n. 1870, ea. 48 (1918).
-Maria Altès Gatell, v. n. 1860, ea. 10 (1870).
-Josep Besora Vallverdú, comerç, v. n. 1850, ea. 67 (1917).
-Maria Bover Cavaller, n. 1880, ea. 6 (1896), casada amb un pagès Alcoverenc (Salvador
Climent).
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-Amàlia Esteve Dalmau, n. 1858, ea. 19 (1877), casada amb un sabater de Querol (Antoni
Fa).
-Antònia Esteve Grau, n. 1886, ea. 31 (1917), casada amb un barber d’Alcover (Antoni
Massoni).
-Maria Ferrer Iglésies, n. 1864, ea. 30 (1894), casada amb un propietari alcoverenc (Joan
Oller).
-Joan Girona Miret, comerç, n. 1861, ea. 0 (1861), casat amb una alcoverenca (Anna
Tomàs).
-Maria José Riber, minyona, n. 1896, ea. 18 (1900), servia a casa d’una vídua propietària
de Montblanc (Margarida Gassol Andreu).
Rosa Gavarró Muntanyola, n. 1866, ea. 22 (1888).
-Neus Gomà Camps, n.1900, ea. 22 (1922), casada amb un comerciant de Sant Pere de
Premià (Premià de Dalt).
-Joan Homs Torrell, s. n. 1907, ea. 10 (1917), fill d’un pagès de Picamoixons.
-Simó Martorell Riber, comerç, n. 1857, ea. 26 (1883), casat amb una alcoverenca (Maria
Roca).
-Antoni Prats Nogués, espardenyer, n. 1860, ea. 10 (1870), casat amb una alcoverenca
(M. Dolors Expòsita).
-Josep Oller Oller, pagès, n. 1898,ea. 26 (1919).
-Remei Oller Oller, n. 1906, ea. 13 (1919), germana de l’anterior.
-Engràcia Riber Òdena, n. 1864, ea. 31 (1895), casada amb un pagès de Rojals (J. V.
E.), arribat a Alcover el mateix any.
-Josep Ventura Riber, pagès, n. 1885, ea. 10 (1895), fill de l’anterior.
-Antoni Ventura Riber, pagès, n. 1893, ea. 2 (1895), germà de l’anterior.
Rojals
-Josep Andreu Òdena, pagès, n.1898, ea. 17 (1915), casat amb una alcoverenca (Carme
Malapeira).
-Antoni Dolcet Òdena, pagès, n.1864, ea. 46 (1910).
-Julita Serra Fort, n. 1863, ea. 47 (1910), muller de l’anterior.
-Antoni Dolcet Serra, pagès, n. 1887, ea. 23 (1910), fill de l’anterior.
-Josep Dolcet Serra, pagès, n. 1899, ea. 11 (1910), germà de l’anterior.
-Joan Dolcet Serra, pagès, n. 1898, ea. 12 (1910), germà de l’anterior
-Josep Escoter Moix, pagès, n. 1888. ea. 30 (1918), casat amb una vallenca (Josepa
Crusells).
-Carme Òdena Besora, n. 1897, ea. 24 (1921), casada amb un pagès alcoverenc (Joan
Huguet).
-Antònia Òdena Besora, n. 1896, ea. 26 (1922), la seva mare era una vídua de Capafonts.
-Rosa Òdena Besora, n. 1899, ea. 23 (1922), germana de l’anterior.
-Trinitat Òdena Besora, n. 1902, ea. 20 (1922), germana de l’anterior.
-Josep Pàmies Fort, pagès, n. 1870, ea. 37 (1907), casat amb una dona de Picamoixons
(Rosa Català).
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-Joan Pàmies Fort, pagès, n. 1864, ea. 59 (1923), casat amb una dona de Montblanc (Tecla
Òdena Vilalta).
-Antoni Pàmies Òdena, pagès, n. 1901, ea. 22 (1923), fill de l’anterior.
-Maria Pàmies Pere, n. 1876, ea. 43 (1919), casada amb un pagès de Mont-ral (Josep
Oller A.).
-Maria Pàmies Robert, n. 1888, ea. 36 (1915), casada amb un pagès de Mont-ral (Josep
Cavaller C.).
Rosalia Nogués Òdena, v. n. 1886, ea. 22 (1908), conviu amb dos fills alcoverencs.
-Joan Serra Pere, v. pagès, n. 1863, ea. 59 (1922).
-Maria Serra Fort Fort, n. 1882, ea. 40 (1922), filla de l’anterior.
-Josep Masdéu Vallverdú, pagès, n. 1882, ea. 40 (1922), marit d el’anterior.
-Josep Vallverdú Balanyà, pagès, n. 1878,ea. 25 (1903), casat amb una alcoverenca (Rosa
Magraner Cavaller).
-Sebastià Vallverdú Dolcet, mosso pagès, n. 1905, ea. 19 (1924).
-Jaume Ventura Expósito, ea. 35 (1895), casat amb una dona de la Riba (E. R. O.).
Vallclara
-Joan Boquer Ferrer, pagès, n. 1889, ea. 30 (1919).
-Maria Fleix Balcells, n. 1891, ea. 28 (1919), muller de l’anterior.
-Salomita Boquer Fleix, n. 1918, ea. 1 (1919), filla de l’anterior.
-Ramon Boquer Bultó, pagès, n. 1862, ea. 58 (1920), pare del primer (casat amb Josepa
Ferrer, del Vilosell).
-Magí Fleix Balcells, pagès, n. 1897, ea. 25 (1922).
-Teresa Fleix Balcells,s. n. 1902, ea. 20 (1922), germana de l’anterior.
-Marina Balcells Espelt, n. 1864, ea. 58 (1922), mare dels anteriors.

Font: Arxiu Municipal d’Alcover, Fons Municipal, sign. 2.2.2.
Abreviatures: ea: edat d’arribada a Alcover, n: nascut (entre parèntesi l’any de naixement); s. solter/a; v.
vidu/a.
Observació: Hem normalitzat i unificat la grafia dels cognoms, en els documents hi ha variables del mateix
cognom, sobretot segueixen les pautes de la transcripció fonètica. Recordem que en català oriental la
«erra» final és sorda i moltes «os» es pronuncien «u».

