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La imatge 

deis pagesos: 

rústecs, devots, 

rendistes 
(s. XIV-XVIII) 

•a 
'-I Xavier Torres 

tí 

'Vi, 

Pagés anib 

panuL^iia 

i biistó. 

F;i cosíi ^run parfll o tVL's d'ujiys, i'histonado]- [osiíp Fontana 

î s plintejava iin;i qücstió apareiitmenc seiizilla: q u é era (o 

qu¿ hiivia cstac) un pagés en l 'Europa deis últims niil anys. 1 

la resposca. si fa no fa, podia ser aquesta: un malentés o un 

grapac de preJLidicis. En aqucst arricie, dones, resseguireni 

breumeii t aqueiles iinati;i,'S o reprt^entacions de la pagesia 

elabonides en el deeurs de Tépoea medieval i moderna, i que 

son a rorigeii d'aquests prejudicis o lualentesos. En d'ulrres 

niots, exposarem coni foren vistos els pagesos per aquells que 

no n 'eren, de pagesos. Toca iniacge o represencació sempre 

és una c reado de r«alcrei>. 

Feudalísme 

La Vella Europa, tal com en díuen aigLins estudiosos de 

l ' E u r o p a de Pany lUÜO fins al 1800 , s e m p r e es def iní , 

alnit'iiys oficialment, com una societat d 'ordes o escanicnts; 

és a dtr. una soeietat en la qual els individus es classificaven i 

jerarquitzavcn segons nns cnteris d'lionra i estiniació fori^a 

precisos (lurídics) i primtuiíats (visibles, Oíscensibles), i que 

enianaven -e s deia— de la lamció social que exercien. Aques

ta funció, altramenC. atorgava i rcgulava taiit l'estacus social 

-•ig«!P"'"" " 
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coni cls drets policics (o í;i scva iiiancaEî M) deis meinbres de 
cada estament. A l'origen de tot plegat hi li<i, és clLir, la céle
bre trilogía o trinitac feudal, segoiis la qual tota societat es 
dividía necessáriamenc en tres iiienes d'ordes o persones: els 
(.¡ui pregaven (oniiorcí), els qui giierrejaven (hclbtorci) i els qui 
treballaven (JalwraSorcs). 

Els pngesos, dones. ociip;iven el darrer grao de Tescala o 
jerarquía estamental: el deis hilionnores. En consonancia, ocu-
paven també el lloc iiiés baix i nienys visible en aquesta figu
ra o representació antropomórfica, tan siiada, pero eficaz, 
que assímílava la societat al eos huma. Igual que aquest, 
s'argumenta va, el eos social era fet de membres i organs dis-
tiiits; tots plegáis necessaris, és ciar, pero 110 pas idéntics, 
intercanviables o d'ují mateix rang. Alio que pot fer Tull o la 
boca no ho poden fer les mans o les carnes. Cada órgan (és a 
dir, cada estanient) té, dones, la seva funció específica i 
intransferible (llegiu-hi: alió que fan els senyors no ho poden 
fer els pagesos). í uns organs [o estaments) eren (i son encara) 
mes vicals o importants que no pas uns altres [es pot viure 
sense un dit. pero diñcilment sense el cor). 

Així, el «cap» (el reí, el goveniaTit) sempre fou el vértex; i 
els pagesos, en caJivi, no podien ser sino «los peus que calci-
guen la terrao, en expressió del tractadista i nienoret gironí 
Francesc Eíximenís (c. 1330-1409). Es tracta -recordem-ho-
del mateix autor que nega el raciocini i la condíció humana 
mateixa ais pagesos. els quals eren, segons ell, «bestials e rús-
cechs e orats e sens rao, e quaix béstíes brutes e fort malicio-
ses...i), í encara, "grossers e brutals perqué están comuna-
ment solitaris e participen ab gens grosseres e bmtals» (segons 
un parell de coneguts passatges de Lo Crcsriii, obra escrita 
pels volts de 138(>). 

Manca d"huinanitat. de racionalitat, de ((coniunicació» 

amb alti"i... El corollari de tot plegat era que els pagesos 
tampoc no podien gaudir de drets polítics; ni podien formar 
part, en conseqüéncia, de la «iiació» catalana (literalment,. no 
eren ni podien ser catahms). Algims cronistes del segle XV, 
com ara el cavaller Pere Tomic (¡-Hííorías c aniqncíias dch... 
Reys de Amgó e lim ,vitfccsors los Coiníes de Barcchim, obra aca
bada el 143S, impresa el 1495 i reeditada els anys 1519 i 
1534), o el ciutada honrat barceloní Gabriel Turell {Rtrorl, 
1476), ho rubricaren i justificaren niitjan9ant l'afegit o argu-
ment de la "covardia* deis pagesos en la Iluita contra els 
niusulmans o infidels, en temps de Carleniany; a diferencia, 
és ciar, deis senyors o aristócrates cataians (els niítícs Otger 
Cátalo i ais anomenats Non Barons de la Fama), Theroisnie 
deis quals hauria salvat tant la religió com la nació. Vet ací, 
dones, perqué «lo principi de les llíbercats de Cathalunya» 
-com va escriure Turell— «no principia en hómens rústichs 
ni a plegadizos, sino en alts e valerosos». 

Riístecs, encara 

Aquesta despietada visió de la pagesia es prolonga, i es 
continua cultivaiit arreu, en el decurs de l'época moderna. 
N'hi haura prou, potser, amb l'evocació d'un deis «caracters» 
franceses de La Bruyére (I645-I69ñ), aquells «animaux 
farouches, des males et des femeUes, répandues par la cam-
pagne, noirs, livídes et tout brules du soieil, attachés á la 
teiTeu, que tenien «coiiime une voix aiticuléew {Les caracteres 
de TliL'opliraste, 1648); o bé, i ni que siguí sota una vis cómi
ca, carnavalesca o picaresca, amb el prolífic i gairebé univer
sal -per terres italianes, de Thiiperi o de Castella...- genere 
literari de la sátira del vilhuio o pagerol; és a dir, la burla del 
rirstec dcspla^at, fora d'ambient, i incapaz de captar el venta-
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ble significat de les coses o les pamulcs - i quf s'eiiduu, no cal 
dir-ho, toces les giiixotíides del cas. 

Poc ser, per exemple, la peripecia -enniig de )a guerra 
deis Trenta Anys (1618-164H)- del camperol de Grimiiiels-
haiisen (c. 1621-1076), qtie pona per iioni o nialno]ii - i no 
pas per casiialitat, és ciar— Siinpikhis SimpHcissimus (una obra 
dek anys 1668-1675). O bé aque'iC rillano castella que feía les 
delicies deis auditoris teacrals urbans i ariscocratics. O poden 
ser, Cal vegada, els popukríssinis -fins i coc en la Catalunya de 
conieiK^anient del segle X X - Dcrcoldo, Bercoldino i Cacase-
no, un criunivirat creació del camusorici o poeta popular 
bolonyés Giulio Cesare Crece {1550-16(í9). L'esCereotip és 
sernpre el mateix: el rúscec redu'ít a la condició de ximple o 
de bufó. 

Ben entesa, la sacira del t'i7/iJi(ii poc amagar, de vegades, 
un punt de critica o rebel-lia social. Aixi, la moral de Bertol-
do, un deis herois de Croce, no difereix pas gaire, inicial-
nient, de la d'un Eixinienis dos-cencs anys abans: aquell que 
está acosEumat a inenjar naps -diu Bertoldo—, que no vulgui 
tastar pastissos; o bé; qui maneja el cram'ec que no vulgui 
agafar Tespasa. Cadascú, dones, al seu lloc, tal coni denianava 
la metáfora antroponiórfica de la societat, Tanmaceix, Ber
toldo, que s'espavila progressivamenc al llarg de la naiTació, 
també es peniiet, ni que sigui a última hora, quan és a punt 
de morir, d'aposcrofar ais reis, i coniminar-los a fer juscícia, 
Cant al pobre com al ric, cant al bo com al dolent. Bercoldo, a 
mes, s'alluiiya radicalment d'Eixinienis - o de la moral domi-
nanc- quan, en un episodi anterior, refusa de treure's el 
capell en presencia del rei, amb Targument, prou inipressio-
nant, encara que també prou cristia, que (ifuomo non deve 
inchinarsi aH'altr'uomo... |perqué| cutti siamo di térra... e 
Cucci tomeremo in térra...». 

I la mare de Siiuplicius, per la seva banda, cantava una 
can^ó que deia, si ta no ía: 

oh! pagés menyspreat |.. .| 

qué seria d'aquesc món 

sense el treball d'Adaní l... | 
Perqué tu a tots plegats nodreixes... 

El ximple, el riistec. ¿no será, dones, un recurs, una dis-
fressa i toe, per cantar les veritats sense exposar excessiva-
nienc la pell? 

L'agrlcultura cristiana 

Ara bé, la imacge del pages «orat», «covard» o ^'bestial", 

tan persistenc, va coexisrir an-eu i sempre anib un segon esce-

reotip, cercanienc niés amable pero que es pot interpretar, 

albora, com una forma subcil de subjecció o control social. 

Es la imacge -edificant- del pagés cristia o devot: Thome 

Gravat sobre 
"etstresestats 
deFranga". 

senzil! i austcr, crcballador soterc i infatigable de la térra, cul
tivador d'una fe genuVna, allunyat de la vida regalada i llicen-
ciosa d'alcres estaments o d'altres indrets, com ara la cort o la 
ciutat, i que encama, en suma -o fms i tot en exclusiva, pot-
ser-, les veritables virtuts cristianes. 

L'estereotip -prou antic, cambé— fou représ o actualitzat 
per rhumanisme cristia i francisca, prou aficionar sempre a 
cancar les excel-léncies de Tarcadia rural -el bcatus ¡(le bucóHc 
i horacia- enfront les miséries i nialvolences de la vida urba
na i cortesana: «El buen aldeano», escriu fra Antonio de 
Guevara, «oye misa el domingo, paga el diezmo al obispo... 
ayuda a la fábrica, da para los santuarios | . , . | cuan dichoso 
es... el aldeano, al cual le abasta una luesa llana, un escaño 
ancbo...». Certament, no és ben bé una reivindicació del 
pagés i del seu treball. perqué Wildeuno en qüestió mes aviat 
sembla ser sempre Vlihitili^o local; i a Valílca en qüestió, altra-
ment, mai no hi ha penes ni creballs, sino només «pasaciem-
pos* {Menosprecio de cork- y alalmnza de aldea, 1539). 

L'escereoiip de! pagés cristia o virtuós va ser defmitiva-
ment potenciac, pero, per la Reforma cacólica o cridencina, 
els valors de la qual craspuaren ben aviac en forfa tractats 
agronomics de l'época, italians, francesos o catalans. El pagés. 
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ra», i s'esfor^;! per inciilcar-li. primer de tot, els delires —crís-

tians— de tot «bou p;ire de tiunilií)», amb un seguit de iiiáxi-

iiies potser baiKils pero sitíiiifiLMcives. Aixi. el pater familias ha 

de predic;ir sempre nmb l'cxeinple, i niacinar ¡ escamissar-se 

mes que iiingii. Hn de vedlar, a mes, perqué els íúh - i els 

mossos del mas— ni iiiaiidregin id reneguin; i MHO lia de dei-

xar anar las filies á festas y b;ills públichs, sino ab niolt segura 

companya. . . " . Aquesta policía cristiana s'cstén fins i toe ais 

ni;isovers de la casa. A la vista d'aquesces indicacions - i encara 

d'altres del mateix tenor— h o m poc demanar-sc quina fóra la 

utilitat agronómica del tractat de ira Agnstí. L"explicació, 

pero, és que Fagriciiltoi- de ira Agiiiící és (o cal que siguí) un 

llaiirador cant de l'ánima com de la teira campa. 

Enm¡Lí de tanta filípica, pero, l'elogí de TagiTcnlcura (.sí 

no bcn bé del pages o del eonrcador de la tcixa) era con tun -

dent. encara que potser niassa bíbíic o recóric: la •[•professió 

mstica» fóra «la primera y principal machina que sustenta lo 

m ó n . . . de tal manera que a no ser.se inve|n]tada ninguna 

persona podría passar esta vida.. .", Ja bo deía Cicero, «que 

de totes les coses, no hí ha ninguna de millor, ni mes dol^a, 

11) mes fértil, que la Agi-icultut^": o el mateix emperador Jus -

tinia, el qual Cünsiderava que «lo Agi'icultor se ha molt de 

sopoitar». Fra Agustí recordava, a mes. que la primera criatu-

]\i liLiniana fon un pages, Adaní , «y ai^ó asóles deu bastar 

per.a dar rabo cumplida d e . . . les excelencies desta Professió 

Rúsrica, y los profits que de ella resultan...». 

El pages í la república 

en aquests casos, con t inua essent rnstec i ignorant , pe ro 

s 'admet, si mes no . que pot ser instruir o adoctrinat; i que 

fins i tot pot esdevenír un alumne aplicat i potser fins i tot 

avantatjat. ates que la virtut cristiana es forja, com és sabut, 

enniíg de Tadversitac. En aquesta penpectiva, pero, no hi ha 

a penes diferencia entre economía , societat i religió. ni entre 

respectar l )éu i respectar (posem per cas) els pactes de maso-

veria (o pagar e! delme al bisbe). Vet ací, dones, r«agricu]tu-

ra cristiana», la «santa af2;ricultura», els tractats de la qual 

alli^onen índistinta]iient tant sobre el catecisme o les obliga-

cions cristianes del /?i!;i:'j' fanüliíjí de pagés com peí que fa a 

qüestions estrictament agi 'onómíques. 

Aquesta és la tónica, si mes no , del celebre tmctat cátala 

de fra Miquc l Agustí ( ÍSCJO-i6,^( t ) , r a n o i n e n a t Lliliie íích 

scavís ti'A_';¡iñ-iilnii'a. ÜJÍÍ1 rústica i pasfoñl, amb una edíció catala

na del ! ñ l 7 i mes de VÍJK de castellanes entre 1625 í 17^5, i 

que és, de fet, una versió de l'obra francesa de Charles Estien-

ne Pracdiimi n¡stiain¡ (1554) o L'Aj^muhiirc vi Mnisoii rustique 

(edició vernacla de 1564). Fra Agusti (igual que Estíenne) 

s'adreca. d'entrada. a <'lo bon Pare de Familia de la Agnicultu-

T o t plegat, tampoc no es tan estrany. Perqué la ímatge 

de la pagtísia -medieval í moderna— sempre fou mes plural i 

fms i tot contradictoria q u e no pas poden fer-nos creure 

alguns estereotips o alguns autors coetanis (tal coni advcrteix 

P, Freedman). Aíxí, [a visió del pagés com a productor de 

subsisténcies, i. per tant, sostenidor material de la societat o 

deis altres estanrents, era ja existent -si no c o r r e n t - Tany 

tOOO. enmig de ¡a feudalització i la subjeccíó deis lühimíhvvs. 

I aquesta ímatge o funeíó de la pagesia no féu sino revalorar

se en ei decurs de Tépoca moderna, i per raons, de vegades, 

prou divei-ses o contraposades. i'odía ser. potser, la p romocíó 

de rindividualisnie agi'ari, í la reivindicació subseqüent de 

I'esforfat PierS Pioughman, elevat aleshores, en l'Anglaten-a 

deis T u d o r i els Stuart, gaírebé a la categoría d 'empresari 

agi'ícola. O podía ser, al contrari, un resultat de la recerca 

desesperada de reméis o arbitrís per de tu ra r la crisi o la 

decadencia material i política, tal com succeí en la Castella 

deis Ausria o del Sis-cents. 

Fou aleshores també que s'equipara agricultiu'a (sí no 

pagesia) i noblesa. El cultivar hacnuiíiílo castella Lope de Deza 
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no s'estav;! de din «La ALn'iciíltiir;! excede en nobleza a los 

deiiKÍs urcificios y adquisiciones, pues ella sola es la nactiral, 

dijriia de nobles, de virtuosos y sabios» {Gobierno político de 

A>iiiciiltuya, 1618). Una opinió s,eniblant cenien. a Catalunya, 

el cavaller Francisco de Clilabert ÍA^ñaiiuiwj uniívrsal y piona!. 

1626), i el jurista perpinyanenc Andreu Bosch. autor d 'un 

tractat d'ordes cátala (S;iji[(in"... íiels Tiiol:; d'iionor... de Caía-

liuiy,!..., 1638); «La Aííricultura y art de Pagcs. . . ha de ser 

posada en primera estiniació y honrra per esser los exercints 

aquelles los membres mes principáis y de major importancia 

per consei^V'ació de les Repúbliques». 

Els fisiócraces i iMiistrats del Sct-cents acabaren d'aiTodo-

nir la imatLíe, tot assimilant noblesa i utilitat. L'agiicultura, 

escrigiié Kousseau a VLiinilc (1762), «est le premier métier de 

l ' homme: c'est le plus bonnéte , le plus utile. et par consé-

quent le plus noble qu'il puisse exercer*. Va ser aleshores, 

també, quan aquest «canvi d'imatge» es manitesta finn í tot en 

la representado pictórica de la pagesia i el inón rural: de la 

disbauxada i multitudinaria fesca camperola passa al ptilcre i 

burgés retrac de familia, enmig d 'uns canlps can endrci^ats o 

regulars com esponerosos. 

Depagesosaliisendats 

T o : plegat erosionava sensiblemenc la vella i obsoleta 

jerai-quia d'ordes o escaments. Un anónim hisendat cácala de 

final del Sec-cents, iMustrat i oriiind de Porrera, ho aibrica 

sense embuts en un sen Ilibre d 'agronomia: la societat (o la 

ucomédia», com en deia també) es íuudava, en realicat. en «2 

columnes», a saber: «lo paiges y lo comerc ian t . . . [perqué] 

faltant algún deis demés |oficÍs| pot passar avant la comedia, 

pero en faltar un deis 2 no.s pot passar avant, y aqueixos se 

mantenen l 'un ab l'altre, y unics ab ells se mantenen tots». 

Ara bé, Testimació o reivindicació de la pagesia no era 

només una conseqüencia de la utilitat manifesCa de la seva 

are, sino el rcsukat practic. material i inevitable d 'un intens i 

recuiat procés de diferenciació social interna de les c o m u n i -

tats rurals. En d'altres mo t s , en la Ca ta lunya de Tépoca 

moderna, igual que arreu. sempre hi havia hagut pa^esos no 

sois prou rics - o ñm i tot mes benestants que no pas algunes 

famílies nob les - , s ino que rebien, a mes, i de facto -s i n o 

s empre de d rc t , i a cal no ta r i , a l m e n y s - , el t raccamenc 

dNibonorable»; o que fms i coc havien aconseguit un o altre 

tícol de noblesa, ni que fos soiament, i per comenta r , la c iu-

tadania bonrada de Barcelona o d'altres capitals catalanes. 

Gom deia a micjan segle XVIII el jesuíta Maten Aymerich 

(171,5-1799), autor d 'una descripció hiscórica y geográfica de 

Catalunya: «algunos.. . labradores son ciudadanos honrados», 

encara que no per aixo "SC desdeñan de tomar el aradoc 

Vet aci, dones, la fusió inipossible. i que hauria hon'ori t -

zat canLs i tants traccadistes precedents: pagesia i noblesa en 

ima sola persona, l'arada i fespasa en una mateixa ma. Res a 

vcure , dones, amb els pagesos imaginats o bescantacs per 

Eiximenis segles enrere, els liertoldos de torii, o els pagesos 

devots i desinteressats deis apoiogetes de la Concraretonna, 

La paradoxa, pero , és que moles d'aquests pagesos que se'n 

deien —i que se'n continuavcn dient, tot i ser ciutadans h o n 

ra Ls-ja no n 'eren, aleshores, de pagesos, sino que s'havien 

convertit mes aviat en rendisces de la térra, que vivien del 

creball d'altres pagesos. La pregunta, dones, mai no scrii bal-

dera: qué és un pagés? 

mi-^:^^M^''' XavierTorres ós pwfcsíor 

¡iniliM íi'liiíioria modenitt. 
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