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Eli l;i societac gironin;i del scgle X I X . encara eni i t ientment 

Ligrariii i, en general, nnib un nivell d'industi-iiilkzació mes 

aviac escás, ek hisendats destacaren no noniés cc^m a classe 

econoinicnnienc i socialnient dominant , sino també c o m a 

classe dirigent. Un llarg procés que haviii durat diverses cen-

túries i en el qiial havien estat cabdals les estrategies macri-

iiionials i bereditnries , així con i la compra de propie ta ts 

—aprofitant, m o t t especialment, Tendeu tamen t cronic deis 

estrats inferíors de la pagesia—, va pemiet re l'ascens i la con-

sol idació d ' una in inor ia de grans p rop ie ta r i s rurals q u e 

podien vinre de les sevcs rendes. 

A Íes comarques gironines els hisendats basaven la seva 

renda en una gran propiecat rural que es tmbava fi'agmentada 

en dive!"ses Linitats d 'explotació. La ceMiila básica era el mas, 

que incofpürava tant terrcs de conreu com zoiies ennes i / o 

de bosc. Aqüestes unitats d'explotació soviiit estaven bastant 

separades les unes de les altres, situades en diversos temies 

niunicipals. Una de les principáis explicacions d'aquesta gran 

fragnieniació i dispersió territorials - q u e han influit, sens 

dubte, en el fet que la gran propietat mral passés mes desa-

pcrcebuda a les coinarques gironines que en d'altres zones de 

PEstat, com Andalusia. on es presenta d ' una forma mes 

uni tar ia- cal buscar-la en les estrategies matrimoniáis i he re -

ditaries practicades per l'eiit propietaria. 

En cfecte, una molt ben calculada política matrimonial 

- d e fort carácter endogámic dintre deis mateixos rengles deis 
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pagesos de m a s - havia afavorit íil Uarg de vanes generacions la 

progrcssiva acuimilació de patriiiionis procedenrs de divenes 

taniilies (de vegades grácies ais casaineiiK hereii-pLibilla, alcres 

\'egades siniplement perqué la m u U e r - o j a el seu h e r e u - a c a -

bava hereciiiit el patrinioni hiiniliar d'origen degut a res t ron-

cament , friiic de Tatzar, de la línia masculina d 'herencia) , 

nientre que la iiiscitució de l 'hereu únic universal, general-

ment practicada per la pagesia. s'encatTegava d'evitar la trag-

nientació deis béns acuniulats. Una mena de «lógica del cog-

iiom». o la voluntat de vincular indefinidament un patñmoni 

inaicerat, o en toe cas anipliat, pero niai redu'ít, a un llinatge 

familiar - c o m ha definit Diistonador italiá Paoto IVlacrv- per a 

la societat napolitana del segle X I X - , oi ientava també les 

opcions familiars i patrimonials de l'elit agraria catalana per 

daniLUií deis interessos particulars deis seus membres. Així, 

l'alt grau de eeiibaí; entre els gennaiis i gemianes de Thereii, 

molts deis quals ingressaven en la vida religiosa a través de la 

fundació, per pare d 'aquest darrer, de beneficis eclcsiaslics 

—que pennet ien, amb les seves rendes, el mantcniment d'un 

íaiiiiliar religiós dairere l'alcre—, s'ha d'enceildre niés com una 

estrategia que obei'a a una lógica de conser\'ació del pacrimo-

ni, a través de l'estalvL del paganient de legitimes que aqnest 

sistema permetia, que no pas com a autentiques vocacions 

religioses. 1 aquesta entre moltes altres estratégies d'aqnest 

tipus practicades per Telit propietaria i que han estat ben des-

crites per iiistoriadon com Lloren^ Ferrer Alos. 

Els ¡njcjs deis hisendats 

C o m a indici significatiu de la consolidació de la sitiiació 

de preeminencia económica i social a qué havia ambat la elas-

se d o m i n a n t agraria, assistim, a partir de la Guerra C¡raii 

{1793-1795), a l'aparició d'una páranla nova, el t enne liisvínhu 

- d e s c o n e g u t fins llavors en els documeíUs nocarials de les 

comarques gironines-, amb el qual passaren a autoqualificar-

se. a autoreconéixer-se, els rendistes agraris fos quina fos la 

seva procedencia social (antics pagesos de mas, pagesos que ja 

havien soMicitat i obcingiit algitn grau de noblesa. o comer-

ciants i pei-sones procedents d'altres sectors, com el nión de les 

liéis, que havien comprat ten-es i havien acabat vivint, priiici-

pa lment , de les rendes que aqüestes els p roporc ionaven) . 

També a partir de llavors -segons l^osa Congost, que ha escu-

diat aquest interessant t e n o m e n - coment;:! î minvar la deman

da de privilegis nobiliaris per part d"aquest mateix g^aip, com si 

aquesLi forma d'ascens social propia de l'Aiitic Kégim ja no els 

fos necessaria per remarcar el sen prestigi i en tinguessin Ja 

prou amb aquella nova etiqueta a partir de la qual defmien la 

seva consciencia de cbsse en la nova societat que s'anava for~ 

niant i que va acabar conduint a la revolució i l'Estat libenils. 

Blanca de Pujadas i de Caramany, 
hereva defpatrimoni matern 
a TEmpordá, la Selva i el Girones. 
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Durant la primera meitat del segle X I X multes tanrílies 

d 'aquests hisendats cu lminaren també el seu llarg procés 

d'ascens económic i social amb un altre fenomon: Tabsentis-

me de la seva localitat d'origen i el traslhu de la seva residen

cia habitual a alguna de les principáis ciutaLs caps de partit 

judicial de les comarques gironines. En etecte, si bé alguns 

hisendats ja havien ahaiidonat el seu lloc d'origen rural en el 

segle X V t l l . en la majoria deis casos aquest fenomen va teñir 

lioc en el segle X I X , sobretot a partir de l'iiiici de la primem 

guerra carlina {1833-IH4II). com a conseqüéncia de la inse-

guretat en el camp que compor ta aquell confiicte beldic. 

L'ascens a capital de provincia aci>nseguit per la ciutat de 

Cürona Pany 1H33, arran de la nova divisió territorial de 

l'Estat, va contribuir sens dubte a fer que molts hisendats que 

en un principi només s'hi havien traslladat temporaiment s1ii 

quedessin detinitivament, i que molts d'altres s'hi escablissin 

de bell non . La ciucat de Girona, dones —sense menystenir 

per aixó el pes especític que localitats com la IJisbal, i molt 

especia lment Figueres, conservaren duran t aquell seg le - , 

acaba consolidant-se ;\ ntitiau segle X I X com el principal 

nucli d'atracció de la classe dominant de la regió de Girona i, 

en conseqüéncia, també com el principal centre deis inceres-

sos agTaris que els hisendats tenien repartits per una extensa 

zona de la provincia. Aquest fet, sens dubte, obliga que qual-
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sevol historia que vulgui fer míniíiianient comprensible, i 
abastar en tot el seu si^itlcac, raucéncic pes de la ciutat de 
GiroiTa haura de tractar de les relacions eticre la «ciutat» i 
aquesta excensa zona geográfica de la qual, i sobre la qua!, 
«extreien» i exercien la seva influencia els hisendacs. En deli-
nitiva, que no lii pot haver historia «urbana* de Girona sense 
la historia rural de la seva zona d'inflnéncia. 

TrasUadar-se a ciucat oferia al gjup de I'elit propietaria la 
possibilitat de practicar una intensa vida social a través de les 
noves institucions recreatives que es van (lindar o van arribar 
a la seva plenitud a mitjan segle XIX per tot Europa, i també 
en els centres mes actius de les comarques gironines; els casi
nos (el Casino Gerundense fou inaugurat a final de la década 
deis anys quaranta del segle XIX, i Pedro Martínez Quinta-
nilla, en les seves estadístiques de la provincia de Girona 
pubhcades l'any 1H(S5, assenyala que el 1861 ¡ii havia a la 
provincia «51 casinos y liceos, siendo la que en España reu
nía mayor núniero de esta clase de establecimientos») o els 
ceacres {el nuiteix autor indica que deis 14 teatres que bi 
havia l'any I 863 a la provincia, centre todos sobrepujan los 
de Figueras y Gerona por su esbelta forma, pintura y decora-
trionesi', i que «este último fije reconstruido en 1860, siendo 
digiio de una capital de primera clase»). La ciutat oferia 
també l'accés a órgans de poder polític mes influents que els 
del poblé d'origen (]'Ajuntament de Girona o la Diputació 
Provincial) i una major proximitat amb el cap polític i el 
govemador civil, i facilitava l'educació deis filis (l'any 1843 
es crea a Gtrojia l'iiistitut provincial, i a Figueres rinstitut 
d'ensenyanicnr inicja) o la possibilitat que aquesis realitzessin 

«bons macrimonis". En les seves cases deis llocs d'origen els 
hisendats ara només bi feien breus estades, sobretot a Testiu o 
per les festes del lloc. 

Al costat deis avantatges, que acabem d'exposar, caldria 
valorar també el cost d'aquest absentisme. De ben segur, va 
adquirir mes importancia criar un bon administrador del 
patrimoni, que portes bon compte de les rendes de les maso-
veries, deis arrendaments de les parceMes de terres i del 
cobrament deis censos que pagaven els subemfiteutes ais 
quaís s'havien cedit petits trossos d'antics masos que bavien 
quedat esquarterats en una consteMació de petites parceMes 
(perqué els hisendats, que pagaven, com a senyors útils, cen
sos en general molt baixos per les emfíteusis concedides en 
época medieval pels seiiyors directes, havien sabut aprontar
se del concrol sobre l'accés a la térra que els concedien 
aquells vells contractes per cedir, durant els segles XVÍIl I 
XIX, aquelles mateixes terres ais subemfiteutes en condi-
cions molt mes avantatjoses per ais seus interessos). L'absen-
tisme, dones, ¿va influir en un cert descens de la renda que 
percebien els hisendats a causa de Tallunyamcnt de les seves 
terres i la major possibilitat de fi^au per part deis pagesos i els 
administi'adors? També bi va haver veus, cap a initjan segle 
XIX, que o bé alertaven o bé es queixaven que aquest allu-
nyament estava provocant un perillos deterioranient de les 
tradicionals relacions patemalistes amb els colons. o un des
cens de tes rendes d'institucions com les obreries pan'oquials. 
1 a tot aixó s'havia d'afegir, és ciar, el gran cost económic 
que tenia comprar o Hogar un casal a la ciutat, dotar-lo d'un 
ser\'ei doméstic sovinc mole nombrós i fer fi'ont a la despesa 
que representava mancenir aquesta intensa vida social que 
oferia el nou medi. 

Lalntegracióalaclutat 

Hem dit que viure a ciutat facilita la conceriació de 
matrimonis avantatjosos per ais ftlls deis propietarls, mociu 
peí qual algún hisendat reconianava ais seus semblants que hi 
residissin din^anc els mesos d'hivem. 1 és que la inrportancia 
de les relacions fimiÜars seguía tan vigent com en els segles 
anceriors. Gracies a una molt ben estudiada política matri
monial, en els rengles de I'elit propietaria la familia, entesa en 
un sentít extens, se'ns apareix com una complicada xarxa 
que articulava un auténtic bloc de poder econoniic, social i 
fins polític. Fer posar només uji exemple, els Caries, una de 
les principáis famílies d'hisendats de les coinarques gironines 
{originaria de Torroella de Montgrí i establerta a Girona des 
de Tany 1772), van mostrar entre mitjan segle XVIII i mitjan 
segle XIX una clara predilecció per casar els seus hereus i els 
altres filis i filies amb membres del seu mateix niveil socioe-

•, \ 
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cononiic -eniroticaiit ainb hereus i pubilJes d'akres fiímílies 

d'hisendacs, la majoria anib algiin grau de noblesn o n pune 

d'obtenir-lo—, dintre del q u e podríeni anomenar una clara 

"endogamin de cbsse dominan t rural», o bé anib niilitars 

d'alta gi'aduació. Moles deis nienibres d'aquesta faüiília, i de 

les tuniilies que s'bi e]]iparentaren, exerciren a niés diversos 

carrees polítics dins deis ori^ins de poder municipal, p rov in

cial o estatal. L'endogamia, per taní, es donava al segle X I X 

en el si d"un izxup social benestant que es va constituir ja no 

noinés com a classe dominant econóui icament i socialment, 

si]ió també com a classe dirigeiit. 

Perqué durant la priiiiera meitat del segle X I X , els bisen-

dats, q u e j a en epoques anteriors havien ocupat carrees polí

tics en les seves localitats d 'origen, a mesura que s'anaven 

consolidant com a classe dominant ho feíen també com un 

gi'up amb vocació de classe dirigent, i progressivament van 

anar ampliajit la seva paiticipació en ambits d'influéncia cada 

Vegada mes aniplis. Cal posar especial emíasi en el carácter 

de classe dirigent deis hisendats, perqué la historiografia que 

s'ha ocupat del període de b revokició liberal Tha infi-avalo-

rat sovint eii posar tot i'acceni: sobre la burgesia «urbana» i els 

grups socials consideráis «nous'í (industriáis i comerciants), 

que son vistos tmplícitament com els auténdcs giisps porta-

dors deis valors de la nova societac libera) i del capitalisme 

económic. Si minimitzar aquest paper fins i toe en una ciutat 

com Barcelona ja seria discutible, molt mes ho ha de ser en 

Contextos com el gironí, on Ineconomía va continuar tenint 

durant el segle X I X una base fonamentalment agraria. 

A migan segle X I X , els principáis portaveus deis hisendats 

gironins, a través deis organs de premsa de les associacions 

agiícoles de propiecaris, deíensaven rapolittcisme com el camí 

a seguir de cara a resrabliment d'iin fi'ont comú per a la millo-

ra de l'agricukura i la defensa deis seus parciculars drecs de p ro -

pietat. Aixü no obstant, aquest discurs no fou mai incompati

ble amb la seva parricipació en els ó i ^ n s de poder polític en 

els moments crucials de fonnació de l'Estai liberal. L'activa 

panicipació de niolts hisendats en els ajuntiuitents, la dtputació 

provincia] i el goveni centra], abd com en moltes de les juntes 

sorgides durant el llarg procés revolucionan i en cossos de 

nova creació, com la Milicia Nacional, és una manifesLació de 

la forta inibricació entre poder polític i económic sobre la cjual 

el nou ordre liberal s'ana edificaiit en benefici deis grups 

socials benestants. ]'er en tendre aquesta participiició c o n -

veni,auia deis hisendats en els organs de poder i les institucioiis 

enianades del regim liberal nontés caldra recordar , en t re 

d'altres coses, que el non ordre va permetre consolidar els 

drets de propietat d'aque]]s grups que a Catalunya ja la cotitro-

laven eiectivament; que va sancionar la privatització general 

deis seculars usos col'lectius sobre les terres deis particubrs a 

través deis decrets sobre tancament de terres; que va pennetre 

ais propietaris alliberar-se del pes económic de I'Església {a la 

qual molts pagaven préstecs en diner i censos) i beneficiar-se 

de la compra de béns desamortitzats, o que TEstat liberal assu-

mí com a propi el cost del maJiteniment de Tordrc social i la 

defensa deis interessos privacs de propietat a través de la crea-

ció de la Guardia Civil (1844) i la Guardia ji^ural (1849). 

IVtonica Bosch Portell ('•.( íccrmna 

icinic,} ilc Í 7 L C C - UÍIC. 
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