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A gairebé ningú no li estranyari un número monografic d'Estudis &Historia 
Agraria dedicat al ((pairalismen. El terrne resulta familiar al lector habitual de llibres 
d'histbria i aquest lector no ignora 4 s  possible que I'existencia d'aquest número el 
faci reflexionar sobre aixb- que el fenornen ha estat poc estudiat. Poques vegades 
deu pasar, perb, que una paraula d'aquest tipus -una paraula de re1 occitana, pero 
que respon a una creació intel.lectua1 &aquí- hagi adquirit un significat pre:cís al 
marge dels diccionaris i de les enciclop8.dies. Perqu8. ni la paraula ((palralismen ni 
l'adjectiu cpairalista)) han estat objecte de definició en cap dels diccionaris més 
usu* de la llengua catalana. En el diccionari Pompeu Fabra, en el de la Gran Enci- 
clopedia Catalana, i en el més recent de I'Institut d'Estudis Catalans apareix úriica- 
ment pairal, com a adjectiu, i amb una definició rnolt breu i molt concreta: «deis 
pares)). El de la Gran Enciclopedia Catalana es limita a afegir, després de ((pairal:,), la 
veu (cpairalia)) amb un simple: ((casa dels pares)). Tampoc no pot satisfer -a un lector 
estranger interessat en el concepte- la consulta del diccionari Catala-Valencia-Bale- 
ar o del Diccionari etimolbgic de Joan Coromines. Tots dos confirmen la idea que 
I'adjectiu «pairal» és sinbnim de ((pertanyent als pares, als avantpassats)), i en el pri- 
mer d'aquests diccionaris aquesta definició influeix en la lectura -per fi!- de la v,eu 
~pairalisme)): ((afecte i conreu per les coses pairals)). 

Davant d'aquesta situació, el lector, que sap perfectament que ((pairalisrne)) vol 
dir més ((coses del carnp)) i ((coses d'abans)) que coses dels pares, i que no totes les 
cases del pare són ((cases pairals)) entendri que són necessiries, en aquesta presenta.- 
ció, unes reflexions sobre el mot. Tota paraula acabada en «isme» respon, per defi- 
nició, a una construcció ideolbgica. I quan dels -ismes se'n deriven adjecrius -istes, 
que qualifiquen persones i coses, el seu ús exigeix cautela. La paraula, que avui ens 
sona a vella i gastada, va sorgir en un moment precís i va tenir hxit en un context 
determinat, que probablement és més prbxima nosaltres del que imaginem. Aviso 
al lector que aquesta primera reflexió sobre el «mot» -no en abstracte, sinó a partir 
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&algunes veus concretes- no ajudari pas a percebre més nítidament el concepte 
-per aixb, i en el mateix terreny lexicogrific, caldria investigar altres paraules, per 
exernple, els termes «pages» i «rural» i tots els seus derivats- pero sí a percebre'n 
millor la complexitat. 

Quan apareix per primera vegada la «pairalisme»? La recerca encara no 
s'ha fet, i sé que assumeixo un risc quan situo la seva aparició a comenqaments del 
segle XX. Em baso en una relectura d'obres tradicionalment qualificades de pairalis- 
tes de finals del segle HX, en les quals la paraula no apareix, en la definició que el 
1913 fa del concepte el notari de Guissona Josep Faus i Condomines, i en el fet que 
el mixim divulgador de les idees pairalistes de la segona meitat del segle XX,  Joa- 
quim de Camps i Arboix, no hagi citar mai una definició anterior. En tot cas, penso 
que no és anar mal encaminat pensar que el pairalisme apareix en un moment en 
que les parades acabades en -isme proliferen, i quan l'expressió ((cases pairals)) ja ha 
fet fortuna-fins a cansar els lectors- en moltes obres literiries i molts discursos flo- 
ralescos. L'existkncia d'una abundant literatura sobre les cases pairals, que enllaqa- 
va, histbricament i psicolbgicarnent, la família amb la propietat i cantava les 
excel.lencies de les institucions jurídiques catalanes que afavorien aquest enllac, 
devia facilitar l'aparició -i l'exit- d'un neologisme per a designar -o per ironitzar 
sobre- una manera de concebre la societat catalana que havia tenyit molts discursos 
literaris, jurídics i polítics. 

La reflexió de Faus i Condomines, que és, ja ho hem dit, la primera que conei- 
xem sobre el pairalisme, permet una doble lectura. D'una banda, Faus i Condomi- 
nes sembla partir d'una idea propia i original quan diu que ~podríem anomenar i 
anornenem pairalisme: tot aquel1 món espiritual, ;tic i jurídic, que regula l'existen- 
cia de les comunitats domestiques de matrimonis o associacions de famílies, deno- 
minades per una metonímia vulgar, molt usual i corrent, simplement cases i també 
casespairah o pairah i encara avui disfruten de plenitud de vida en la quasi totalitat 
de la Catalunya agrícola o pagesa». Perb Faus no inventa el mot, i en una nota a peu 
de pagina denuncia que la paraula (cpairalisme)) hagués fet fortuna justament en 
medis que no es reclamaven «pairalistes». El concepte era combatut -i ridiculitzat- 
en nom de la modernitat, per intel.lectuals de la ciutat: 

«Aquest mot pairalisme alguns dels nostres moderns inte1.lecuals desnatura- 
litzats i anarquitzants, I'usen i pronuncien sempre amb un cert to despectiu i 
mofeta, com a significatiu de quelcom incivil, d'un estat social saturat de 
vulgaritat, de llorderia i de rusticitat. És que no veuen ni coneixen del paira- 
lisme sinó les llurs vestidures externes: la barretina i la espardenya 0'1s 
esclops del pages. Tot lo més heuen alguna vaga noticia de les rnanifestacions 
més ínfimes o mes picaresques de la seva mentalitat. De la seva ideologia i 
del seu sentimentalisme &tic i jurídic, no'n capeixen ni un borrall. No dub- 



tem que'l dia que sera de tots ben conegut el códic consuetudinari que infor- 
,- 

ma i presideix la vida ética i jurídica de les nostres comunitats domestiques 
de famílies o matrimonis, cessari aquesta hostilitat o prevenció purament 
literaria, contra'l pairalisme, o aquest vocable deixara d'ésser pronunciat 
amb irreverencia i amb aire burleta, adhuc pe'ls nostres mes engrescats,, exa- 
gerats i enfurismats europeistes o eiutaahnistes.» 

Un programa de recerca sobre el mot apairalisme)) exigiria, doncs, un examen 
atent a la seva difusió -tant en ambients favorables com en ambients contraris- 
durant el primer terc del segle XX. Pero les referencies a aquesta conjuntura ens per- 
meten, de moment, remarcar dos problemes: 1) els historiadors hem tendit zi situar 
i a parlar de «la crisi del pairalisme)) en aquells anys. Perb la identificació del «temps 
de la crisi del pairalisme)) amb «el temps de la crisi social agraria)), no revela precisa- 
ment la forca de les idees pairalistes? Amb aquesta identificació del fenomen, no 
estem de fet dient que el temps anterior a la crisi va ser un temps de benestar i 
d'harmonia social en el camp catala? Més endavant insistirem en aquest tema, amb 
textos de Vicens Vives. 2) És correcte convertir Faus i Condomines en el primer 
pairalista conscient de ser-ho? El notari de Guissona afirma que hi ha dos principis 
en el dret catala: el «pairalisme» és el prineipi historie, pero el prineipijlosdjc 6s la 
((llibertat civil». La llibertat civil ha de tenir «un cert caricter d'eternitat, de perpe- 
tuitat, de continuitat, de perennalitatn. Pero: 

«No aixis el pairalisme, principi purament histbric, consuetudinari, tradi- 
cional, congriador e informador i vivificador d'institucions jurídiques en 
una de les etapes o fases historiques de la nostra nacionalitat. En ulteriors 
evolucions del nostre esperit nacional pot afeblirse el pairalisme i deixar de 
tenir la importancia que en temps passats tingué i té encara avui com a prin- 
cipi regulador de la nostra vida jurídica.» 

Faus i Condomines, doncs, no reivindicava el pairalisme com un sistema de 
valors tancat i etern i preveia que en el futur $la Ilibertat civil pot donar ocasió a que 
naixin iS desenrotllin altres corrents consuetudinaris diferents de les que deriven 
del pairalisme)). Joaquim de Camps i Arboix, mig segle més tard, semblava menys 
resignat al que en el seu temps -més que en el de Faus- ja era una evidencia. De fet, 
en els escrits divulgadors dels anys seixanta el pairalisme sembla més un principi 
filos& que no pas un principi histbric. Correm, doncs, el risc de l'anacronisme si 
busquem ~pairalistes)) a I'estil «Camps i Arboix)) en la conjuntura dels anys vint i 
trenta del nostre segle. Ni tan sols no sabem citar altres autors -i ja hem expressat 
els nostres dubtes respecte de Faus i Condomines- que es reivindiquessin pairalis- 
tes. Les idees del notari de Guissona que acabem de ressenyar van ser pronunciades 
i escrites amb motiu d'una conferencia sobre un tema tan poc apassionant com el 
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de «].es vendes a carta de gracia)), publicada a la Revista Jurídica de Catalunya; van 
ser aplaudides aquelles paraules? Van conkixer algun tipus de difusió més enlla dels 
cercles jurídics? El 1913 no hi havia pas unanimitat en la forma de percebre el dret 
catala, reivindicat des de posicions enfrontades entre si. És una valoració ((a poste- 
riori~, doncs, el que fa que a alguns de nosaltres la major part dels textos escrits per 
juristes i propietaris catalans de l'epoca, els d'Abada1, els de 1'Institut Agrícola 
Catala de Sant Isidre, pero també els dels redactors de la llei de contractes de con- 
reu, ens semblin avui pairalistes. Pero que ho fossin o no depen, de fet, de la nostra 
definició de ~pairalisrne)) i apairalista)). 

Una cosa sembla clara: la nostra definició esta molt més a prop dels escrits de la 
conjuntura dels anys seixanta del nostre segle -que podem exemplificar amb els 
iioms de Joaquim de Camps i d'Arboix, Josep Pla, Jaume Vicens Vives- que no pas 
dels del notari de Guissona de 1913. Hem parlat abans de l'estil Camps iArboixper 
a identificar -i diferenciar- el pairalisme dels anys cinquanta i seixanta. Cobra 
divulgadora de l'advocat -i exalcalde- gironí justifica aquest epítet. Pero pot ajudar 
a veure el caracter nou del pairalisme dels anys cinquanta el fet que el 1935 el 
mateix Joaquim de Camps i Arboix hagués discutit amb vehemencia els que defen- 
saven «el sistema tradicional dels contractes de conreu a Catalunya~: 

«En una paraula, a la vista de gran part de la contractació rural catalana, 
queda desmentida aquella basquejada liberalitat dels nostres propietaris i 
s'endevina la persistencia d'un concepte arcaic, absolutista i feudal, que vol 
mantenir de totes passades la intangibilitat de la propietat de la terra, com si 
aquesta, a l'igual que la Monarquia, tingués un pretks origen de dret diví.» 

Aquest parigraf -i el text al qual pertany- no figuraria, en principi, en una 
antologia de textos pairalistes. Pero Joaquim de Camps i Arboix, en els seus escrits 
més clissics sobre el pairalisme dels anys cinquanta i seixanta, no es retractara mai 
d'haver considerat bona i adequada la llei de contractes de conreu. Aquesta dada és 
important: estar d'acord amb Joaquim de Camps i d'Arboix, és a dir, estar d'acord 
amb els principis pairalistes dels anys seixanta, no voldra pas dir defensar els inte- 
ressos dels grans propietaris. Perqu;, on eren els grans propietaris catalans durant 
els anys cinquanta i seixanta? És, de fet, en una conjuntura sense discursos exacer- 
bats de 1'Institut Agrícola Catala de Sant Isidre, sense llibertat civil, amb un camp 
que comencava a despoblar-se i que ja era més dels masovers que dels propietaris, 
que un Joaquim de Camps i Arboix, acabat de tornar de l'exili, recupera les parau- 
les de Faus i Condomines, les fa seves i aposta per una nova reivindicació del con- 
cepre ((pairalisrne~. Amb autkntica fe -molta més fe que el notari de Guissona - 
Joaquim de Camps i Arboix definir; el pairalisme com a «miracle catala». No exa- 
gerem si diem que Camps i Arboix se sent missioner del pairalisme: 



«No ens ha d'estranyat si en aparenca el pairalisrne ha perdut virtualitat i 
actualitat entre els meandres perdedors d'aquest riu atormentat que és la 
vida moderna. Ea rnissió que se li asigna ha estat realitzada optirnament: al 
pairalisrne es deu el miracle catala de preservar contra tots els infortunis la 
consciencia de la nostra personalitat col.lectiva, arnb la seguretat de ressorgir 
de be11 nou, potent corn rnai, en sortir Catalunya dels grans i circunstancials 
silencis.)) 

El paragraf correspon al llibre Modernitat del dret catald, premiat i publicat el 
1952. Pero sera més tard, sobretot a partir de 1959, arnb la ~ublicació de Lrz masia 
catalana, i de 1965, arnb Les casespairah catalanes, quan les seves obres adqiliriran 
un major resso públic. En aquestes i rnoltes altres obres, Carnps i Arboix s'esforca a 
dotar de contingut positiu la paraula i no es cansa de proclamar la bondat de la ins- 
titució de l'hereu i de les dues formes de contractació agraria basiques de la historia 
de Catalunya: l'ernfiteusi i la rnasoveria. El pairalisrne és vist corn un «tot coherent i 
uniforme)), «una forma organica, jurídico-social, rnolt ben travada i rernarcable- 
nent solida per a la conservació de la farnília)). Carnps i Arboix s'entusiasrna cluan 

que «una obra anonirna)) va crear «la trama cornplexa i robusta del con- 
junt institucional de Catalunya en ordre al patrirnoni i a la farnília)). 1 ((d'aquest sis- 
tema, se'n diu pairalisrnen. Camps i Arboix no sernbla veure cap contradicció en el 
fet de la presentació d'unes poques «cases pairals)) corn a resultat d'aquest procés, 
perque sap que aquestes cases pairals havien estat cases rernences. Per a Camps i 
Arboix, el pairalisme és una realitat creada al llarg de segles, que cal conservar i cal 
preservar. Avui aquelles paraules ens sernblen revelar sobretot nostalgia pel passac i 
per la perdua de tot un rnón. Era tot aixo i era rnolt rnés: 1) Nostalgia i sentirnerit 
de perdua? Sí, pero no sols per un rnón rural definitivarnent perdut sinó tarnbé per 
unes llibertats polítiques catalanes que Carnps i Arboix -i molts hornes i dones de 
la seva generació- havien viscut intensarnent. En aquest sentit, i en la conjuntura 
dels anys seixanta, «pairalisme» i «catalanisrne» tenien rnolts punts en contacte; 2) 
Respecte al passat que es reivindicava, l'historiador d'avui sap que estava ple de 
topics i de rnites. El rnón que sentien haver perdut els pairalistes no havia existit 
rnai. Un programa de recerca a l'entorn del pairalisrne hauria d'investigar el senti- 
rnent pairalista, corn a mínim en aquests dos fronts. 

El discurs pairalista dels anys seixanta no pot ser estudiat corn una rerniniscen- 
cia del passat. Eren hornes i dones del seu temps els que cornpraven i llegien les 
obres de Carnps i Arboix. Havien passat coses rnassa irnportants -revolució, guerra, 
exili, dictadura- per haver-les oblidat, i els canvis en el rnón rural havien estat 
rnassa rapids per passar desapercebuts als hornes de 1950 i 1960. Josep Pla, un 
home poc sospitós de vel.leitats esquerranes, assenyala en Elpages i el seu món, 
publicat el 1952, de quina manera els canvis reals havien influi't en els canvis 
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intel.lectuals. Pla no utilitza la paraula «pairalisme)), pero parla diverses vegades de 
((l'escola conservadora catalana)) i la seva ((idealització de la pagesia)). 1 es desmarca 
d'quella escola -i aixb li dóna llibertat per ridiculitzar els pagesos- tot realitzant 
un bon exercici de reflexió sociolbgica i histbrica: 

«El doctor Torras descrivia una situació que en aquests últims anys ha can- 
viat per agreujar-se visiblement. En parlar dels pagesos, pensava principal- 
ment en els propietaris rurals. Avui és pricticament impossible d'escriure 
sobre la pagesia i d'incloure-hi I'estament dels propietaris. Són rars els pro- 
pietaris d'una certa extensió de terra que viuen en el camp.)) 

Els pagesos de Torras i Bages eren els propietaris. Els pagesos de Josep Pla eren 
els masovers. El diagnbstic que fa I'escriptor de la nova situació és doble: «Des del 
punt de vista de l'estratificació mínima que necessita tota societat constituida, 
aquesta desafecció perla terra ha estat una Ilhtima.» Perb «des del punt de vista dels 
interessos econbmics)) el resultat és positiu: (tés una situació que ha permks I'accés a 
la propietat a moltes famílies que la treballaven.)) El pas d'alguns masovers apropie- 
taris, propiciat per la conjuntura de la postguerra, favorable als primers, no havia 
passat desapercebut a Camps i Arboix, pero si per a Pla era la prova del frac& d'una 
trajectbria histbrica, i de fet, ho remarca en diverses ocasions, del fracas de la maso- 
veria histbrica, per a Carnps i Arboix era la conseqükncia lbgica de la bondat del sis- 
tema secular: ((el pagks, pel treball i I'estalvi, ha obtingut mitjans per a un dia com- 
prar, total o parcialment, l'heretat que menava.)) Així s'ha complert «la desiderata 
de la nostra pagesia)). En la mateixa línia mitificadora, Camps i Arboix veu el pro- 
blema de la manca de ((jornalers)) dels anys cinquanta com la culminació d'una 
«obra de segles)). Així es van fabricant, en una conjuntura en la qual els fets con- 
temporanis permeten de fer-ho, els mites de la ((mobilitat social)) i de la inexistencia 
de jornalers -gricies a I'emfiteusi- en la histbria del camp catala, centrada en la 
histbria de les masies. 

Si Camps i Arboix volia impedir I'exode rural, és evident que els seus intents 
van ser en va. Perb si el que volia era incidir en la construcció de «Ilocs de memoria)) 
i en la reformulació d'un pensament catalanista, en uns anys difícils pera I'expres- 
sió d'aquest pensament, el seu kxit és indiscutible. Perb la seva obra, no va tenir kxit 
precisament perque va sintonitzar amb una determinada manera de viure la catala- 
nitat durant el franquisme? De fet, Camps i Arboix, el 1952, no amaga que la seva 
(tinterpretació missional del pairalisme)) 6s «la forma del catalanisme de I'kpoca, 
com una llavor colgada o un caliu cobert de cendres. Amb un llevat de tantes esskn- 
cies l'esdevenidor sera sempre quelcom més que un mer recomencament)). 

Van col.laborar en la mateixa empresa altres intel.lectuals. El cas més significa- 
tiu, per a nosaltres, és el de Jaume Vicens Vives. L'historiador gironí, amic de 
Camps i Arboix, va escriure sobre el pairalisme. 1 fins i tot el va definir. Vicens es 



desmarca de la reivindicació de ((pairalisme)), com Josep Pla s'havia desmarcat de 
l'«escola conservadora)). Gricies al seu intent de definició histbrica del fenomen, 
sabem que Vicens Vives no es reconeixia com a pairalista, pero el capítol «El sentit 
social de la terra)), de Noticia de Catalunya, hauria d'ocupar un lloc d'honor en 
qualsevol antologia de textos pairalistes. Que el lector decideixi el1 mateix: 

«Casa i família, mas i terra, vet ací el poderós enreixat de la subestruc- 
tura social catalana abans i després del segle XX, Adhuc fins als nostres matei- 
xos dies ... Cada catali té la mateixa família -i no una família qualsevol, sor- 
gida dels fulls del registre civil o dels vincles de parentiu accidentals, sinó 
nada de la mateixa terra en que el primer avantpassat anA posant I'una sobre 
l'altra les pedres del mas que havien de dominar-la ... Qui no se'n recorda, 
en la seva infantesa urbana o vilatana, d'haver estat apostrofat adesiara: «Ti, 
el de can...))? Aquest can, aquest mot tan peculiar de la nostra parla, exempli- 
fica la nostra Ilicó en l'instrument vocal indefectible creat per la nostra men- 
talitat col.lectiva per a expressar una de les seves més punyents realitats 
socials ... Som de can Pau o de can Pere. Aquesta fusió entre la casa i la famí- 
lia ha estat promoguda per l'estret lligam de l'home amb la terra en les diver- 
ses colonitzacions del país.)) 

No és estrany que Camps i Arboix citi Vicens amb freqüencia i el reconegui 
com a I'inspirador de Les casespairah catalanes. La comparació del capítol «El sentit 
social de la terra)) en les dues edicions de Noticia de Catalun~a -la de 1954 i la de 
1960- revela, tanmateix, un canvi significatiu, al qual segurament no és aliena la 
difusió de les obres de Camps i Arboix. En la primera edició, publicada el 1954, i 
escrita el 1952, no apareix la paraula «pairalisme». En la segona edició, publicada el 
1960, el capítol incorpora tres parigrafs nous que fan referencia al «pairalisme» i 
permeten ~anviar el títol del darrer apartat titulat ara «El pairalisme. Hereus i 
fadristerns)) -en la primera edició es titulava simplement «Hereus i fadristerns)). Les 
idees que Vicens afegeix a la nova edició es refereixen al canvi liberal: als segles XVIII 

i xx a tot Europa triomfa «el sentit burgks de la propietatn i, a Catalunya, «el con- 
cepte del servei social de la terra -servei entre la comunitat social dels pagesos, de 
bon antuvi-», havia desaparept «entre els massissos infblios de la legislació i de les 
sentencies judicials, encarades cap a la defensa de la personalització individualista 
de la societatn. En ~aquestes circumstAncies» sorgí el pairalisme: 

«& en aquestes circumstincies que sorgí un moviment que caracteritza les 
relacions al camp catali durant el segle XIX -fins a la fil.loxera i I'entrada en 
acció dels rebassaires-. Ens referim al pairalisme. Aquesta fórmula fou aire- 
jada com a consubstancial amb el temperament catala. No ens enganyéssim 
de cap manera. El pairalisme fou un sistema decadent de relacions agriries 
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rnitjancant el qual el propietari intenta de substituir les seves obligacions 
envers el pages, convertit ja en masover o parcer, pet la practica d'una certa 
bondat personal i una condescendencia social. Aquesta rnena de paternalis- 
me rnantingué durant mig segle la unitat del carnp catali; i encara diré més, 
el féu florir per la dedicació de la gentry del país al procés de millora dels con- 
reus. Perb, en el fons, el pairalisme ni tan sols era una solució de recanvi. Es 
dissipa arnb els prirners trontolls de la inquietud agraria al Penedes i altres 
comarques. )> 

Pero, continua Vicens, «rnalgtat la prevalenca del sentit burges de propietat 
exclusiva)) van sobreviure en el camp algunes normes «que no podien defugir-se 
després de deu segles d'empeltament arnb la mentalitat pagesívola)). Reempra aquí 
les paraules de 1954 i després de glossar els valors de la institució de l'hereu expressa 
una de les seves frases més celebrades: ((I'hereu-escampa és un subproducte degene- 
rat d'una institució erninentment social)). Vicens Vives torna a parlar del pairalisme 
en el darter paragraf -que és nou respecte l'edició de 1954- del capítol, arnb una 
referencia al que hauria pogut ser Catalunya «si la rnarxa dels afers ho hagués 
permes)). 

«Si la marxa dels afers ho hagués permes, s'hauria realitzat el somni d'aquells 
que veien tot Catalunya com un jardí verd, modetn i progressiu, integrat 
arnb les seves ciutats, sobretot arnb Barcelona. La Catalunya-ciutat, preco- 
nitzada cap alla als anys 30, era la superació de I'antic pairalisme de porró i 
barretina, la vera síntesi dels catalans, la definitiva incorporació del pages a 
la vida contemporania, la caiguda dels darrers lligarns paternalistes i feu- 
dal~.» 

A Industrials ipolítics, publicat el 1959, Vicens Vives ja havia intentat situar el 
fenomen del pairalisme en la historia de Catalunya del segle XX, en concret en els 
cinquanta anys que precediren la fil.loxera: ((Aquesta epoca semidaurada estigué 
presidida per una organització social específica: el pairalisme)). Tarnbé aquí Vicens 
Vives la institució de l'heteu i la dels fadristerns, i el paper d'aquests darrers 
-hornes de la ciutat- en la rnodernització del camp catali: «així, per capil.laritat, el 
sentiment de la tetra féu considerables progressos entre 1876 i 1 9 0 0 . ~  D'aquesta 
manera, «el pairalisme desvirtua a Catalunya l'aspecte tetric que en altres regions 
espanyoles adquirí l'anornenat caciquisme~, perque «entre nosaltres el caciquisme 
fou una mena de paternalisme arnb que la gentry del país acornboia la pagesia 
durant l'epoca de la revolució tkcnica agraria)). 1 aixo era possible perquk (cal re%s 
d'altres contrades agraries d'Espanya, a les de Catalunya no existia la diversificació 
d'interessos materials)), ben al contrari «des de feia quatre segles el campero1 s'havia 
acostumat a treballar en comú arnb l'amo; de l'un era la terra i les rendes, de l'altre 



les eines, el treball i bona part de la collita),. Vicens Vives posa corn a exemple 
m k i m  d'aquesta col.laboració el contracte de masoveria. Pero, ((malauradament)) 
tot acaba a finals del segle MX, quan ((aparegueren al nostre carnp els primets movi- 
ments de reivindicació social)). 

Ja hem assenyalat abans que trobivern perillosa la definició del pairalisrne corn 
«una etapa historica)). Sobrerot, perque la identificació de la «crisi social agraria» 
corn a «crisi del pairalisrne)) insisteix en una visió harrnonica del carnp catali -en 
I'epoca anterior a aquesta crisi- que corre molts riscos de ser fruit del mateix pensa- 
ment pairalista. Uns anys abans, en les seves investigacions sobre els rernences, ini- 
ciades en la conjuntura dels anys trenta, Vicens Vives havia contribuit a reforcar la 
idea de quatre segles de bonanca en el camp catala. La interpretació optirriista de la 
Sentencia Arbitral de Guadalupe que va fer Jaurne Vicens Vives va estar marcada 
per la idea -molt estesa en la literatura del segle x ~ c  i cornencaments del m, i no 
solament entre els autors de dretes- d'una llarga i secular pau social en el carnp 
catala. 

Segurarnent no parlaríern del pairalisme si la idealització del món rural -i de la 
historia agraria catalana- només hagués estat patrimoni de les classes propietiries. 
Els tbpics pairalistes han arrelat en la memoria col~lectiva de Catalunya. 1 han 
pogut despertar alhora ((consciencia nacional)) i «consciencies de clases» -en plu- 
ral. Els rernences havien estat rnolt presents en les discussions previes a les lleis de 
contractes de conreu. Rabassaires i masovers se sentien hereus socials dels remen- 
ces. 1 aquest sentiment no ajudava gaire a aplacar les reivindicacions de clase en la 
conjuntura dels anys vint i trenta. 

Els textos de Vicens Vives -malgrat la crítica al pairalisrne- constitueixen la 
rnillor prova de la prevalenca de la ideologia pairalista en el pensament catala con- 
ternporani i en la historiografia dels anys seixanta. Prevalenca és la paraula? Els anys 
seixanta, el camp havia deixat de ser un problema social. Dit d'una altra manera: la 
qüestió social no era la qüestió agraria. Sense aquest component, i accentuat el 
component nostalgic, el pairalisme, aparentment, només podia connectar arnb el 
catalanisme més ranci i conservador. Pero el ((regust)) pairalista de molts discursos 
polítics -no necessiriament pronunciats per polítics de dretes- d'avui, i I'exit 
popular d'algunes obres que recreen, en la pintura, en la novel.la, i fins i tclt a la 
televisió, encara els mateixos temes, i els mateixos topics, conviden a analitzar el 
fenornen sociologicament: el pairalisrne és un fenomen més exirós i rnés durador -i 
més complex- del que havíem pensat i havíern cregut. 

Convé analitzar les seqüeles d'aquest fenornen. El fet que els historiadors de 
temes rurals encara no hagim distingit les ((mentides historiques)) del pairalisrrie de 
la realitat historica constitueix avui un repte per a I'historiador de remes agraris. La 
historia agraria de Catalunya s'ha confós sovint amb la historia dels «masos),, encara 
que la rnajoria de la població no vivia en «masos», i dels «hereus», encara que la 
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majoria de la població no fos (chereu~. El paper de I'historiador és explicar per que 
s'han construit determinats «Ilocs de memoria)) i també recuperar el record de pro- 
cessos i dinamiques histbriques oblidades i marginades. 1 en aquesta tasca no hi 
valen apriorismes de cap tipus: hem de saber prescindir dels tbpics pairalistes a l'ho- 
ra d'analitzar la realitat, i hem de saber integrar la importancia dels valors (cpairalis- 
tes» en l'analisi histbrica dels costums i practiques dels pobladors del camp catala al 
llarg dels segles. 

Per tot aixb, el pairalisme mereix ser estudiat. Aquesta presentació ha volgut 
remarcar la complexitat del tema. Els treballs que configuren aquest número, en la 
seva diversitat, constitueixen només una petita mostra del que pot aportar el seu 
estudi. 


