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Benvolguts tots, en primer lloc he d’agrair els
Amics de la Unesco i especialment n’Eladi
Crehuet, per haver fet possible la jornada
d’avui. I a tots vosaltres que em feu la
confiança de venir a sentir-me.
Tot i que he parlat moltes vegades sobre El
Hierro

en

públic,

aquesta

vegada

té

una

significació especial. M’enfronto al públic de
Barcelona, molts amics que, des de fa anys,
sentiu

parlar

d’aquest

projecte,

que

ha

cristal·litzat en el llibre Entre lajiales y brumas,
derivat de la meva tesi doctoral. Us en parlaré
de la meva tesi, a vista d’ocell. Però bàsicament
el que us vull donar una visió general del que
he après de les Canàries, que desconeixem des
de la Península.
Les illes Canàries formen part de la regió
biogeogràfica de la Macaronèsia. Macaronèsia,
que vol dir literalment Illes afortunades, és el
nom d’un conjunt d’arxipèlags de l’Atlàntic Nord, que se succeeixen entre el SW d’Europa i el
NW d’Àfrica. Quatre dels arxipèlags corresponen a països de la Unió Europea: Açores,
Madeira, Salvagems i Canàries. Cap Verd, el més meridional, és una nació independent.
Les illes de la Macaronèsia formen una regió biogeogràfica perquè comparteixen aspectes
geològics i climatològics comuns, com és la presència de laurisilva, un tipus de bosc
subtropical d’arbres de fulla plana que, fa no gaire milions d’anys, poblava la Mediterrània.
Tot i compartir l’origen volcànic, la seva formació és diferent. Totes són lusòfones, llevat de
Canàries. I, abans de l’arribada dels europeus,
totes eren deshabitades, llevat de Canàries.
El clima macaronèsic ve determinat per la
posició dels arxipèlags en l’oceà i es veu afectat
per dos corrents derivats de la rotació de la
Terra,

l’atmosfèric

i

l’oceànic.

El

corrent

oceànic, anomenat corrent de Canàries, que ve
del nord aporta aigües fredes, esmorteeix la
temperatura sahariana que correspondria a la
1

latitud

(són

a

5º

aproximadament).

del
Els

Tròpic:
vents

555

km,

alisis,

els

dominants a la regió, també contribueix a la
temperatura i a aportar aigua que condensa en
arribar als cims elevats de les illes altes, que ho
són totes, llevat de Lanzarote y Fuerteventura.
Ambdós corrents són crucials en la seva història
entre tres continents: Europa, África i América.
No debades els alisis són nomenats trade
winds.
L’arxipèlag

canari

està

format

per

illes

volcàniques sorgides del fons de l’oceà. La seva
distància mínima de la costa africana és de 100
km (des de Cap Juby). La distància màxima
des de Cap Bu Jadur (Bojador) és de 380 km
(El

Hierro).

El

Hierro

és

la

més

petita,

meridional i occidental. Aquesta posició va fer
que per la punta d'Orchilla passés el meridià 0
des de Ptolemeu fins que es va establir el
meridià de Greenwich.
Llevat

de

Lanzarote

y Fuerteventura,

que

podrien haver estat una mateixa illa, les
Canàries estan cada una en una placa. Entre
cadascuna de les plaques de les illes, el mar
s’enfonsa entre 3.000 i 4.000 metres, això fa
que l’edifici insular sigui en realitat molt més
gran del que aflora. Les illes han sorgit
independentment. El seu creixement va ser
d’est a oest. Les més noves són La Palma i El
Hierro, que emergien alternativament. Són les
que

tenen

els

pendents

costaners

més

abruptes, ja que el mar no les ha erosionades
tant.
L’episodi sísmic de 2011 i 2012 pot reflectir la
història geològica de l’arxipèlag i de l’illa. Sobre
una ploma del mantell, l’escorça és més prima i
el magma empeny per sortir. Hi va haver
fenòmens sísmics des del juliol de 2011, al nord
de l’illa. A l’octubre va començar a sortir
magma pel sud de l’illa, per què?
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El magma va sortir en aquesta prolongació de
l’illa cap al sud-oest, on s’ajunten una fractura i
una falla, i l’escorça és més feble.
Va buscar el camí per on podia sortir, que va
ser al sud de l’edifici insular. Va passar per sota
de l’illa i, en aquest desplaçament, la va
modificar.

Va sorgir un volcà on hi havia una vall d’uns
300 m de fondària.
Ara, en data octubre 2013, hi ha un volcà amb
4 cràters alineats, que arriben als 90m de
fondària.
Han emergit un volcà de 210m d’altitud. Es pot
veure la colada, també.

Així, amb episodis constructius es van fer les
illes. Ara, totes han patit episodis destructius.
Només sortir l’illa del mar, comença l’efecte de
l’erosió. El que marca la fisonomia de l’illa, és la
destrucció d’una part, ara es pensa que fa uns
50.000 anys.

La superfície de l'illa és de 278 km2, la meitat
del que mesura Eivissa; dues vegades i mitja
menys del que mesura Menorca. En 5 km entre
la costa NW i la SE, l'illa puja fins a 1.500 m
d'altitud i torna a baixar, dóna idea de les
acusades

pendents

difícils

de

conrear.L'estructura orogràfica determina tres
regions: el Golf, amb la paret d'un volcà que va
caure al mar a les espatlles; l'altiplà, a una
superfície mitjana de 900 m, i el Julan, el
vessant SW, deshabitada gairebé en tota la
història de l'illa.
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El terreny de l’illa, no la fa gaire generosa. La
juventud del sòl, els pendents acusats i l’aigua
escassa fan que la vida en ella sigui difícil. El
desenvolupament de l’agricultura no és fácil.

A la zona septentrional, banyada per la humitat
que duen els alisis, es desenvolupa el bosc de
laurisilva.
La tala del bosc de laurisilva i monteverde, per
rompre terres, va trencar el cicle de l’aigua que
permetia

recollir-la en cisternes per

a

la

supervivència.

A la zona occidental, a mitja altitud i pentinat
pels vents, es desenvolupa un bosc espars de
sabines. Abans era molt més estès, però l’ús
de les sabines com a fusta, els va delmar.

Els pins ocupen l’estrat superior del vessant
sud. També van ser delmats per la fusta i
reemplaçat per altres pins, gallec o americà, de
més ràpid creixement, però no tan resistents al
foc. Ara, les repoblacions es fan amb pi canari.
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Els

llibres

d'història

ens

expliquen

que,

probablement al segle II dC, del nord d'Àfrica
va arribar una població d'origen amazic. Encara
que se sospita que van ser deportats pels
romans, es desconeix amb exactitud com van
arribar. A l'illa van desenvolupar una societat
neolítica que va estar més o menys tranquil·la
fins

a

principis

del

segle

XV,

quan

una

expedició liderada per Jean de Béthencourt va
incorporar El Hierro a la corona de Castella,
com a illa de senyoriu.
El grup d'europeus que va deixar Béthencourt probablement tingués un fort impacte
demogràfic sobre els bimbatxes, i aquest contacte seria el germen del recanvi demogràfic .
Fins a finals del segle XVI i principis del XVII no es va assentar la nova població històrica,
procedent de diversos orígens, però bàsicament peninsulars, que s'estructurarien la població
herrenya

actual.

Amb

els

colons

van

arribar

els

funcionaris,

que

van

registrar

documentalment els successos, entre ells, els eclesiàstics van registrar els matrimonis
celebrats a l'illa. La base del nostre estudi.
La població bimbatxe, de la qual no sabem
quan van arribar, ni com, ni quants eren
(encara que podem fer-i s'han fet-estimes), ni
com vivien (encara que es puguin trobar traces
encara en el comportament actual) ... si sabem
què queda d'ells, almenys, genèticament. Hi
tornarem.
Entre 1402 i 1045 (segons autors) Jean de
Béthencourt va arribar a les Canàries per
conquistar-les.
perifèriques:

Va

conquistar

Lanzarote,

les

Fuerteventura,

illes
El

Hierro i, parcialment, la Gomera. L'arribada de
Béthencourt va suposar la integració de la illa
de El Hierro, com a illa de senyoriu, a la
Corona de Castella, a principis del segle XV. Els
pocs europeus que hi va haver al principi, els
probablement pocs guanxes que van quedar,
van ser la llavor per a la població herrenya
actual.
La població herrenya es va consolidar entre segle i mig o dos després de la conquesta per
Béthencourt entre 1402 i 1405. Va ser quan els senyors (titulars del senyoriu, un règim
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feudal a què es van veure subjectes les canàries perifèriques) es van adonar que si no
repartien terres, difícilment arribarien pobladors per explotar-les, per l'escàs benefici que
suposaven els esforços, després de les taxes corresponents que aplicava el senyoriu.
El repartiment de terres i la seva rompuda
causar dos fenòmens, un demogràfic i un altre
ecològic, que marcarien la història de l'illa:
l'increment de població i el canvi en el sistema
hídric de l'illa. En eliminar part de la vegetació
de monteverde, es va perdre la capacitat de
retenció d'aigua i el seu emmagatzematge, de
manera que es pot dir que des de la seva
consolidació, la població herrenya va patir el
constant flagell de la sequera. D'altra banda,
amb la consolidació demogràfic , es va desplegar també l'aparell administratiu de l'Església.
Díaz-Padilla (1990): El señorío en las Canarias occidentales
Martín-Fernández (2009): Sociedad y sequía
en un territorio insular (El Hierro, Canarias)
La consolidació genètica de la població canària
actual reflecteix la història de les cròniques i
aporta noves dades. Segons estudis genètics
realitzats per l'equip del professor Vicente
Cabrera a la Universitat de la Laguna, equip
que

malauradament

es

va

desmembrar

després de la seva jubilació, l'estirp masculina
(heretada per via paterna, ja que va lligada al
cromosoma Y), és prioritàriament europea, en segon lloc, nord-africana, i inclou indicis de
població sudsahariana, restes dels esclaus a l'illa.
Ara bé, l'estirp femenina (heretada a través de la via materna pel DNA mitocondrial), és
majoritàriament nord-africana, mentre que en segon lloc és europea i també inclou traces de
marcadors sudsaharians. És a dir, mostra que, quan es va consolidar la població canària, hi
van intervenir més homes europeus que bimbatxes, i més dones bimbatxes que europees,
com també alguns sudsaharians d'ambdós sexes.
Aquesta composició asimètrica de la població s'interpreta perquè, a més que en les topades
van poder morir (o ser deportats com a esclaus) més homes que dones, el grup de Cabrera
va trobar en les cròniques que els primers europeus van anar a raptar dones del nord d'
Àfrica, en episodis anomenats cavalcades. Per aquestes aportacions, que van ser
posteriorment prohibides, no es pot aclarir si l'origen femení és a causa de les bimbatxes
supervivents d'origen nord-africà, o a les capturades amb posterioritat en les incursions al
nord d'Àfrica. En qualsevol cas, la formació de la població canària té un origen mixt.
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Tota població amb increments acumulatius
anuals a llarg termini entre el 0,73 i el 1,0%;
únicament pot aconseguir-amb un favorable
comportament de les taxes vitals i amb la
immigració (Macías Hernández 1992:35).

A les Canàries, al segle XVII es van instaurar
enginys sucrers, poc temps després, canaris a
les

Antilles

per

treballar-hi,

el

desenvolupament que van tenir, va fer que
s'abaratís el preu del sucre, fet

que

va

ocasionar una forta competència amb els
canaris

i

provocar

la

primera

onada

emigratòria per raons econòmiques al Golf de
Mèxic i el Carib.

La crisi vinícola canària de la segona meitat del
segle XVII i primera del XVIII va provocar
migracions continuades per poblar Carib i Golf
de Mèxic, a més de les regions del Sud d'EUA i
Rio de la Plata. La crisi de la cotxinilla en la
segona meitat del XIX va seguir el mateix
patró.
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A la primera meitat del SXX va tenir lloc una
migració a Cuba. En canvi, la segona meitat
del SXX va ser com la resposta a una crida:
«tots

a

Veneçuela»,

provocada

per

una

sequera de dos anys a l'illa, que va coincidir
amb

l'auge

Veneçuela.

de

l'economia

Després de

la

petroliera

crisi

a

econòmica

petroliera de 1973, molts dels habitants d'El
Hierro tornar a l'illa. Excepte en l'última etapa
migratòria,

en

què

es

van

anar

famílies

senceres, l'emigració solia estar composta per
homes sols.
Aquesta era la base de coneixement per
comenar el treball de la población de l’illa d’El
Hierro. Per què El Hierro? Perquè el meu bon
amic Oriol Vall, metge de nens, alguns estius
anava a cobrir les vacances del pediatre de
l'illa. El meu primer viatge va ser allà per 1989, per conèixer l'illa i valorar l'estat dels arxius.
Vaig venir, vaig comprovar que podia tenir la
meva disposició els arxius de matrimonis, i
vaig tenir molt bona sensació (la necessitava,
ja que anava a dedicar hores a l'illa), de
manera que es va posar en marxa el procés
d'elaboració d'un treball de doctorat.
La tesi va ser dirigida pel professor Jaume
Bertranpetit, i per a la seva realització vaig
obtenir una petita ajuda del Cabildo i una altra
de la Generalitat de Catalunya. Aquests ajuts
em van permetre obtenir material d'estudi (els registres matrimonials que em va
proporcionar l'Arxiu del Bisbat de La Laguna) i una curta estada a la Universitat de Coimbra,
amb el professor Augusto Abade, per fer els últims càlculs relacionats amb els cognoms.
Vaig llegir finalment la tesi, Biodemografía de la isla de El Hierro. Estructura demográfica y
genética de la isla del Meridiano, el 8 de novembre de 1996 a la Universitat de Barcelona, i
per ella el tribunal em va atorgar la màxima qualificació: cum laude per unanimitat. Aquest
estudi és la base Entre lajiales y brumas. En revisar les dades per la publicació, vaig ampliar
la forma de veure'ls i vaig estudiar altres variables que no havia tingut en compte
prèviament. De manera que a Entre lajiales i brumas tenen vostès una revisió i ampliació del
treball de la Biodemografía de la isla de El Hierro.
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Però,

què

és

la

Biodemografia?

La

Biodemografia és una disciplina que estudia les
poblacions a partir dels enfocaments propis de
la Demografia i de la Genètica de Poblacions,
de manera que aporta el coneixement de
processos de microevolució de les poblacions
humanes (selecció, deriva i flux genètics),
deduint-ne actuació en el passat, explicant
l'estructura poblacional present i estimant (en
sentit probabilístic) la seva futura evolució.
Les dades demogràfiques sota el prisma de la Biodemografía articulen conceptes i anàlisis
biològiques, ecològics i socioculturals en estudiar, en general, petits grups rurals aïllats i
sotmesos a una constant emigració. Així es troba la interacció amb l'ambient en una
dinàmica social, que inclou la diversitat de decisions individuals en un context col·lectiu
observat a diferents nivells (individual, de família, de clan, de comunitat, de poble, de
província, de regió...). Barreto (2008:27-33). Canarios de ayer.
El que els relataré són les pinzellades que es
detecten en una foto de grup, una visió general
de la población i de la seva evolució a partir
dels

registres

de

matrimonis.

Un

treball

descriptiu. Si volguéssim fer la tasca hercúlia
de reconstruir famílies, també necessitaríem
els registres de baptismes i defuncions, arxius
que, malauradament, estan perduts en la seva
major part. Així doncs, intentarem comprendre
què va anar passant a El Hierro a partir de les
persones que es van casar a l'illa entre 1625 i 1985. Anem doncs a fer un viatge en el temps
per veure com va anar canviant la població de l'illa, considerada com un grup únic.
Per respondre a la pregunta quants van ser?
vaig anar a l'Institut Nacional d'Estadística on
vaig trobar recomptes antics i censos de
població periòdics. Vaig buscar també en els
llibres de cròniques o d'història, per veure
quants van ser en l'etapa pre-censal, ja que els
europeus anaven amb cronistes, vaig buscar
estimes del nombre de bimbatxes que podien
viure, fins i tot em vaig atrevir a fer apropar
una estima. A partir de les dades, calcular el
saldo migratori com la diferència entre la població real (la dels censos) i la població que
hauria d'haver segons el creixement vegetatiu de la població: la diferència de l'estima de la
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taxa natalitat i la taxa mortalitat prenent dades generals de les illes Canàries. El saldo
migratori relatiu ve referit a la població total, en tant per mil (Martín Ruiz 1984:207; Martín
Ruíz 1990:359; Erdozaín 2004:24-25; Iglesias, 2008:280).
Segons les dades obtingudes, abans de la conquesta viurien a l'illa unes 3.000 persones.
Després del primer contacte amb els europeus al segle XV s'estima que van morir entre el 60
i el 95% dels bimbatxes, entre enfrontaments, captures i per contagi de malalties
infeccioses, enfront de les que no tenien desenvolupada immunitat (Pérez Moreda, 1980).
Altres autors estimen més recentment que el percentatge de morts per contagi va ser
menor, ja que es tractava d'una població fins a cert punt habituada als mateixos gèrmens, ja
que tant europeus com nord-africans provenien de poblacions generades pel neolític del blat.
A finals del segle XVII van arribar els colons europeus que, creuant-se amb els bimbatxes
supervivents i els seus primers descendents amb els conqueridors, consolidarien la població
històrica, la herrenya. I en el segle XXVII començar a créixer la població, fins llavors
estancada. Als segles XVIII i primera meitat del XIX, el creixement es va estancar de nou per
efecte de l'emigració continuada. A la segona meitat del segle XIX i la primera del XX, tot i
l'emigració, la població va créixer. El nombre màxim d'habitants es va aconseguir el 1940,
però les dures condicions generades per una sequera van fer que el nombre d'habitants
descendís bruscament fins a 1970. En menys de deu anys van marxar de la illa més de la
meitat dels seus habitants. Ara bé, des d’aleshores, i de forma més acusada des de 1990, la
població es va recuperar, ja que els seus efectius van pujar un 171%. L'any 2000 es van
superar els 10.000 habitants.
En

la

prospecció

dels arxius

demogràfics

parroquials al Bisbat, a La Laguna, vaig
conèixer l'estat dels llibres, que dataven des
de 1625. Aquests documents canònics eren
molt més valuosos que els documents civils,
perquè arribaven molt més enrere en el
temps.
Gràcies a don Juliol González Sánchez, arxiver
del Bisbat, i a don Manuel González Méndez,
que havia estat rector a Nostra Senyora de la
Concepció i em va permetre fotocopiar les seves transcripcions dels llibres dels dos primers
segles, vaig obtenir accés fàcil als registres.
Vaig informatitzar doncs, els registres matrimonials de 361 anys (des 1625-1985), en
realitat amb llacunes en total d'uns 40 anys-i, encara, amb molta sort, ja que els arxius de
l'illa, cada segle s'havien perdut en gran part, especialment en l'incendi de 1898. I, un any
després (ja que el meu dedicació mai va ser exclusiva), em vaig posar a estudiar les dades a
veure quins resultats obtenia.
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Els

demògrafs

prefereixen

estudiar

una

població a través dels registres de matrimoni
perquè en ells s'indica informació sobre el
matrimoni (lloc, mes i any de celebració),
dades

sobre

dues

persones

i

els

seus

progenitors (estat civil, edat, lloc de naixement
i de residència, professió, noms i cognoms) i la
relació de parentiu que hi ha entre ells. Tot
això,

fa

que

els

matrimonis

siguin

molt

valuosos per als estudis de biodemografía.
Algunes variables dels registres es refereixen al matrimoni en si. El lloc de celebració,
distribueix els matrimonis en l'espai, el mes, al llarg de l' any, reflecteix el cicle estacional.
L'any de celebració indica temps millors, quan se celebren més matrimonis.
Altres variables es refereixen a les condicions dels contraents. L'estat civil, en el cas de les
segones núpcies, posa de manifest les morts prematures. L'edat, si és elevada, sol reflectir
les condicions difícils d'una població. El lloc de naixement, l'endogàmia, és a dir, les persones
que arriben i es casen. El lloc de residència, l'emigració, les persones que es casen i se'n
van. La professió, l'estratificació social. Els noms de pila, les modes.
I, finalment, altres, es refereixen a la relació entre els contraents. Pels cognoms podem
trobar la filiació patrilineal, prenent el cognom com un indicador genètic lligat al cromosoma
Y. I, les dispenses per consanguinitat, el parentiu declarat.
L'emigració

de

Canàries

a

Amèrica,

tant

clandestina com legal, és una pràctica que es
remunta als primers anys de la colonització
espanyola en el Nou Món. Quines causes han
determinat la seva situació?
L'augment

demogràfic

a

causa

que

es

mantenia una taxa de natalitat elevada mentre
que havia disminuït la mortalitat, provocava
excedents de població. L'emigració sempre ha
actuat a les illes com reajustament de força de
treball i vàlvula d'escapament a conflictes socials (Medina Rodríguez 1991:13).
Al llarg de la historia, l'emigració a les Canàries va anar canviant la destinació. Al segle XVI
es van instaurar enginys sucrers a La Palma i Gran Canària, sobretot, i també a Tenerife i La
Gomera, poc temps després, canaris eren contractats des de les Antilles per treballar-hi; la
seva habilitat va ser tal que va fer que s'abaratís el preu del sucre, fet que va ocasionar una
forta competència amb els canaris i va provocar la primera onada emigratòria al Golf de
Mèxic i el Carib.
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La crisi vinícola canària de la segona meitat del segle XVII i primera del XVIII va provocar
migracions continuades per poblar Carib i Golf de Mèxic, a més de les regions del Sud d' EUA
i Rio de la Plata. La crisi de la cotxinilla en la segona meitat del XIX va seguir el mateix
patró. A la primera meitat del SXX va tenir lloc una migració massiva a Cuba, fins a la crisi
de 1929.
La segona meitat del SXX va ser com la resposta a una crida: «tots a Veneçuela», provocada
per una sequera de dos anys a l'illa, que va coincidir amb l'auge de l'economia petroliera a
Veneçuela. Després de la crisi econòmica petroliera de 1973, molts dels habitants d'El Hierro
tornar a l'illa. Excepte en l'última etapa
migratòria, en què es van anar famílies
senceres, l'emigració solia estar composta
per homes sols.
El

paper

demogràfic

d'una

emigració

massiva, bàsicament masculina, comporta
una alteració en l'equilibri de sexes en la
població

origen;

només

un

índex

de

masculinitat inferior al 90% (9 homes per
10 dones en edat de casar) és un valor
rellevant que afecta la nupcialitat (Reher
1994:51).
Per El Hierro no tenim més dades segregades que les dades recollides en el cens d'Aranda de
1769 donen un índex del 69,7% (menys de 7 homes per 10 dones) i el de Floridablanca del
61,15% (6 homes per 10 dones en edat de casar) (Macías Hernández 1992:191).
Probablement molt inferiors al 78% (menys de 8 homes per 10 dones) estimat en zones
rurals de Canàries, mentre que el d'Espanya
era del 96% (Pérez Moreda 2003:140).
Anem

a

veure

com

afecta

aquest

desequilibri entre sexes en la nupcialitat, el
nombre de matrimonis.
La taxa bruta de nupcialitat (TBN) no és
més que el nombre de persones que es casa
per cada mil habitants. S'han calculat, com
les altres variables, buscant la població per
dècades, des de 1625 fins a 1985.
Excepte escassos moments, entre els quals
es troba el període de colonització de l'illa, cap a la meitat del segle XVIII i, sorprenentment,
en el moment de més emigració a Veneçuela, la taxa de matrimonis es va mantenir per sota
de la taxa mitjana espanyola. En repoblar l'illa, s'estima que en una població jove, els
matrimonis serien freqüents.
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Fins ara no hem trobat què va generar
l'augment de la taxa de nupcialitat en la
dècada de 1761, però, a partir de llavors es
relaten episodis de fred i pèrdua de collites
(Darías Padrón, 1988:94, de Urtusáustegui),
justificaria el descens posterior. És cridanera
l'escassetat de matrimonis a la fi del segle
XIX. En la dècada de 1921 i entre 1941 i
1960, la taxa nupcial va augmentar gràcies
als matrimonis per poders.
A l'illa d'El Hierro moltes parelles es van
casar per poders; ells emigraven primer i elles els seguien, després d'una cerimònia en què
el contraent era representat per una persona de la seva confiança. En aquest estudi s'ha
estimat aquest tipus de matrimoni quan en el llibre de registre com a residència de la dona
consta alguna localitat de l'illa i la del marit, un lloc de Llatinoamèrica.
Durant el segle XX, els valors més grans de matrimonis per poders es van donar en la
dècada de 1921, quan l'emigració es dirigia majoritàriament a Cuba, i entre 1941 i 1960,
quan gairebé un 40% de la població va emigrar a Veneçuela. Entre tots dos destins, també
hi va haver alguns matrimonis per poders el destí era l'Argentina.
La correlació entre les taxes brutes de nupcialitat (el nombre de matrimonis per cada mil
habitants) i els matrimonis per poders van ser, a l'Argentina (0,4), a Cuba (menyspreable) i
a Veneçuela (0,5). En total, del 0,6. És a dir, que els matrimonis per poders van jugar un
paper en l'augment de la taxa de nupcialitat. Però, ¿en tots els casos?
Si busquem amb més detall, veurem que la correlació entre el saldo migratori relatiu (els
que es) i el nombre de matrimonis per poders és de 0,3 en el cas de Cuba, i de -0,9 en el
cas de Veneçuela. Com que són valors inversos, el nombre de matrimonis per poders i saldo
migratori relatiu, es pot dir que la correlació és francament notable en el cas de Veneçuela
com a destinació, mentre que no seria tant així en el cas de Cuba, sinó que hi hauria un cert
descens del nombre de matrimonis.
És a dir, que en la dècada de 1921 a Cuba
es van ser principalment d'homes sols,
mentre que l'emigració a Veneçuela del
període entre 1951 i 1980 va comportar
majoritàriament l'emigració de famílies.
L'emigració
principi,

¿es
les

requereixen

reflectia
persones

més

temps

en

l'edat?

que
que

En

migren
els

que

romanen en el lloc d'origen per instal·lar i
preparar-se pel matrimoni. I, per altra banda, quan el desequilibri entre homes i dones és
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patent (com ho va ser en el cas d’El Hierro), l'edat de les dones al matrimoni també
s'endarrereix. Vegem què obtenim a El Hierro. L'edat mitjana al matrimoni s'ha obtingut a
partir de 1866, quan les partides de matrimoni la recullen, i només en els solters, casats en
primeres núpcies. Cal considerar l'escàs nombre de dones en què es va registrar l'edat entre
1931 i 1960 pel que el valor sigui difícilment valorable.
Per valorar el retard en l'edat al matrimoni, s'han diferenciat tres grups, homes i dones que
romanen a l'illa els cònjuges també resideixen a El Hierro; homes que emigren i dones
nascudes a El Hierro els marits resideixen a Llatinoamèrica (parelles que es van casar per
poders), i homes i dones que van tornar: nascuts a Cuba o a Veneçuela i residents a l'illa.
En la dècada de 1871, l'edat mitjana de les dones és superior a la dels homes, un fenomen
poc corrent, probablement a causa d'una barreja entre l'emigració i el defecte de registre.
En la dècada de 1901, l'edat dels homes que tornen de l'emigració és superior a la dels
homes residents a El Hierro, com a Espanya, que l'edat al matrimoni dels emigrants és
superior a la dels autòctons [Reher, 1994:66]. Una cosa similar passa també des de 1911
fins 1940.
Ara bé, a partir d'aquesta dècada, l'edat de
les dones que emigren i dels que retornen
(homes i dones) és inferior a la dels que
resideixen a l'illa. Aquesta dada sembla
indicar

que l'emigració els va

anar

bé

econòmicament com per establir una família
abans que els que van romandre a l'illa.
Una

emigració

d'homes

comporta

inevitablement que en la població d'origen,
si no hi ha entrada de població forana, hi
haurà dones que es quedaran sense casar, cèlibes. L'estima del celibat femení a El Hierro
s'ha obtingut per referències bibliogràfiques,
ja que les dades demogràfiques de la illa
d’El

Hierro

a

escasses

ocasions

vénen

desglossats. En poblacions espanyoles amb
taxa d'emigració alta, a la població d'origen
s'estima al voltant del 32%. (Cachinero
1981:54;

Macías

Hernández

1992a:191;

Pérez Moreda 1986:26-35; Pérez Moreda
2003:140).
Amb l'edat de les solteres al matrimoni, i
simplificant al màxim, s'ha realitzat una
estima de la mitjana de fills que van poder tenir les herrenyes. (Junyent 2013:159). S'ha
partit dels valors de l'esperança de vida de les dones (43,3 anys), el temps entre el
naixement d'un fill i el següent, que varia d'1,5-3,5 anys (9 mesos d'embaràs, el subsegüent
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període de infecunditat de 3 a 24 mesos, i
el temps d'espera de 5 a 10 mesos), i
l'estima de la mortalitat intrauterina (Livi
Bacci

2002:25),

avortament

cada

i

s'ha

estimat

un

cinc

embarassos

(Chaunu 1976 : 113), tot i que no s'ha
tingut en compte el percentatge de les
que enviduen.

Dels resultats veiem que la natalitat es va
mantenir sobre la mitjana espanyola, com
era d'esperar en una societat amb taxa de natalitat alta, excepte en moments de crisi: en la
dècada de 1940, amb la postguerra i la gran sequera que va provocar emigració a
Veneçuela.
Les dades demogràfiques no estan desglossats fins al punt de poder calcular la taxa
d'il·legitimitat directa, de manera que intentarem estimar a partir de les dades de la
nupcialitat, ja que a la partida de matrimoni dels contraents s'indica quan són fills de pares
desconeguts. Així, a partir del nombre de matrimonis de fills il·legítims, s'obté el percentatge
d'il·legítims segons la nupcialitat, però queden fora els il·legítims que no es van casar.
Per estimar els il·legítims no casats, s'ha suposat que és el mateix percentatge dels que es
van casar: els il·legítims no tenien perquè ser rebutjats, i menys en una societat en què les
taxes de masculinitat eren baixes. Tots ells han estat valorats des de l'antiguitat de les
partides, des de 1625.
A partir de la xifra de persones que es van casar (per cada n matrimonis, havia n homes i n
dones que es casaven) i també les estimes de celibat generals per a Canàries entre els 46 i
50 anys, que resulten en un 14% per als homes i un 20% per a les dones, es pot inferir el
nombre de persones que no es van casar: de cada A persones que es van casar, si el C% de
la població no es va casar, el nombre absolut estimat de persones que no es van casar és
de: x = A * C / ( 100 - C ). Un cop estimat el nombre de cèlibes, es pot calcular quants d'ells
són il·legítims (en tant per cent): x = I % * cèlibes / celibat.
Com és diferent el celibat entre els homes i les dones, s'han estimat les dues sèries per
separat, de manera que s'ha buscat el percentatge d'il·legítims entre els homes i el de les
dones. La suma total d'explicar els il·legítims casats i cèlibes, en el cas dels homes i de les
dones. Atès que els il·legítims casats en 1625 havien nascut al voltant de 1600, s'han
retardat en tres decennis els valors obtinguts.
Comparant amb Espanya, que la taxa de naixements il·legítims s'ha mantingut baixa al llarg
de la història, el nombre d'il·legítims de Canàries, i d’El Hierro en concret, va ser molt
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superior. És curiós que al final del
període

els

fills

nascuts

fora

del

matrimoni a Espanya en general van
pujar,

mentre

que

a

l'illa,

van

disminuir.
En un pas més enllà s'ha estimat la
minva

demogràfica

que

va

suposar

l'endarreriment de l'edat en les dones. I
s'ha pres com a natalitat potencial, el
nombre de fills en els matrimonis de
solteres (primeres núpcies) si l'edat al
matrimoni de les herreñas fora en condicions òptimes, és a dir, la de les retornades al final
del període estudiat. La diferència entre aquesta dada i el nombre de fills estimats a l'edat
real de matrimoni és l'estima del dèficit demogràfic de l'illa.
Així, per a tot el període (1625-1985), la mitjana de fills no nascuts és de gairebé un i mig
per cada matrimoni. El nombre de fills no nascuts estimat és de 11.944 per als 360 anys. De
manera que, a l'any, no van néixer més de 33 nens a l'illa, gairebé tres al mes. Un
mecanisme implícit de control de natalitat entre la població herreña en època de carestia.

No obstant això, com en el proverbi
xinès, els Hierro han sabut donar la
volta a la crisi i convertir-la en una
oportunitat. En haver-se mantingut al
marge de l'especulació turística, ha
pogut ser declarada reserva de la
Biosfera

per

la

Unesco.

I

pretén

aprofitar els recursos naturals i utilitzar
energies renovables fins a automoció,
l'any 2014.
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Entre lajiales y brumas va sorgir del meu
treball de tesi doctoral.

Esteu tots convidats a fer una copa de
cava.
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