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INTRODUCCIÓ
La desamortització de la propietat eclesiàstica va significar el traspàs de possessions de l'Església, compreses
per finques, convents, monestirs, extensions agrícoles i rendes, a les mans de l'estat. L'estat un cop apoderat
de les possessions eclesiàstiques, vendria a pública subhasta els béns que haurien sigut de l'Església a
individus particulars. Els beneficis derivats de la desamortització anaven encaminats a satisfer les necessitats
intrínseques de l'economia espanyola. Una economia deficitària que s'enrocava en un deute públic constant i
incapaç de tirar endavant una economia agrícola i industrial competitiva. Moltes consideracions es podrien
fer sobre aquesta definició i els objectius perseguits, un cop entès què va significar la desamortització dels
béns de l'Església. El tema té un desenvolupament més complicat de definir correctament, ja que tot i
l'aparent senzillesa de la definició, amaga moltes contradiccions i problemàtiques que es van anar destapant
durant el desenvolupament dels esdeveniments i de la fase desamortitzadora. Possiblement això és a causa
del fet com s'ha estudiat la desamortització per part dels historiadors.
Els estudis sobre la desamortització de la propietat eclesiàstica no es caracteritzen per una falta d'hores de
dedicació per part dels historiadors, sinó que simplement degut a les tendències historiogràfiques el tema ha
anat perdent interès si contemplem el nombre de publicacions generades fins als nostres dies. Tal com
posava sobre la taula Fontana fa pocs anys, els estudis sobre la desamortització eclesiàstica van emergir a
partir de les publicacions de Francisco Simón Segura i Francisco Tomás i Valiente 1. No vol dir que abans no
s'hagués analitzat la desamortització, sinó que aquests representen dos estudis generals que enfocaven el
procés desamortitzador des d'una vessant molt àmplia, sobretot pel que fa al primer. Llavors, varen començar
a aparèixer una gran quantitat d'estudis d'historiadors que varen interessar-se pel tema, caracteritzats sobretot
per tractar-se d'estudis provincials i regionals en què no es tenia en compte la globalitat dels estudis ja fets.
És a dir, els historiadors que estudiaven la seva província no tenien en compte com s'havien estudiat les
províncies veïnes ni quina metodologia d'estudi s'havia utilitzat. Amb tot això la bibliografia de la
desamortització es caracteritza per una ingent quantitat de llibres i estudis publicats des de totes les vessants
aproximatives, però sense cap nexe entre ells que permetin la comparació dels resultats trobats a cada
província. No és només això, sinó que ni els historiadors especialitzats sobre el tema es posen d'acord en
quin any s'acaba la desamortització de Mendizábal, per tant és ben evident que la comparació entre treballs
en aquest sentit serà molt difícil. Un altre problema que apuntava Fontana és la poca coherència que tenen els
estudis que només es refereixen a l'època de Mendizábal, com si les desamortitzacions eclesiàstiques
anteriors quedessin relegades de la història. En aquest sentit demana que s'estudiïn les desamortitzacions
amb una perspectiva de llarga durada per poder entendre-les completament, des de la desamortització de
Godoy a la de Madoz2.
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En aquest sentit cal tenir en compte que serà impossible llegir tota la bibliografia per l'extensió a la qual
arriba, però tampoc serviria de gaire si a hores d'ara no podem comparar les dades regionals que han sigut
aportades. L'augment d'estudis realitzats sobre la desamortització a partir dels 70 va obligar, segons Fontana,
a realitzar col·loquis entre els historiadors, els quals qualifica de ''dialogos de sordos''3 per la falta que les
conclusions dels diversos autors coincidissin. A partir dels anys 90 es produeix una disminució de l'interès
sobre les desamortitzacions, que la fa desaparèixer de les tendències historiogràfiques. Es continuaran fent
estudis sobre el tema, però ja mai amb l'interès generalitzat que havia despertat als anys 70 i 80. Una visió de
conjunt i de llarg termini a partir d'una obra general aportada el 2002, en que no només es dedicava a la
desamortització, és el treball de Historia de la propiedad en España4. A partir d'aquest moment, podríem
caracteritzar els estudis de la desamortització pel silenci que es va fer sobre el tema. Si bé apareixia en
alguna obra la desamortització no era cap dedicada exclusivament a aquesta, sinó que formava part d'un
marc més gran d'estudi en el qual s'estudiava la desamortització com una variable més. El 2009 amb
l'aparició del col·loqui primer i llibre posteriorment De la iglesia al estado5 va intentar-se posar sobre la
taula els estudis sobre la desamortització eclesiàstica amb un cert revisionisme, amb l'intent de tornar-la a
aflorar entre l'interès dels diversos historiadors. Aquest llibre col·lectiu es dedica a la comparació de les
diverses desamortitzacions de Espanya, França i Amèrica llatina, buscant similituds i diferències que
permetin entendre millor les desamortitzacions a cada país. Més enllà d'aquesta aproximació comparativa,
aquest estudi enumera els diversos problemes que ha generat la historiografia de la desamortització tal com
conclusions amb poca base per defensar-les i facetes, com els censos, que han sigut marginats dels estudis de
la desamortització. Podríem dir que aquesta és una bona obra de conclusió del que han sigut els estudis de la
desamortització fins als nostres dies, identificant sobretot els errors que aparentment hauria comès la
historiografia.
Les motivacions que em porten a realitzar aquest treball serien en primer lloc el poc coneixement previ que
tenia a l'hora de fer el treball, sobretot el fenomen de les desamortitzacions eclesiàstiques. Per altra banda, en
el moment de plantejament del treball m'interessava conèixer el desenvolupament d'aquestes
desamortitzacions eclesiàstiques destriant-les de l'altra gran desamortització del segle XIX, la
desamortització dels béns municipals i altres béns de caràcter públic. Sovint, les desamortitzacions s'han
estudiat de forma global, incloent-hi dins els estudis tan les desamortitzacions eclesiàstiques com les civils.
En aquest punt m'interessava conèixer directament les causalitats i conseqüències de les eclesiàstiques. A
banda del procés desamortitzador, també m'interessava especialment les justificacions al entorn de les
desamortitzacions eclesiàstiques i com aquestes es compleixen en menor o major mesura.
En concret, es tracta de conèixer els efectes produïts per la desamortització eclesiàstica pel que fa a la
distribució de la propietat de la terra en el territori espanyol igual que el seu impacte, i valorar-ne l'efectivitat
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del procés. En aquest estudi enfocaré sobre les justificacions creades per legitimar la desamortització, el
poder territorial de l'Església previ a la desamortització, la desamortització dels seus béns i finalment els
resultats de la desamortització sobre el territori espanyol peninsular i el grau de compliment de les
expectatives generades. D'aquesta manera espero obtenir una imatge del conjunt de la desamortització
contemplant els seus resultats i el grau d'assoliment de les aspiracions generades. El primer capítol s'endinsa
en l'estudi dels objectius conjuntament amb les justificacions que portaren a les desamortitzacions
eclesiàstiques. El segon i el tercer van de bracet en tant que el primer valora la distribució territorial de
l'Església abans de les desamortitzacions i el capítol següent valora la bibliografia més important pel que fa a
el procés desamortitzador. Finalment, l'últim capítol de forma conclusiva, estudia els resultats que se li han
atorgat a la desamortització en clau de distribució territorial dels béns desamortitzats, els majors beneficiaris
i perdedors del procés i el grau d'assoliment dels objectius plantejats abans del procés. D'aquesta manera
intentaré establir la connexió entre objectius i assoliment d'aquests, passant pel mateix procés i els resultats
haguts en clau territorial.
Cal tenir en compte tal com he dit l'extensa bibliografia generada sobre el tema es massa voluminosa per
poder capbussar-se a totes les lectures i a tots els enfocaments, en un curt període de temps. Només cal fer
esment a la dedicació sobre les desamortitzacions de Germán Rueda, el qual esmenta que coneix
profundament la bibliografia generada després de dedicar-hi 35 anys 6. Per tant, ens trobem amb un primer
obstacle a l'hora d'endinsar-nos a l'estudi de les desamortitzacions i és que les hores prèvies de lectura que
exigeix són massa extenses per a poder realitzar-les en el context d'un treball de final de grau. En aquest
sentit he seleccionat els textos que més s'adequaven als objectius del treball perseguits i els que em donaven
una informació més completa del que m'interessava estudiar. Entre tots els treballs consultats són molt
importants les aportacions, força recents, incloses dins De la iglesia al estado, on s'hi troben els treballs de
Rosa Congost, Peegerto Saavedra, Josep Fontana i Germàn Rueda. Des del meu punt de vista, aquesta obra
revoluciona en certa manera els estudis de la desamortització, i permet fer passes endavant en l'estudi de les
desamortitzacions eclesiàstiques. Entre les diverses aportacions preval la idea de síntesi de treballs realitzats
amb anterioritat i la seva convenient crítica. Per altra banda el treball té un interès major en ser un estudi
comparatiu de les desamortitzacions entre diversos països, fet que no té gaires precedents però que serveix
per entendre millor les desamortitzacions, extraient-les fora de la dinàmica de cada país i potenciant la
comparació per trobar similituds i diferències entre els processos i nous enfocaments dels estudis. Un altre
treball que ha sigut de gran interès i que m'agradaria mencionar és el de Maximiliano Barrio inclòs dins
historia de la propiedad en España. Una obra que s'endinsa en l'estudi de la propietat eclesiàstica abans de
les desamortitzacions i que serveix com a punt de comparació al treball, més recent, de Peegerto Saavedra.
No podria acabar aquest esment a la bibliografia que he trobat més útil en aquest treball, sense fer referència
als treballs de Francisco Simón Segura i F. Tomàs i Valiente. Sobretot ha sigut d'especial interès el treball del
6
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primer autor el qual estudia exhaustivament el desenvolupament de les desamortitzacions del segle XIX,
aportant-nos una imatge del conjunt de béns desamortitzats amb el volum de finques que es varen anar
traient al mercat i venén. Aquest treball té un interès major si es pot comparar i completar amb les
aportacions historiogràfiques més recents, fet que he intentat realitzar en aquest treball.
Pel primer capítol, he intentat basar-me en tots aquells estudis que s'endinsen en els objectius i les
justificacions sobre les desamortitzacions, comparant-los entre si per establir quines foren les majors causes
per dur a terme la desamortització 7. El segon capítol, enfocat a valorar la propietat eclesiàstica abans de les
desamortitzacions, compara entre els treballs de Pegerto Saavedra i Maximiliano Barrio amb el de Francisco
Simón Segura. Per la redacció del tercer, que estudia el desenvolupament de la fase desamortitzadora, han
sigut d'especial interès els treballs de Germán Rueda i Francisco Simón Segura i el de Rosa Congost pel que
fa als censos. Finalment, a l'últim capítol sobre els resultats de la desamortització, han sigut d'especial interès
tant els treballs de G. Rueda i F. Simón Segura conjuntament amb els de García Perez. Durant tot el treball,
hi ha hagut altres treballs que s'han tingut especialment en compte, sobretot pel que fa a les mencions de
Fontana sobre les desamortitzacions, ja que les consideracions que aporta sobre els estudis generats i sobretot
com s'han generat aquests estudis amb les conclusions pertinents són de vital importància per endinsar-nos
en els estudis d'aquesta temàtica. En conjunt, el treball tractaria de comparar sobretot estudis generals de la
desamortització escrits entre la dècada dels 70 fins a l'actualitat, sobretot partint del treball general de Simón
Segura. D'aquesta manera, crec que es podrà veure amb prou facilitat com han avançat els estudis de la
desamortització durant gairebé aquest mig segle.
A part d'aquestes consideracions historiogràfiques esbossades n'hi ha d'altres que tampoc s'han tingut en
compte a l'hora d'enfocar els treballs de la desamortització dels béns eclesiàstics. Parlo de la qüestió de les
rendes i censos que pertanyien a l'Església, un tema àmpliament oblidat en la historiografia de la
desamortització. Malgrat haver-hi posat l'atenció primer, Diez Espinosa i més actualment, Rosa Congost,
malauradament continuen formant un buit historiogràfic, en el què falten estudis més generals en que aquest
tema sigui inclòs. Com veurem el fet que els censos i rendes pertanyents a l'Església hagin sigut oblidats dels
estudis, condiciona enormement els resultats i conseqüències atribuïdes a la desamortització. Tan sols per
recapitular i definir més bé el que va ser la desamortització, cal recordar les paraules de Diez Espinosa
escrites fa anys, sobre la naturalesa de la desamortització. Aquest autor denunciava l'atracció hipnòtica que
hauria suposat la subhasta pública per part dels historiadors, ja que la concebien com a part de la
desamortització. La crítica va orientada a què aquest ha sigut un dels motius pel qual la desamortització de
censos ha restat oblidada de la historiografia, ja que la possibilitat de redimir el cens per part del censatari no
originava subhasta pública si el censatari redimia. Per tant, els censos redimits no són estudiats per la
historiografia, per la simple lògica que com que no es produeix subhasta, no hi ha desamortització 8. Per altra
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banda, els censos eclesiàstics ens obliguen a estudiar el procés desamortitzador des d'una perspectiva de
llarga durada com demanava Fontana, ja que la cronologia s'estén més que el període desamortitzador. I és
que la recent fixació per la desamortització dels censos ens planteja un panorama molt més global. Aquesta
desamortització no es va limitar al període desamortitzador, sinó que, per la seva complexitat, s’allarga
durant tot el segle XIX i XX. Per tant, és clar que els treballs recents ja posen en relleu la importància
d’estudiar les desamortitzacions des d’una perspectiva de llarga durada, perspectiva no sempre emprada pels
historiadors que han analitzat el període desamortitzador 9.
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1 Per què desamortitzar?
En les següents pàgines m'estendré a analitzar quins varen ser els factors que comportaren l'obertura de les
desamortitzacions eclesiàstiques. Buscant els objectius amagats i expressats, de la mateixa manera de quins
eren els partidaris i els contraris a la desamortització eclesiàstica, podrem entendre correctament el procés
desamortitzador de la propietat eclesiàstica, així com les conseqüències de les mesures dutes a terme i el
resultat final. Les justificacions per dur a terme les desamortitzacions van formar una amalgama d'objectius a
complir i de problemes del regne d'Espanya que s'havien de solucionar. Les justificacions de per què es va
desamortitzar han format un extens debat historiogràfic que ha durat gairebé fins als nostres dies. Des dels
primers estudis de les desamortitzacions, s'ha intentat donar lloc a aquells arguments que explicarien perquè
es va produir aquest fenomen i no en un grau menor, els individus que impulsaren les mesures
desamortitzadores de la propietat eclesiàstica. Per tant, en aquest primer apartat, em dedicaré a estudiar
objectius perseguits per les desamortitzacions, i després entrar a analitzar com es varen dur a terme els debats
i les reaccions dins la societat espanyola. D'aquesta manera espero poder descobrir si hi ha un fil conductor
entre els objectius perseguits a l'hora de fer la desamortització, i els resultats aconseguits en els diversos
territoris espanyols.
1.1 Els objectius de la desamortització eclesiàstica
Tal com posa de manifest Gràcia Gòmez Urdañez, ''La reforma agraria liberal emprendió varios procesos
desamortizadores con el objetivo prioritario de satisfacer el propósito burgués del acceso a la propiedad'',
afegint que aquest objectiu principal va anar diluint-se amb les necessitats puntuals, durant conjuntures
crítiques de la hisenda pública espanyola 10. Per tant, seguint aquesta autora és clar que l'objectiu principal i
irrefutable que perseguien les desamortitzacions era la liberalització de la propietat, objectiu sovint
simbòlicament secundari davant les necessitats de l'economia espanyola. Gómez Urdáñez estudia el
comportament de la burgesia liberal en el període de liberalització de la propietat de la terra a Espanya,
remarcant el fet que la burgesia va saber aprofitar les diverses crisis de l'economia espanyola, per instaurar la
liberalització de la propietat de la terra a Espanya, on tenien un gran pes les desamortitzacions. Ja al 1785, tal
com posa de manifest l'autora, amb l'interès de millorar les tècniques agrícoles i arrencar la incipient
economia espanyola, Jovellanos va demanar a la junta d'agricultura encarregada de formular una nova llei
agrària, que tingués en compte la lliure circulació de la terra. Quan la junta es va pronunciar, entre molts
arguments aportants, es trobava el de la falta de llibertat sobre l'ús de la terra com un dels arguments més
sòlids per justificar el retràs generalitzat de l'economia espanyola 11
El problema de l’amortització eclesiàstica esdevé com una bandera pels reformistes liberals, els quals
10 Gómez Urdáñez (1996: 338-339).
11 Gómez Urdáñez (1996: 331).
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recorren contínuament al tema durant el segle XVIII, per culpar de l'endarreriment de l’agricultura
espanyola. L'amortització significava que l'Església rebés territoris que sovint resultaven improductius,
segons la mentalitat reformista. En resum, una de les principals preocupacions pels il·lustrats del període de
Carles III fou l’amortització eclesiàstica, ja que en estar en propietat de les “mans mortes” no oferien el
rendiment que se'n podia esperar, no entraven dins el joc del lliure comerç, ni tampoc oferien cap tribut a la
hisenda pel caràcter privilegiat de la institució eclesiàstica. Tomàs y Valiente defensa però, que durant el
segle XVIII no es qüestiona les propietats de l'Església, ni es planteja la seva desamortització, sinó que tan
sols es critica que rebi propietats. És per això que sí que es demanarà la fi de l’amortització eclesiàstica per
part dels il·lustrats, per tal de no concedir més terres que es convertirien en explotacions ineficients. Per
aquest motiu en aquest període les reformes es varen limitar en els béns municipals. 12.
Un altre autor que incideix en aquesta qüestió de l’amortització de l'Església i la crítica i el debat generat al
voltant, és Maximiliano Barrio13. El debat i la crítica a què l’Església cada vegada posseís més territoris, per
aquest autor, ja arranca des del segle XVI. Pel segle XVIII, que és el que m’interessa més per la proximitat
amb el període desamortitzador, no es limita al regnat de Carles III. Des de Felip V, s’intentaren posar
mesures per tal que les terres que rebia l'Església es gravessin amb tributacions, com es va escripturar en el
concordat de 1737 i en la instrucció de Felip V el 1745. Malgrat els intents monàrquics de gravar el
patrimoni territorial de l'Església, la resistència fou tal que mai s’aconseguiren tals propòsits 14. Això va
convertir a l’amortització eclesiàstica en un objectiu a eliminar pels liberals. Ja ho deia Francisco Simón
Segura: “La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, que buscava los remedios de los males
económicos y el progresso de la Sociedad, se oponia a la amortizacion porque era la causante de la
despoblación del empobrecimiento del estado y del atraso y decadència de la agricultura y el comercio” 15.
Com veiem, durant el segle XVIII i sobretot a finals del segle, la crítica a la cada vegada major possessió
territorial de l'Església va agafant força. De la mateixa manera que l'objectiu o necessitat d'alliberar el flux
comercial de terra, per tal de poder arrancar l'estèril economia agrícola espanyola. Malgrat tot, el problema
de l’amortització de les “mans mortes” no fou l’objectiu central pel qual s’obrí la fase desamortitzadora dels
béns de l'Església. De totes maneres, serveix per entendre les desamortitzacions posteriors, veient com dins
la societat va coent-se la idea que per arrancar l’agricultura espanyola és necessari l'entrada dins el lliure
comerç de les terres en possessió de l'Església.
La primera desamortització eclesiàstica segons Francisco Simón Segura, fou la de Godoy del 1798, moment
en què el govern aposta per una actitud més revolucionaria. Aquesta primera desamortització tenia l’objectiu
de superar els problemes de la hisenda espanyola, immersa en una ineficiència profunda que augmentava
amb les despeses de la guerra contra Anglaterra. Simón Segura, segueix en certa manera els arguments de
12
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Richard Herr, el qual ha estudiat molt bé la desamortització de Godoy, contemplant els objectius i l’evolució
de tal desamortització. Herr enquadra perfectament aquesta primera desamortització, assenyalant que
l'esgotada situació fiscal i les insuficients vies per solucionar el deplorable estat de la hisenda, foren les
causes per les quals Godoy va decidir aplicar els decrets desamortitzadors 16.
En la mateixa línia navega Francisco Tomàs y Valiente, el qual assegura que les diverses guerres establertes
pel regne d’Espanya contra França i Anglaterra van augmentar el deute públic del regne, deixant com a única
solució la desamortització dels béns de l'Església 17. Aquest mateix autor defensa que davant els beneficis que
podia aportar la desamortització hi havia dues vies: la primera, desamortitzar per fer una reforma de
l'economia agrària, o per segona opció, desamortitzar per fer front al pagament del deute contret
anteriorment. Segons Tomàs y Valiente, aquesta disjuntiva no es limitaria al període de Godoy, sinó que el
debat s’allargaria durant tot el segle XIX. Tomàs y Valiente, acaba dient que la via optada en totes les
desamortitzacions espanyoles acabarà sent per la pretensió d’acabar amb el deute públic.
El problema del deute públic com a factor que va portar a les desamortitzacions eclesiàstiques ha sigut molt
ben estudiat per Jesus de la Iglesia, el qual profunditza en aquest problema. També va més enllà en buscar la
raó de les deficències de l'economia espanyola d’antic règim, arribant a la conclusió que l’augment de la
producció era una necessitat per la ineficient economia espanyola. A més, aporta objectius estudiats pels
liberals, els quals molts autors no han aprofundit, quedant-se merament amb l’objectiu d’acabar amb el deute
públic o finançar les diverses guerres 18. Començant pel deute públic, i en paraules del mateix autor: ''El
pretexto de la desamortización estuvo directamente relacionado con unas cuentas del Estado, anualmente
deficitarias, y cuya acumulación dio origen a una cuantiosa Deuda Pública que se acrecentó aún más a
causa de los gastos extraordinarios que supuso la guerra contra los franceses entre 1808 y 1814. Como
también fueron extraordinarios los gastos ocasionados por las sucesivas guerras carlistas que sucedieron a
la muerte de Fernando VII''19.
Per tant, és evident que resoldre el problema del deute públic estava entre els objectius darrere del procés
desamortitzador, i com s’ha mostrat és un fet acceptat pels diversos autors esmentats. Segons de la Iglesia,
però, solucionar el problema del deute no es comprenia com a primer objectiu dins la ment dels liberals.
També l’enorme enderreriment de l’economia espanyola pel que fa a una agricultura improductiva i
ineficient, era el primer objectiu a solucionar pels liberals de les corts de Cadis. Ja que solucionant aquest
retràs, s’aconseguiria fer front al deute. Una agricultura ineficient a les acaballes de l’antic règim, que a
causa de les guerres no va deixar d’empitjorar. Per de la Iglesia: “Resultaba imprescindible conseguir
aumentos significativos de la producción nacional que permitieran el nacimiento de incentivos económicos
que impulsaran el crecimiento de la productividad agrària”. I en aquí estava el moll de l’ós perquè tornant
16
17
18
19

Simón Segura (1973: 61).
Tomàs y Valiente (1971:38).
De la iglesia (2008).
De la Iglesia (2008:701).
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a les paraules de de la Iglesia: “(...)lo que se buscaba era la creación de una rica burguesía propietaria. Y
eso es lo que se procuró, y no la salida de la pobreza” 20.
Segons els reformistes, això s’hauria d’aconseguir amb una completa reestructuració de la propietat de la
terra, que agafant les propostes de Álvarez Guerra 21 encaixa perfectament amb els arguments del liberalisme.
Per aquest liberal, la reestructuració de la propietat portaria a l’entrada a l’àrea de producció de terres les
quals seguirien sent improductives en mans del clergat. A més, l’estat s'estalviaria el cost del manteniment
d’un clergat excessiu, i alhora improductiu. Els beneficis de les rendes que l'Església percebia sobre la
propietat territorial, un cop desamortitzades anirien a parar en mans de l’estat. I finalment, amb una certa
crítica al període de l'amortització; ja que amb els beneficis que es rebrien de les possessions concedides per
l'Església, es podria solucionar el problema del deute públic 22
Gómez Urdáñez posa com a punt d'inici de la possibilitat de construir l'estat liberal, per la burgesia, el
període constitucional de Cadis, moment en el qual, agafant les paraules de Fontana, la burgesia converteix
les seves idees en armes 23. Bajo el amparo legal de las Cortes de Cádiz y con el texto consensuado de la
Constitución del año 12, esta nueva clase protagonista inicia su imparable carrera hacia la fundación de un
nuevo marco de relaciones productivas protegidas por el ingenio del Estado burgués 24. Per tant, seguint les
idees d'aquesta autora, el període constitucional de Cadis, significà el primer establiment de les idees liberals
sobre l'estat feudal i sobre l'Església. Idees que tenien el suport de la noblesa, l'única força que necessitava la
burgesia per tal de satisfer els seus interessos.
L’objectiu desamortitzador durant el trienni liberal no va canviar en relació amb el període liberal anterior. F.
Tomas y Valiente sosté que el trienni és la continuació de l’anterior període desamortitzador, sorgit de les
corts de Cadis. Germàn Rueda navega en la mateixa direcció al afirmar que és la continuació del període
liberal anterior, ja que ‘‘puso en pràctica la legislación de las cortes de Cadiz que, en su dia, no se pudo
desarrollar’’25. Joan Brines entra més en detall esmentant que molts dels diputats de les corts del 1812 varen
integrar-se en la vida política durant el trienni. A més, va més enllà definint els objectius perseguits per la
desamortització en aquest període: l’amortització del deute públic, la reforma del clergat regular, propiciar
alguna mesura de major participació ciutadana permetent els pagaments en diners corrent (abans tan sols
possibles amb títols de deute) i finalment, augmentar la base burgesa del nou règim 26.
Francisco Simón Segura esmentava, el 1973, que una de les idees més fermes durant el trienni, i que en certa
20 De la Iglesia (2008: 696).
21 José Álvarez Guerra era un polític liberal elegit per Extremadura, que Jesús De la Iglesia (2008: 698) destaca pel rebuig a
l'amortització eclesiàstica i al nombre desmesurat del clergat espanyol que el polític professa. Lama (2013).
22 De la Iglesia (2008: 697-698).
23 Gómez Urdáñez (1996: 333).
24 Gómez Urdáñez (1996: 333).
25 Rueda (2009: 184).
26 Brines, J,(1978: 132).
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manera es va repetir en el 1855, fou la d'implementar mesures que dividissin les grans propietats, per reduirles a sorts entre els ciutadans honrats i treballadors. Objectiu que s’acostaria a l'aportat per Joan Brines de
permetre la participació de més ciutadans a la desamortització. Aquest va ser un objectiu, o discurs sustentat
en les diverses desamortitzacions, com Fontana posa de manifest per al període de Mendizábal.
Seguint els arguments de Tomàs y Valiente, la desamortització del període de Mendizábal va tenir una
importància major en comparació en tots els altres decrets desamortitzadors. La síntesi que en fa el mateix
autor és prou exemplificadora: estableix una connexió entre desamortització, reforma eclesiàstica i
amortització del deute públic interior amb la pretensió de defensar la reina Isabel II alhora, procurant crear
partits liberals amb l'interès de vendre els béns desamortitzats de l’Església 27. Francisco Simón Segura,
afegeix a aquests objectius el problema de la Guerra Carlina i la necessitat de finançament conjuntament amb
la fallida negociació amb Anglaterra. Simón Segura arriba a la conclusió que varen ser més els
desenvolupaments dels esdeveniments que van establir l'obligatorietat de dur a terme la desamortització, més
enllà de la ideologia anticlerical i les necessitats econòmiques de la nació que transmetia Mendizábal. Per
tant trobem de la mateixa manera que en la desamortització de Godoy, de la de les corts de Cadis i les del
trienni, el problema del deute públic com un dels objectius a solucionar. A més, la guerra Carlina no va
ajudar tampoc a aquest deute, fent que el seu finançament acabés ensorrant encara més Espanya.
Fontana també apuntava l'opinió d'alguns historiadors sobre l'objectiu plantejat pels desamortitzadors tant de
l’etapa de Godoy com de Mendizábal, d'afavorir els camperols amb el procés de desamortització. Això
s’hauria d’aconseguir a partir de la subdivisió de les grans propietats desamortitzades, i que en última
instància podrien adquirir els camperols modestos. Si bé aquest va ser un dels plantejaments inicial entre els
objectius dels desamortitzadors, Fontana deixa ràpidament ben clar que no es va fer cap passa per aconseguir
tal objectiu, sinó que més aviat en les dues desamortitzacions esmentades, els beneficis buscaven en última
instància, acabar amb el deute públic. D’altra banda, i com ja apunta Fontana el conjunt de mesures empeses
no tenien com a objectiu permetre l’accés de les classes més baixes a la propietat de la terra, sinó que
l’objectiu, a part de solucionar el greu problema de la hisenda, fou el de ‘‘garantizar los derechos de
propiedad en las epocas de incertidumbre’’ 28. Cal afegir que anys abans Fontana ja havia abordat el tema de
l'accés dels camperols a la terra, concloent que l'objectiu de les autoritats era que mentre els camperols
defensessin la seva petita propietat, acceptarien el sistema liberal automàticament. A més diferenciava entre
desamortització eclesiàstica i civil en tant que la primera serviria per augmentar la gran agricultura
comercialitzada mentre que els béns dels comunals haurien de servir per subdividir la propietat i garantir
l'accés de les capes més baixes. Per tant, és clar que la desamortització eclesiàstica no buscava el repartiment
de les propietats, sinó més aviat la concentració d'aquestes 29. Finalment, cal veure com també en la
desamortització de Mendizábal es repeteix la idea que exposava de Jesús de la Iglesia de què per engegar la
27 Tomàs y Valiente (1971: 73).
28 Fontana (2009: 212).
29 Fontana, (1985: 240).
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agricultura espanyola calia proporcionar l'accés a la propietat desamortitzada a l'interès individual i a una
nova capa de propietaris inversors, també exposat per Germán Rueda. El preàmbul del reial decret de 16 de
febrer de 1836 deia que per treure els màxims rendiments de l'agricultura i el comerç calia entregar ''al
interés individual la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la nación, al fin de que la
agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrian conseguir-se en su estado actual''30
Com podem observar, la historiografia ha estudiat l'ampli ventall d'arguments, causalitats i justificacions que
es donaren per dur a terme les desamortitzacions. El problema de la hisenda espanyola, agreujat amb les
diverses guerres en les quals va involucrar-se Espanya, a més de la necessitat d'engegar una economia
improductiva i ineficient, foren els arguments que d'una manera o un altre van impulsar les
desamortitzacions eclesiàstiques. Darrere aquests objectius, podríem dir estatals, es camuflava la voluntat en
la ment dels liberals d'accedir a la propietat. Un objectiu que no canvià mai, mentre anaven succeint-se les
diverses conjuntures crítiques de l'economia espanyola. i que al cap i a la fi es convertí en medicina per les
diverses necessitats que travessava espanya durant el segle XIX. Gómez Urdáñez deia que la voluntat
principal en la ment dels liberals fou la liberalització de la propietat i que va anar diluint-se entre les diverses
necessitats conjunturals que va travessar Espanya. Jo diria més aviat que fou la burgesia liberal amb el seu
afany per accedir a la propietat, la que utilitzà l'argumentari dels problemes que travessava Espanya, per tal
de justificar les desamortitzacions. Aquest argument pren més força a partir de les idees, abans exposades, de
Jesús de la Iglesia, en que diu que el que es buscava era la creació d'una burgesia propietària i la de Germàn
Rueda, d'entregar els béns a l'interès individual.
1.2 Partidaris i detractors de les desamortitzacions
Fins al moment m'he dedicat a definir els objectius que perseguien les desamortitzacions. Ara bé, ni he parlat
dels que s'oposaven a aquestes desamortitzacions, i és ben clar que d'oposició n'hi havia d'haver, ni tampoc
dels ferms seguidors d'aquestes. Com deia Carlos Forcadell: ''Cada vez resulta más evidente que no se puede
estudiar el proceso revolucionario burgués sin tender a la vez a la otra cara de la moneda, a la reacción y
resistencias que estos cambios generan'' 31. Per tant, crec que és important intentar desxifrar quines varen ser
aquelles posicions socials que van oposar-se a les desamortitzacions eclesiàstiques, a l'hora de buscar un fil
conductor que expliqui perquè va haver-hi perdedors i vençuts del procés o més aviat beneficiaris i
perjudicats. En tots els períodes desamortitzadors va haver de produir-se una polarització social entre aquells
que estaven convençuts dels beneficis que aportarien les desamortitzacions, i tots aquells que veien com el
procés els perjudicaria.
Un fet plenament consensuat en la historiografia espanyola és l’aliança entre burgesia liberal i la noblesa
terratinent per tirar endavant la reforma agrària i dins aquesta, les desamortitzacions. Per Gómez Urdáñez,
30 Rueda (2009: 187).
31 Forcadell (1989: 260).
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Aquest camí que empenyia a seguir la burgesia liberal il·lustrada, no fou un camí que recorregués ella sola.
Segons la mateixa autora, la burgesia va buscar l'aliança amb la noblesa terratinent per tal de satisfer els seus
propòsits, acceptant un comú respecte per la propietat. La noblesa no hauria oposat una resistència ferma i
unànime als canvis liberals que s'albiraven des de les corts de Cadis, ja que la liberalització de la propietat no
significava un retrocés en qüestions de poder i ingressos i la pèrdua del poder jurisdiccional no vinculat a la
terra no representava, en el conjunt, una gran pèrdua econòmica sinó més aviat simbòlica 32. Un altre autor
que remarca aquesta aliança entre burgesia i noblesa en plenes corts de Cadis és Joan Brines. En ple procés
de supressió de les senyories, per aquest autor, la burgesia s’hauria aliat amb la noblesa terratinent, ja que la
primera no tenia prou poder per actuar com s’havia fet a França, expropiant 33. Per tant, el liberalisme no va
deixar de tenir el suport nobiliari durant el procés desamortitzador, ja que a la noblesa li interessava el
reforçament dels drets de propietat de la terra, sovint poc clars durant l'Antic Règim.
Un punt de fricció important entre partidaris i detractors de les desamortitzacions serà el moment de la mort
de Ferran VII. A part de deixar Espanya en un espiral de problemes, va dividir el país entre dos bàndols, els
quals se'ls pot definir per la dialèctica entre antiguitat i modernitat. Antiguitat pel bàndol Carlí nostàlgic amb
l’antic règim i l’absolutisme, enfront el liberalisme. Els partidaris de la regent Maria Cristina, que varen
optar pel constitucionalisme liberal com a programa. Amb els primers, teníem a l'Església juntament amb
l’alta noblesa, i amb els segons, els liberals de tots els partits 34. Com veiem, la polarització que va provocar
la guerra Carlina no era res més que l’aparador del que era la societat espanyola, dividida per la reforma
agrària. L'Església va posar-se del bàndol carlí per defensar els seus interessos i impedir la pèrdua de
propietat sobre la terra, d’igual manera que el poder dins Espanya. Per l’altra banda, com he dit, hi trobem
tots els sectors del liberalisme, tan empesos en garantir els drets de propietat liberals com en ampliar el seu
patrimoni territorial, i en permetre l’establiment d’una sòlida capa social burgesa.
Malgrat tot, no podem entendre tot el procés amb la disjuntiva partidaris i detractors de les
desamortitzacions. Si bé hi havia gent contrària a les desamortitzacions, també n'hi havia a favor, però
contràries a la manera com es volia dur a terme. Diversos autors han posat de manifest les veus crítiques amb
els decrets desamortitzadors de Mendizábal. Aquest seria el cas del decret del 9 de febrer del 1836, el qual
Flórez Estrada, economista de l'època, contribueix a la crítica amb una altra proposta de com dur a terme la
desamortització. Aquesta alternativa ha estat ben recollida per Ricardo Robledo. Per Flórez Estrada, partint
de la premissa que la mala distribució de la riquesa és en última instància el motiu de querelles entre els
humans, la desamortització havia d'entregar les terres en emfiteusis, on l'estat continués tinguen el domini
directe, mentre que les rendes es repartirien entre els acreditadors del deute públic 35.
Val la pena aturar-nos un moment per conèixer el que s'ha estudiat de l'Església en relació a l'estat liberal i a
32
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34
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Gómez Urdañez (1996: 334-335).
Brines (1978: 128).
De la Iglesia (2008: 709).
Robledo (1993).
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la desamortització eclesiàstica. Tal com relata Fontana, la desamortització eclesiàstica fou una lluita de
l’estat per sotmetre l'Església, i d’aquesta manera acabar amb la concepció de l’estat (eclesiàstic) dins l’estat
(laic). Ja abans de les desamortitzacions, amb el concordat de 1737 i la butlla papal de 1749, s'intentava per
part del regne d'Espanya, gravar l'Església amb una tributació, com la resta de ciutadans. La reacció
eclesiàstica es va deixar notar amb les queixes de del bisbe de Conca i a la pràctica amb actuacions com la
dels monestirs de Barcelona que al 1760 van crear una unió que durà fins el 1833. Aquesta, tenia l'objectiu
d'intentar impedir el gravamen del tribut i impedir que es desamortitzessin les seves propietats territorials 36.
Les reaccions eclesiàstiques a la reforma liberal, amb el seu desenvolupament durant les desamortitzacions,
es poden seguir d'una forma molt clara si ens fixem en l'evolució de les idees del teòleg catòlic Jaume
Balmes. Josep M. Fredera va dividir la vida de Balmes en quatre etapes, les quals estan ben recollides per
Josep Maria Terricabras. El que m'interessa aquí és remarcar el canvi de discurs de l'Església un cop la Santa
Seu va acceptar les vendes dels béns desamortitzats. D'aquesta manera, ens podem fer una idea com canvià
el discurs de l'Església envers la desamortització eclesiàstica. De la primera etapa (1839-1842) se'n destaca
la seva faceta d'apologeta catòlic en la lluita contra la cultura liberal, en la segona etapa s'acostarà a la
burgesia barcelonina i en la tercera va actuar com a propagandista teòric d'una opció conservadora a escala
nacional, formant part del sector més a la dreta del partit moderat, entenent que l'Església s'ha d'acostar a la
societat burgesa37. A la quarta etapa (1846 fins a la seva mort el 1848) absolutament conscient del canvi
històric en el què està vivint, destaca per ser un escriptor catòlic de projecció europea, al servei d'una
Església que busca desesperadament apropar-se a la societat burgesa. En aquest moment pren consciència
que ''és tenint en compte el liberalisme i acceptant-lo que l’Església tindrà oportunitats de diàleg, de
presència i d’influència''38. Jaume Balmes escrivia al 1844 referint-se a la venda dels béns del clergat:
''¿Podian darse avisos mas claros, mas esplicitos de que la venta de los bienes era injusta? (...) ¿Podrá
nadie decir que el clero ha recibido su indemnización ni antes ni despues? La nueva contribucion llamado
del culto y clero ¿Proporciona decente y decorosa subsistencia al culto y a sus ministros? No, mil veces no:
el clero lo sabe con sus sufrimientos, las iglesias lo estan diciendo con su pobreza y abandono'' 39.
El 1845 quan la Santa Seu va acceptar i reconèixer la venda dels béns del clergat, fet que el mateix Balmes
va definir com a colossal, va canviar el discurs de l'Església intentant protegir la seva integritat. Balmes
Escrivia, referint-se als individus que no havien comprat béns i que s'haurien mantingut fidels a l'Església,
que s'havien d'acontentar en pensar que havien complert amb el seu deure i en el fet de no haver participat en
els atacs comesos a les esglésies. A més demana a aquests fidels que no es mostrin irritats, ni enfadats amb la
resposta de la Santa Seu, una mesura ''tomada por el vicario de Jesucristo sobre la tierra'' on també afegia:
''es muy honroso el haber abstenido del manjar vedado, a pesar de tenerle tanto tiempo a la vista.
Sometamonos sin murmurar siquiera, a lo que el Sumo Pontífice disponga; no demos a los enemigos de la
36
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Fontana (2009: 210-211).
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religión el placer de que nos oigan quejarnos de la conducta de la Santa Sede'' 40.
Com es pot veure, l'Església es mostrà contrària a la desamortització dels seus béns des del mateix inici,
malgrat això un cop la Santa Seu va acceptar la mesura presa, les veus més influents de l'Església al territori
van emetre un discurs d'acceptació. Aquest seria el cas de Jaume Balmes i els seus escrits, primer de tot es
condemna la desamortització com un fet injust i fins i tot fora de qualsevol dret. Posteriorment l'actitud serà
d'acceptació dels successos ocorreguts i resignació a la decisió presa per la Santa Seu, sabent que el
liberalisme ha triomfat i que l'Església està obligada a mantenir una bona relació amb l'estat burgès, per tal
de continuar mantenint certs tipus de poders.
Fontana ja deixava clar que per entendre la reforma agrària liberal correctament i dins aquesta les
desamortitzacions, caldria complementar els estudis ja fets amb la visió de l'ampli bloc de camperols que les
varen patir. D'arrendadors i petits propietaris, cultivadors, bracers sense terra, en coneixem poc del que
pensaven, bàsicament perquè el seu pensament no deixava rastre en la premsa de l'època ni en els debats a
corts41. Per tant, en aquest sentit serà difícil tenir aquesta imatge de conjunt de partidaris i detractors de les
desamortitzacions i de la reforma agrària liberal.

40 Balmes (1847: 470).
41 Fontana (2009: 213).
14

2 El patrimoni eclesiàstic previ a la desamortització
Els treballs dedicats a la distribució de la propietat de la terra eclesiàstica abans de les desamortitzacions i
que enfoquen sobre tot el conjunt de territoris espanyols són escassos. A més d’aquesta escassetat, se l’hi
suma el problema de les poques dades disponibles per tal d'establir la distribució d’aquesta propietat a l’antic
Règim i del fet que els treballs segueixin metodologies prou diferenciades. Per una banda, trobem els treballs
de Maximiliano Barrio i Peguerto Saavedra que són els dos més recents que tracten sobre la propietat de
l'Església abans de les desamortitzacions i molt interessants per conèixer l'abast de la propietat eclesiàstica
en el seu conjunt. Malgrat la importància de les dades que aporten, els seus respectius treballs no tenen una
continuació que enllaci amb el procés de venda d'aquest patrimoni eclesiàstic, ni tampoc amb el resultat que
va produir la desamortització sobre la totalitat de territoris espanyols de la península. Encara que no utilitzi
les mateixes unitats, el llibre de Francisco Simón Segura, La desamortización española en el siglo XIX,
continua essent un treball de referència pel que fa al procés desamortitzador i els seus resultats pel que fa els
béns del clergat. Per tant, sense defugir en la importància de les dades que aporten M. Barrio i P. Saavedra
sobre el patrimoni eclesiàstic, crec que és important mencionar el treball de Simón Segura, ja que ara mateix
és l'únic treball que ens aporta una continuació en el procés desamortitzador des de la propietat de l'Església
abans de les desamortitzacions, el procés desamortitzador i el seu resultat,i de la mateixa manera una
representació major de totes les diferents regions espanyoles.
Són molts els autors que han apuntat a les dificultats metodològiques per dur a terme estudis sobre la
propietat eclesiàstica en el conjunt d’Espanya abans de les desamortitzacions eclesiàstiques. La causa és una
amalgama de treballs amb diverses metodologies emprades, fonts documentals d’informació molt diverses i
contractes sobre la terra amb diversos dominis que fa que a la documentació s’amaguin propietaris. Per
Pegerto Saavedra les dificultats que comporta estudiar la propietat de l'Església es deu al fet que aquesta
estava molt fragmentada internament, entre clergat secular i regular 42. A més les fonts que tenim són molt
diverses i no ofereixen dades homogènies i també la complexitat dels drets de propietat sobretot allà on
existien divisió de dominis complica encara més aquesta tasca 43. Pel que fa a aquesta complexitat que
aporten aquests drets de propietat, és una qüestió que ja havia preocupat i havia apuntat M. Barrio anys
abans44. M. Barrio lamenta al 2002 els pocs estudis existents sobre la valoració global de la propietat
eclesiàstica, i que alhora, aquests estudis, utilitzin fonts diverses caracteritzades per un caràcter fragmentari i
limitat45.
Un treball previ a la publicació d’aquests dos autors esmentats és el del Grupo’75 46. Es tracta d'n estudi
col·lectiu que sintetitza les dades sobre la propietat de la terra a Castella a partir del Cadastre d’Ensenada.
42
43
44
45
46

El llibre de Puigvert (2001) és un bon estudi complementari per conèixer la fragmentació interna de l'Església a Catalunya.
Saavedra (2009: 51).
Barrio M (2002).
Barrio (2002: 24).
Grupo’75 (1975).
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Tant Saavedra com Barrio prenen de referència aquest estudi per tal de valorar el patrimoni de l’Església i
utilitzen les dades sobre el cadastre que aporten aquest llibre. Per tant podríem dir que el llibre escrit el 1977
encara serveix de referència en certa manera per valorar la propietat eclesiàstica. La problemàtica que
s’origina a partir del cadastre d’Ensenada, és que tan sols aporta dades sobre la corona Castellana, deixant
orfe de la mateixa qualitat de dades a Aragó i Navarra. És també per això que els autors han d'utilitzar
diverses metodologies per apropar-se a la propietat eclesiàstica en el conjunt d’Espanya.
2.1 A la Corona de Castella
Començant pel percentatge de terra que li corresponia a l’Església a la corona de Castella a finals de l’antic
règim, Saavedra ens aporta les dades dels llibres reals d’eclesiàstics. La terra sota titularitat eclesiàstica
representava un 14,5% (12303495 mesures de terra d’unes 83492405) 47. Aquestes dades no difereixen de les
aportades pel cadastre d’Ensenada que valora la terra que posseeix l’Església en un 14,7% 48.
Aquest seria el quadre de distribució de la propietat eclesiàstica a Castella, agafant les dades idèntiques de
Saavedra i Barrio, els quals com he dit les extreuen de l’anàlisi del Grupo’75, també s’ha afegit el producte
brut agrari que utilitza Saavedra com a mètode per valorar la qualitat de la terra que posseeix l’Església.
Regió

Total de terres sumant les de

Producte brut agrari

Andalusia
Castella N.
Castella V.
Extremadura
Galícia
Lleó
Murcia
Total

tipus beneficial i patrimonial
18.0%
16,9%
14,2%
21,5%
5,8%
15,8%
12,4%
14,7

8
18,1
13
16,3
28,3
17,9
14,8
24,1

Elaboració pròpia a partir de la FONT: Barrio(1999: 29) i Saavedra(2009:54)

El fet que ha generat més debat a partir de les dades del Cadastre d’Ensenada és el fet que l'Església a
Galícia representi tan poc percentatge en comparació amb les altres zones de Castella. Barrio a partir de
García-Lombarderio i altres autors, defensa que l’estament a Galícia tenia en propietat el 52% de la terra
cultivada. La causa que no aparegui en el cadastre és a causa dels contractes de conreu que es
desenvolupaven en aquesta zona, caracteritzats per la divisió de dominis sobre un mateix bé, distingits de la
corona d’Aragó, on hi havia un mecanisme molt semblant, com a ''foros''. Així, la causa que a Galícia es
registri una baixa participació eclesiàstica en la propietat es deu al fet de que declaraven els béns els que els
usufructuaven i no el domini directe segons Barrio i Saavedra. Per argumentar i defensar aquesta poca
representativitat de les dades del cadastre, Saavedra recorre a les rendes de l'Església a Galícia, per confirmar
47 Saavedra (2009: 52).
48 Barrio (2002:28) i Saavedra (2009).
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que a aquesta regió l'Església esdevenia més aviat rendista que no pas gran propietària. Mentre que les terres
que acaparava l’estament eclesiàstic eren del 5,8% a Galícia, les rendes que rebia eren del 44,5% de les
càrregues forals49.
2.2 A la Corona d’Aragó
Les facilitats a l’hora d’estudiar i avaluar la propietat eclesiàstica a altres zones espanyoles, són menors a les
regions no castellanes. El fet és que territoris com la corona d’Aragó i Navarra no posseeixen cap mena de
font que ens aporti dades tan clares com el Cadastre d’Ensenada, a més el paper de l'emfiteusi i els ''foros'',
compliquen la situació, posant-la al nivell esmentat de Galícia. Saavedra recorre a estudis locals per tal de
poder esmentar la propietat de l'Església a la corona de Castella. Són el cas el treball de Rosa Congost, que
estudia l’abast del patrimoni eclesiàstic a la regió de Girona, xifrant en un 54,5% de la terra en propietat de
l'Església com a senyora directa, un 15% d’alous i un 10% de l’útil 50. Pel que fa al regne d’Aragó utilitza el
treball d’Ángela Atienza en el que xifra la propietat eclesiàstica en les terres de regadiu de Saragossa i Osca
entre un 15 i un 20%, destacant el progressiu augment de terres des de mitjans del segle XIX 51. Segons els
treballs de Mora i Manuel Ardit, els quals estudien zones com la Valldigna i el País Valencià en el seu
conjunt, la situació a València no seria molt diferent de la d’Aragó, ja que l'Església apareixia com a
propietària del domini directe en alguns casos i també com a plena 52. Segons Saavedra el dèbil privilegi
d’amortització que gaudia la monarquia a Catalunya, València i Mallorca permetia que es traspassessin
moltes terres de ''legos'' a l’Església 53. Un fet que també contempla Barrio, enmarcant aquesta debilitat
monàrquica al segle XVIII, però tan sols ho compren a València a diferència de Saavedra 54.
Tant Barrio l’any 1993 i Saavedra al 2009, utilitzen les dades aportades al seu dia per Canga Argüelles per
mostrar la distribució de la propietat eclesiàstica a la corona d’Aragó, en comparació a la corona Castellana.
Les dades per Castella difereixen una mica del cadastre, explicació que es pot trobar en el fet que Argüelles
publica les seves dades mitja dècada posterior al cadastre. A més, en el recompte de terres no s’inclou l’illa
de Mallorca.

49
50
51
52
53
54

Saavedra (2009: 58).
Tal com cita Saavedra (2009: 58): Congost (1990).
Tal com cita Saavedra a la (2009: 59): Atienza (1993).
Tal com cita Saavedra a la (2009: 59): Mora (1986) i Ardit (1993).
Saavedra (2009: 59).
Barrio (2002: 33).
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REGIÓ
Corona de Castella
Andalusia
Castella N
Castella V
Extremadura
Galícia
Lleó
Múrcia
Corona d’aragó
Aragó
Catalunya
València

SUPERFÍCIE (en aranzadas)
6782920
393103
1642985
347942
1506306
1519988
969411
403178
2296484
945788
1020688
330088

%
18,4
8,1
17,3
6,6
34,2
52,5
12,8
16,8
21,4
20,9
27,1
13,5

Elaboració pròpia a partir de la Font: Barrio (1993: 34)

2.3 La valoració global de Simón Segura
Com he dit, si volem conèixer els efectes reals de la desamortització eclesiàstica, el treball dels dos autors
esmentats ens serveix per conèixer l'abast del patrimoni eclesiàstic i la productivitat d'aquests territoris abans
del segle XIX. Malgrat això, no es pot establir una continuïtat encara pel que fa a el procés i el resultat amb
les dades que ens aporten, ja que no s'ha estudiat el procés ni el resultat, en coincidència amb el treball dels
dos autors. A més, a causa de les fonts consultades el treball d'ambdós autors no ens mostra la dispersió
territorial a tot Espanya, sinó tant sols dels territoris castellans i aragonesos. Ens trobem davant el problema
que ja apuntava abans, del caràcter fragmentari dels estudis que s'han ocupat d'estudiar la desamortització
eclesiàstica. És per això que reivindico el treball de Francisco Simón Segura com a bon estudi de la
desamortització entesa en la seva globalitat. Per tant, si volem seguir el fil desamortitzador, és de lectura
obligatòria el treball d'aquest autor. Aquest treball ens aporta dades molt ben treballades del procés
desamortitzador de Mendizábal i el seu resultat pel que fa a la propietat del clergat. Per les desamortitzacions
anteriors no ens aporta dades tan complertes, però utilitza el treball de R. Herr pel que fa la desamortització
de Godoy. També aporta dades sobre l'evolució del nombre de religiosos, malgrat que amb el treball que
m'ocupa no és d'una importància elevada, conèixer aquest aspecte de la desamortització.
Francisco Simón Segura, distingeix diverses zones en funció de si la propietat eclesiàstica estava en mans en
major proporció dels eclesiàstics regulars o seculars, abans de la desamortització de Mendizábal. Les dades
que expressa aquest autor estan ordenades per províncies, La primera zona seria la del centre i nord-oest de
la península format per les províncies de Toledo, Salamanca, Zamora, Lleó,Palència, Burgos, Logroño, Soria,
Segovia, Guadalajara, Cuenca, Oviedo, Lugo, Ourense i la Corunya. En aquesta zona la major proporció de
béns pertanyerien al clergat secular. Pel que fa el clergat regular tindrien unt tant per cent major a la zona del
sud, totes les províncies d'Andalusia (exceptuant Huelva i Almeria) i les dues províncies d'Extremadura. A
aquest grup se l'hi hauria d'afegir les províncies de Tarragona, Guipuzcoa, Pamplona, Saragossa, i les
Balears. De la resta de províncies les més importants serien; València, Valladolid, i Ávila, on els béns
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estarien en major possessió del clergat regular. Les províncies espanyoles on l'Església posseïa majors
territoris Serien; Sevilla, Toledo, Madrid, València, Córdoba, Salamanca, Càdiz, Granada, Lleó, Jaén,
Zamora i Burgos, que englobaven un 56,50% del patrimoni eclesiàstic 55. D'aquestes dotze províncies amb
major pes dins la propietat eclesiàstica en trobem cinc d'andaluses. Per tant, no diferiria gaire de les dades
que aportava un segle abans el cadastre d'Ensenada i que estan recollides en el treball de Barrio i Saavedra.
És a dir, les dades que aportava anys abans Simón Segura, en les que podem prendre amb prou seguretat pel
que fa a aquesta comparació.
Sobre una altra consideració que aportava Francisco Simón Segura, el fet que Còrdova posseeixi tantes
possessions com totes les províncies catalanes juntes, no coincideix amb les dades que aportava Canga
Argüelles a inicis del segle XIX. Per tant, hem de ser cautelosos a l'hora d'establir connexions amb els
resultats que han aportat cada un dels autors pel que fa a la propietat eclesiàstica abans de la desamortització.
També s'ha de tenir en compte la diferència temporal de les fonts utilitzades; Les dades que aporta el cadastre
d'Ensenada tenen gairebé mig segle més que les dades que aportava Canga Argüelles, i les d'aquest últim,
gairebé mig segle més amb les que aporta el ''diccionario geogràfico estadístico de Madoz'' que utilitza
Francisco Simón Segura. Per tant, reitero que és complicat establir conclusions generals dels diversos
treballs utilitzats, ja que si bé les dades que aporten Barrio i Saavedra són perfectes per estudiar la propietat
eclesiàstica abans de les desamortitzacions, no tenen una continuïtat en la qual s'hagi estudiat el procés
desamortitzador seguint la mateixa metodologia per conèixer el desenvolupament de la propietat eclesiàstica.
(vegi's annex 1 per veure els béns que posseïa el clergat, exceptuant els ''foros'', segons Francisco Simón
Segura).
2.4 Formes d’explotació dels territoris eclesiàstics
Ara bé, contemplant la possessió territorial de l'Església, és una forma molt freda de calcular el volum de
propietat i sobretot la qualitat d'aquesta propietat. El fet que el producte brut agrícola de l'Església a Castella
superi substancialment el de la superfície encadastrada, posa de manifest segons Barrio que les terres de
l'església eren les millors cultivades o més fèrtils 56. Això juntament amb la poca fertilitat que representen els
''legos'', va portar a aquest autor a extreure aquestes conclusions. Saavedra per altra banda, en el seu treball
escrit anys més tard aporta una altre interpretació aquest fenomen. Per ell es molt aventurat dir que les terres
de l'Església eren les més fèrtils, ja que dins l’etiqueta de les terres de ''legos'', també agrupa les terres de
propis i comunals, molt menys fèrtils. Aporta exemples desenvolupats pel Grupo’75, al qual no recorre
Barrio. Seguint aquesta línia és interessant les dades que aporta Saavedra provinents de Donézar, en les que
es compara el producte brut dels diversos propietaris a Toledo 57. D’aquestes s’extreu que en el cas de Toledo,
almenys la propietat eclesiàstica no seria la que aportaria més producció, sinó que estaria en tercera posició
55 Simón Segura (1973: 154-155).
56 Barrio (2002: 36).
57 Saavedra (2009: 55).
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darrera de les terres que cultivaven els pagesos i la noblesa menor.
Saavedra compara les propietats de l'Església i el producte agrari brut amb els dels ''legos'', territoris que no
pertanyien a l'Església. D’aquesta comparació podria extreure, per les dades, que les terres de l’Església eren
de major qualitat, fet que intenta desmentir des de l’inici. A partir d’un exercici en el què elimina les terres
que aportaven menys de 10 reals l’any, pot argumentar que l'Església controlava una quarta part de les terres
que no eren comunals 58. Saavedra, a més a més, aporta consells sobre com interpretar les dades del cadastre.
Per ell s’haurien d’extreure les terres que produeixen menys de 10 reals per ''fanega'' a l’any, les quals
representarien els comunals i propis. D’aquesta manera, s’extrauria més encertadament la propietat de
l'Església. Després d’aquest exercici en cinc províncies aleatòries, pot dir que si s’eliminen aquestes terres de
baixa producció es pot dir que l'Església controlava una quarta part de la terra 59.
Tant els treballs de Barrio com el de Saavedra entren a valorar els diversos usos i les formes d’explotació de
la terra que tenien en propietat els eclesiàstics. Comparant aquests dos autos es pot valorar l’avenç de la
historiografia en aquest sentit i marcar les similituds i diferències que acosten o separen els dos autors en
cada un dels seus plantejaments.
Barrio i Saavedra esmenten que la propietat territorial de l'Església podia ser explotada o bé en cessió a un
altre individu o directament pels membres eclesiàstics. El que destaca Saavedra, la qual cosa no esmenta
Barrio (ja que no recull els diversos treballs realitzat sobre el tema) és el fet de la gran complexitat per
conèixer el tipus d’explotació que desenvolupava l’Església. Primer de tot el gran problema seria l’amalgama
d’individus i institucions eclesiàstiques que tenien propietats eclesiàstiques disperses 60. Per tant, una primera
consideració important a la qual Barrio no entra en la seva anàlisi sobre les formes d’explotació de la terra.
En conjunt el treball de Barrio sobre els tipus d’explotació sembla molt preliminar comparant-lo amb el de
Saavedra. Aquest últim autor aconsegueix fer una molt bona síntesi, arribant a establir comparacions a partir
dels diversos treballs que han analitzat regions diverses. Barrio per la seva banda, ens aporta els diferents
tipus d’explotació de la terra per part de l'Església, i la seva relació amb els altres individus, tema el qual
Saavedra n’agafarà el relleu anys més tard i en compartirà les conclusions.
Barrio diferencia l’activitat directa dels eclesiàstics en l’explotació de la terra dels arrendaments, ''foros'' i
emfiteusis que establien amb altres individus. D’aquesta manera, aquests serien les diverses formes en què
l’Església interactuava amb el seu patrimoni territorial. Concretant, a Catalunya l'emfiteusi gaudia de l’ús
generalitzat, el ''foro'' s’utilitzava a Galícia i l’arrendament temporal a Andalusia 61. Fins aquí arriba Barrio,
per tant cal anar al treball més ben actualitzat i profund escrit per Saavedra, en el qual ens dóna informació
important sobre els diversos territoris establint diferències entre aquests, cosa que Barrio no arriba a fer. A
58
59
60
61

Saavedra (2009: 56).
Saavedra (2009: 56).
Saavedra (2009: 71).
Barrio (2002: 32).
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més, Saavedra entra a analitzar les conseqüències de les diverses formes d’explotació, fet que porta a
qüestionar la historiografia tradicional sobre la desamortització.
Saavedra, d’una forma similar pel que fa a la distribució de la terra pren molts treballs territorials importants
tant per mostrar una imatge del conjunt del regne d’Espanya com per comparar els mateixos territoris. Primer
de tot ja marca un cert distanciament fruit d’aquest ventall historiogràfic més ampli, que no analitza Barrio.
Barrio ens diu que la pràctica predominant de cessió de la terra a Catalunya, és l'emfiteusi. Saavedra, sense
negar-ho, a partir dels treballs d’Ángela Atienza i Elisa Badosa pot demostrar que l'arrendament, per part de
convents i monestirs no era una pràctica desconeguda, ja que es solia utilitzar en els cultius de regadiu 62.
També qüestiona la idea de l'Església com a institució purament rendista, ja que algunes ordres com els
cistercencs de la vall del Duero, els jerónimos, cartujos, i jesuïtes a les dues Castelles, Extremadura i
Andalusia explotaven directament les seves terres. El treball d’Antonio Lopez Martínez sobre el regne de
Sevilla també va en la mateixa línia. Aporta xifres sobre la proporció explotada directament per l'Església a
la Cartuja de Jerez, arribant a un 78% el 1810 63. Tot i que sí que hi ha regions, com la del Cantàbric, on
l'Església no explotava territoris directament 64. Treballs com el de García Sanz, mostren que els membres de
l’Església gaudien d'uns avantatges en comparació els altres individus. El seu estudi mostra molt clarament
com el dret de no haver de pagar el delme en una propietat eclesiàstica, si aquesta era explotada directament
per la institució, portava majors beneficis, multiplicant-los pel doble fins i tot 65. Per tant no és estrany que
apareixien treballs que destaquin l’alt grau de coneixement de l’agricultura de les ordes anteriorment
mencionades, tal com posa de manifest Landi 66.
Saavedra aconsegueix definir molt bé les problemàtiques entorn dels diversos models de gestió de la
propietat eclesiàstica. El problema més greu en aquells sectors de l'Església que explotessin directament el
seu territori va esdevenir durant la guerra d’Independència, arran, de la primera exclaustració, la destrucció
d’immobles, la matança, robatori d’animals i l’ocupació de camps van afectar molts d’aquests monestirs tal
com posen de relleu els treballs esmentats de López Martínez i Llopis. L'única solució per aquests exigiria
transformar el seu model de gestió en rendista 67.
La problemàtica en les cessions de llarga durada o perpètues era la seva rigidesa que no permetien a
l’administrador modificar la quantitat de les entrades, ja que es cobrava el que s’estipulava en el contracte.
Aquesta problemàtica ha sigut analitzada a Catalunya, Galícia i Castella. Malgrat això, l’avantatge que tenia
aquest model rau en el fet que els costos d’explotació eren més baixos i gaudia d’un major prestigi social,
que calmava les protestes camperoles, perquè permetia l'accés d'aquests a la terra 68.
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Tal com cita Saavedra (2009: 71): Atienza (1993: 91-121) i Badosa (1985: 212-238).
Tal com cita Saavedra (2009: 71): Lopez Martínez (1997).
Saavedra (2009: 72).
Tal com cita Savedra (2009: 72): Garcia Sanz (1982).
Tal com cita Savedra (2009: 72): Landi (2007).
Tal com cita Saavedra (2009: 73) López Martínez(1997) i Llopis(1995).
Saavedra (2009: 74).
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Amb tot això, Saavedra critica la visió tradicional de la historiografia, que defensa el declivi de les
institucions eclesiàstiques en l’entrada del segle XIX limitant-se a dir que la revolució liberal va acabar de
destruir les economies monàstiques, les quals ja estaven sentenciades a mort. Intenta cridar l’atenció per tal
d’establir majors matisos sobre aquest aspecte, apuntant que la situació era molt diferent entre els diversos
territoris espanyols. Per exemple cal tenir en compte com a Galícia l’Església gaudia d’un major
reconeixement social que no pas a altres territoris 69. També segons ell cal tenir en compte, les formes de
gestió, les fonts d’ingressos i la tipologia d’institucions de les quals es tracti 70.
2.5 Rendes que gaudia l'Església.
Entre tot el conjunt de béns eclesiàstics que van ser desamortitzats és de veritable importància destriar els
censos i en conjunt tota l'amalgama de rendes que percebia l'Església. Com acabem de veure, l'Església no
només explotava els seus territoris directament, sinó que trobem territoris com Catalunya i Galícia, en els
que els contractes emfitèutics i els ''juros'' gaudien d'un gran prestigi. En aquest punt, és molt important
recuperar el treball de Diez Espinosa, en el qual feia una dura crítica a la historiografia dedicada a la
desamortització, crítica que anava dirigida cap a l'oblit dels censos eclesiàstics en els estudis sobre la
temàtica. Entre aquests treballs es trobava el del mateix Simón Segura pel fet d'estudiar tan sols els béns i les
finques que havien sigut del clergat 71. Lluny del gest de la historiografia de rectificar la tendència, gairebé
30 anys més tard , Rosa Congost recordava l'amalgama d'historiadors que havien reclamat atenció sobre el
tema dels censos i les rendes 72. Per tant, és evident que malgrat les reclamacions que han fet diversos sectors
dins la historiografia, molta feina encara està per fer, i temes claus en el procés desamortitzador necessiten de
més investigacions per aconseguir un coneixement complet del procés.
El treball de Saavedra sobre la propietat de l'Església és el treball més ben actualitzat pel que fa a la
distribució territorial de l'Església, i el que recull eficaçment la majoria dels treballs realitzats sobre la
percepció de rendes de l'Església a l’antic règim. Per tant, també és una de les millors referències per
conèixer actualment la percepció de rendes per part de l'Església abans de les desamortitzacions
eclesiàstiques. La fortalesa econòmica de l’Església venia del seu poder estès territorialment, però també de
les rendes que cobrava, siguen el delme el més important 73. Aquesta recaptació podia arribar, segons
Saavedra, a igualar els beneficis que derivaven de la propietat agrària 74.

69 Es pot pensar que aquest fet es donava perquè la propietat no era cultivada directament pels eclesiàstics sinó aforada a altres
individus, els quals pagaven una renda per la cessió de la terra.
70 Saavedra (2009: 76).
71 Diez Espinosa (1993: 72).
72 Congost (2009: 378) els historiadors citats: Giralt (1973), Moro(1981), Villares(1988), Diez Espinosa (1986)
73 El delme representava e 10% de la producció agropecuària bruta, tinguent un carácter universal i poques despeses de recaptació.
Alguns cultius menors no es gravaven, però els cultius principals si. Els regulars que tenien en propietat una terra, aquesta no era
gravada pel delme, però si sí aquesta l’aforaven o subarrendaven. Saavedra (2009: 60).
74 Saavedra (2009: 60).
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Entre els autors que més han estudiat el delme trobem a Canales, Muñoz j Fernández González, els quals han
investigat sobre la naturalesa del delme i les formes de contribució en aquest 75. Canales aporta dades
interessants per Catalunya, xifrant en un 31% en algunes diòcesis, el tant per cent de delme, el qual havia
sigut secularitzat. A Castella, segons dades de Saavedra, els delme secularitzats rondaven al 6% 76. Com
mostra Saavedra, el delme representava la renda més important per l'Església, cosa que el porta a un exercici
per conèixer la distribució dins l’estament. El sector més privilegiat en qüestió de recaptació del delme a
Segòvia serien els rectors de les parròquies, seguits de la mitra i del capítol de la catedral, segons fonts de
Barrio77.
Mentres que per Toledo, els majors beneficiaris del delme seria la dignitat arquebisbal, els mossens
continuaven gaudint d’una gran recaptació del delme en aquest territori, segons les fonts de Donézar 78.
També ens aporta dades de Barcelona i la seu d’Urgell, les quals han sigut treballades per Canales 79. En
aquest cas els mossens parroquials serien autèntics privilegiats rondant a Catalunya entre el 67 i el 30%. A
Galícia passaria una situació similar on s’arriba al 60% 80. D’aquesta manera, Saavedra argumenta que els
mossens parroquials serien els que generalment, dins l’estament eclesiàstic, tindrien més accés al repartiment
del delme. Per altra banda, Ibañez agafant dades de diverses diòcesis, de les quals ell creu que poden ser
representatives de tota España, estableix que són els mossens els que perceben més quantitat de delmes. Els
mossens, segons l’estudi d'Ibàñez, de mitjana percebien un 46% del delme entre els territoris estudiats.
D’aquesta manera, tant Ibañez com Barrio estarien d’acord en dir que els rectors de les parròquies serien els
que percebrien les rendes més importants de l'Església. D’altra banda, també entra en analitzar el conjunt de
delmes secularitzats en aquests mateixos territoris, arribant a la conclusió que el conjunt d’aquests eren
escassos, però d'ells se'n beneficiarien molt poques famílies, rebent rendes quantioses 81. Aquest argument
almenys es respecta a Galícia, on un estudi de Rey Castelao esmenta que el delme secularitzat (9,1%) es
repartia entre 34 famílies82.
A part del delme, l’Església en ser per excel·lència una institució creditícia, també rebia molts beneficis
originats a partir dels censos i els ''juros''. Aquí especialment és on m'interessa entrar, ja que el delme fou
suprimit el 1845 i la qüestió de la desamortització dels censos diversos com els censos crediticis, serà un fet
que s'allargarà fins ben entrat el segle XX. El Grupo’75 ja va entrar a valorar els beneficis que extreia
l'Església a la corona de Castella, xifrant-los en 38 milions d’interessos entre ''juros'' i censos 83. Per la corona
de Castella, sobre aquest mateix tema tenim els estudis de Burgo, Marcos, Andrés Robres, entre altres, els
75 Tal com cita Saavedra (2009: 65): Canales (1982), Muñoz (1998) i Fernández González (1995).
76 El delme secularitzat es refereix a aquell delme que s'ha extret de la esfera religiosa i s'ha traspassat el seu cobrament a individus
no necessariament lligats a l'Església. Aportant una quantitat monetària qualsevol individu podia accedir al cobrament del delme.
77 Tal com cita Saavedra (2009: 62): Barrio (1982: 415-424).
78 Tal com vita Saavedra (2009: 63): Donézar (1984: 468-489).
79 Tal com cita Saavedra (2009: 61-62): Canales (1982 i 1985).
80 Saavedra (2009: 64).
81 Tal com cita Saavedra (2009: 65): Ibáñez (1999).
82 Tal com cita Saavedra (2009: 64): Rey Castelao (1992: 152).
83 Tal com cita Saavedra (2009: 66): Grupo’75 (1977: 201).
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quals també posa en valor aquest interés de l'Església a rebre beneficis a través d’aquestes formes creditícies
com els censals84.
Una altra font d’ingressos, com serien els drets adventicis (procedents de diversos conceptes com l’almoïna,
els drets d’estola, etc) són difícils de conèixer. Les dades comparades de Barrio i Canales, sobre Segòvia i
Barcelona, estableixen que per la primera l'Església rebia un 22,5% d’aquests drets de renda incerts, i per la
segona a inicis del segle XIX suposava un 4,3%. Per tant ens trobem en realitats prou diferents dins el mateix
territori espanyol. Molts autors s’han esforçat a posar en relleu aquest tipus de rendes cobrades per
l’Església. Com per exemple serien els treballs ja esmentats i el de Barreiro per Galícia, el qual mostra la
gran importància d’aquestes rendes pel fet que els capellans van voler mantenir-les fins i tot després de la
reforma liberal85. Finalment, cal esmentar que Joaquim Maria Puigvert posava l'accent en la importància que
tenien els censos en espècie (sobretot blat, ordi, oli, civada o gallines) a part dels censos en diner en el
conjunt de rendes que rebien les obreries gironines 86. Fet que possiblement es podria extrapolar a altres
territoris a causa de l'amalgama de rendes diverses que posseïa l'Església.
Davant tot aquest conjunt de rendes que percebia l'Església, Saavedra s’aventura a dir que el clergat secular
es mantenia bàsicament amb aquestes rendes que percebia. El règim monàstic vivia gràcies a les rendes
proporcionades per al terra, mentre que els convents urbans expressaven realitats complexes. Per una banda
podien rebre beneficis per part del delme i les propietats rústiques i també per altra banda; els censos, ''juros'',
arrendaments, l'almoina, etc 87. Arribats a aquest punt cal no oblidar la crítica de Puigvert a la confusió dels
historiadors econòmics que creien que els beneficis de les rendes anaven a parar a mans del clergat. La
riquesa de l'Església no es mesurava ni per la capacitat d'acumular capitals ni per la d'obtenir beneficis al
final dels exercicis anuals, sinó de les obres i empreses que es decidissin portar a terme 88.
En conjunt és complicat conèixer de bona mà tota la quantitat que cobrava l’Església en concepte de rendes.
Saavedra apunta aquesta dificultat a causa de diversos fets com: l’origen variat de les entrades i les
fluctuacions d’algunes d’elles (com el delme) principalment 89. És per això que possiblement els historiadors
no hem profunditzant prou en conèixer el conjunt de rendes cobrades per l'Església en tots els territoris
espanyols. Malgrat aquesta dificultat per conèixer l’abast total de les rendes cobrades per l’Església Saavedra
defensa que cobrava més que no pas la monarquia en concepte de rendes. Això es desprèn ja tan sols
estudiant la corona castellana, la qual ja supera les rendes cobrades per la monarquia. Tant bon punt ens
anem acostant al s.XIX, això evolucionarà d’una forma diferent; l’augment de la pressió fiscal sobre
l'Església anirà canviant aquesta situació, ja que la monarquia cada vegada en percebrà més beneficis.
84 Tal com cita Saavedra (2009: 66): Burgo(1986). Marcos (1992;1999), Andrés Robres(1987) Ferrer(1986), Palao (1993), Tello
(2007).
85 Tal com cita Saavedra (2009: 66): Barrio(1982:157), Canales (1985) i Barreiro (1996).
86 Puigvert (2001: 125).
87 Saavedra (2009: 67).
88 Puigvert (2001: 123).
89 Saavedra (2009: 70).
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3 El procés desamortitzador
En aquest capítol entraré a parlar sobre el tractament historiogràfic i les conclusions extretes de l'estudi del
procés desamortitzador. Es tracta doncs, de veure com es va desenvolupar la desamortització eclesiàstica en
tots els seus diversos períodes, i quines han sigut les conclusions extretes pels diversos autors que han
treballat el tema.
3.1 Aportacions per conèixer el desenvolupament dels béns desamortitzats a l'Església durant el procés de
venda.
Un treball molt interessant per seguir el procés desamortitzador en una perspectiva global, que abraça des de
la desamortització dels béns dels jesuïtes fins a la de Madoz, és el de Josep Fontana inclòs dins Historia
agraria de la España contemporánea. Fontana, relata com a causa de les necessitats financeres de la corona
els governs de Carles III i Carles IV, van veure's obligats a emetre deute públic, el qual ofegà el regne a finals
del s. XVIII. Davant la commoció general que assolava Europa arran de la revolució francesa , el papat va
concedir que es poguessin desamortitzar una part considerable dels béns dels eclesiàstics. Fontana, però tant
sols ens dóna les xifres del valor de les vendes, i no de la propietat de la terra desamortitzada. Malgrat això,
la xifra de 1653,4 milions de rals (el 40% de la desamortització de Mendizábal), ens dóna mostres de la
importància de l'activitat desamortitzadora en aquest període 90.
Sovint la desamortització de Godoy com les posteriors fins la de Mendizábal han quedat al marge dels
estudis sobre la desamortizació. Fontana més recentment ja va cridar l’atenció del fet que aquesta
desamortització no hagi estat en el punt de mira de la historiografia; ‘’ como si se tratase de episiodios
distintos a la desamortitzación de Mendizábal y Espartero, lo que se aplica sobre todo a las dos de Godoy,
relegadas a una especie de limbo que no se toma en cuenta’’ 91. Fontana intentava cridar l’atenció que des del
treball de Francisco Simón Segura els estudis de la desamortització deixaven de banda la desamortització de
Godoy. En un intent per reivindicar-la Fontana manifesta que entre el 1798 i el 1808, el valor de les vendes
ascendeix fins als 1653 milions de reals, que equival al 37% del que varen obtenir les desamortitzacions
eclesiàstiques posteriors del 1836 al 1851 92.
Diversos autors han apuntat que en la desamortització de Godoy es varen desamortitzar els béns eclesiàstics
més dèbils. Francisco Tomas y Valiente ja el 1971, apuntava aquest fet. De la mateixa manera, Germàn
Rueda en una excel·lent aportació molt recent, pel que fa a al procés desamortitzador, arriba a la mateixa
conclusió. Mentre que Tomàs y Valiente anomena béns eclesiàstics políticament dèbils 93, Germán Rueda,
90
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Fontana (1985: 222).
Fontana (2009: 208).
Fontana (2009: 208-209).
Tomàs y Valiente (1971: 44).
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agafant el terme de Miguel Ángel Sánchez, els anomena ''Séptimo eclesiàstico o paraeclesiàstics'' (pels que
no formaven ben bé part del patrimoni eclesiàstic) 94. Aquests béns eclesiàstics els formarien obres pies,
capellanies, Confraries, i béns pròpiament eclesiàstics.
Francisco Simón Segura, recorria al treball de Richard Herr, interessant a l'hora d'avaluar les vendes i el
mecanisme que havien de seguir. Durant aquesta fase segons Herr, s'haurien venut la sisena part dels béns de
l'Església, on a algunes zones del sud de la península va arribar a la quarta part i a i a Múrcia la tercera. Per
Herr aquesta desamortització, hauria sigut importantíssima per la transformació d'Espanya de l'antic règim a
l'estat contemporani. El problema és que va afectar les institucions de beneficència, deixant sense recursos de
vida a multitud d'individus. Malgrat que l'estat va prometre pagar a les institucions afectades, cosa que mai
va fer95.
Germán Rueda esmenta que les desamortitzacions a partir del 1798 estarien organitzades per intendents de
província i subdelegats. Els beneficis rebuts per l'estat resultat d'aquestes vendes, serien ingressats a la caixa
d'amortització del deute públic, mentre que les institucions eclesiàstiques afectades rebrien el 3% del valor
desamortitzat. A més profunditza en la forma com es va dur a terme la desamortització a aquesta època; dos
pèrits taxarien els béns, les finques serien venudes aïlladament, i en el cas que fossin més grans es dividirien,
per intentar facilitar el nombre més gran de compradors i d'aquesta manera augmentar els propietaris. En les
subhastes s'acceptarien la major oferta mentre representes, almenys dos terços del valor de la finca. La forma
de pagament seria: el 25% en el moment de la compra i la resta s'haurien d'abonar en el període de dos
anys 96.
La desamortització dels béns eclesiàstics va tornar a plantejar-se amb l'arribada de la guerra d'independència
i la regència de Josep I. Fontana posa el punt de partida d'aquesta nova etapa, que podríem dir que engloba
fins a les corts de Cadis, amb la supressió dels convents decretada pel nou monarca, convertint les propietats
d'aquestes institucions amb béns nacionals. Fontana a més, identifica els compradors d'aquests béns
nacionals a partir de Joan Mercader, que serien: militars francesos, espanyols afrancesats i especuladors
ambiciosos. La campanya desamortitzadora francesa a Espanya va estendre's directament fins les corts de
Cadis, les quals van ordenar que s'adjudiquessin a la hisenda els establiments eclesiàstics dissolts per
l'invasor francès. Amb la llei d'arranjament del deute s'utilitzarien aquests béns primer com hipoteca i més
tard per vendre'ls sobretot aquells béns arruïnats durant la guerra) 97. Germán Rueda, afegeix que la
desamortització de les corts de Cadis va estendre's als béns d'ordes militars, les temporalitats dels jesuïtes i
els convents i monestirs suprimits o destruïts durant la guerra, que serien desvinculats mitjançant subhastes,
dels quals només una part dels béns serien venuts cada any98.
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Rueda (2009: 182-183).
Simón Segura (1973: 62-63).
Rueda (2009: 183).
Fontana (1985: 223).
Rueda (2009: 184).
26

Les dificultats que van patir la legislació desamortitzadora del període de les corts de Cadis, sobretot per la
curta duració d'aquestes a causa del retorn de l'absolutisme, fa que aquesta desamortització gairebé no es
pogués dur a terme. No és estrany que parlant de les desamortitzacions del trienni liberal, Germán Rueda
digui que es va posar en pràctica la desamortització de les corts de Cadis que no s'havia pogut dur a terme. A
partir del trienni els béns alienables a l'Església, foren aquells ja descrits en el període de les Corts de Cadis,
que a partir d'ara augmenten en bona mesura perquè s'hi inclouen els béns de monestirs i la inquisició.
Finalment Germàn Rueda posa de manifest que el procés desamortitzador intentà solucionar els problemes
del deute; mentre s'accepta el pagament en documents de deute per tot el seu valor dels béns nacionals
subhastats (segons ell per generar confiança entre els posseïdors de deute), es crea el crèdit públic, separat de
la reial Hisenda preveient aquestes operacions de liquidació 99.
Per la desamortització de Mendizábal també és molt interessant el treball de Germàn Rueda, ja que emmarca
molt bé el procés legal d'aquesta desamortització. El primer decret d'aquest període data del 1834, per l'autor
molt lligat a la guerra Carlina, ja que es suprimeixen i es desvinculen els béns dels religiosos que s'haguessin
fugat, a més es manava ocupar els béns dels seculars que ajudessin els carlins. Els beneficis de les vendes
d'aquestes propietats s'utilitzarien per pagar les famílies dels soldats liberals morts durant la guerra i
l'extinció del deute públic100.
Germàn Rueda manifesta que a partir del ministeri de Toreno (juny 1835) la legislació desamortitzadora es
realitzà ràpidament, moment en què s'inicia l'exclaustració sistemàtica. Fins al 1837 es produeix un
increment dels béns del clergat regular que es converteixen en béns nacionals subastables 101. Si amb els béns
del clergat regular no va haver-hi problemes legislatius un cop van iniciar-se la desvinculació sistemàtica, sí
que el camí es va fer més feixuc pels béns del clergat secular. Això ho posa de manifest el mateix autor, ja
que legislativament es varen declarar béns nacionals el 1837, però la seva venda no es va iniciar fins al 1840.
Malauradament el mateix any es varen derogar una sèrie d'articles de la llei del 1837, que provocà que
aquesta desamortització no es realitzés. Ens haurem d'esperar fins a la llei d'Espartero del 23 d'agost del
1841, per veure l'inici de les subhastes dels béns del clergat secular. Tot i això el 1845 amb el decret
d'Alejandro Món, que suspenia la venda de les propietats de les ordes religioses femenines i el clergat
secular, les rendes derivades d'aquests béns s'aplicarien al manteniment del clergat i al mateix moment,
acceptava la legítima propietat d'aquells que havien comprat les propietats. Cal afegir que en una nova llei
del 1845, es contemplava el retorn de les propietats, que encara no havien sigut venudes, als seus anteriors
propietaris102.
Des del meu punt de vista, el treball de F. Simón Segura encara és de gran interès per valorar la
desamortització eclesiàstica en el període de Mendizábal i Madoz. Però abans de continuar, cal remarcar el
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Rueda (2009: 184-185). Per veure més concretament els béns inclosos en aquesta desamortització vegi's Ruega, G( 2009: 185).
Rueda (2009:190).
Per conèixer en detall els béns que varen anar incorporant-se als béns nacionals vegi's Rueda, G (2009: 190-191).
Rueda (2009: 192).
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fet del caràcter fragmentari dels treballs que han tractat sobre la desamortització. Sense anar gaire més enllà,
per tal de poder seguir amb el fil conductor del capítol, només cal recordar les paraules de Fontana en què es
queixava d'aquest caràcter fragmentari dels treballs. Una complicació molt important que hi ha a l'hora de
valorar el procés desamortitzador és el fet que ni els mateixos autors que han estudiat la desamortització de
Mendizábal es posen d'acord sobre quan finalitza aquesta. En paraules del mateix Fontana: '' para Simón
Segura acaba al 1844, al 1845 para Lazo i Rovira, al 1846 para Ferragut, en 1851 para Donézar , 1853
para Rueda, i 1854 para Moli''103. Per tant, és complicat extreure conclusions fermes en cas de comparar les
dades de les vendes que ens aporten els diversos autors. Cal dir però que analitzant les paraules de Rueda,
per ell la desamortització acaba el 1853, tot esmentant que les lleis posteriors al real decret d'Alejandro Mon
(que deixava suspeses les vendes de les ordres religioses femenines i del clergat secular el 1844 i els
retornava als seus anteriors propietaris) introduïren noves desamortitzacions amb molt poca entitat, ja que els
béns venguts eren aquells que pertanyien a l'estat perquè no varen entrar dins l'inventari de béns retornats 104.
Per tant, aquests dos autors no estaran d'acord amb la finalització formal de les desamortitzacions, però tan
sols amb els dos criteris contraposats podem dir que la fase desamortitzadora a partir del 1844-45, es va
caracteritzar pel poc impacte que va produir en el conjunt de béns de l'Església. D'aquesta manera, tampoc
resulta tant estrany que Francisco Símon Segura descartés estudiar aquesta part de la desamortització o
simplement que no hi parés atenció.
Si Germán Rueda estudia el desenvolupament de l'activitat legisladora de la desamortització, Francisco
Simón Segura, ja anys abans, va estudiar el desenvolupament de les vendes de les propietats
desamortitzades. L'estudi més interessant que aporta és sobre el període desamortitzador de Mendizábal,
posant l'accent amb els pocs compradors que va tenir en els seus inicis conjuntament amb el poc interès que
va despertar. Preguntant-se si Mendizábal va arribar a preveure el fracàs inicial de la desamortització, acaba
dient que en els seus inicis va desenvolupar-se d'una forma que no s'esperava. Crida l'atenció el simple fet
que les primeres finques venudes pertanyessin a Madrid. Tan sols cal pensar que quan a Madrid s'havien
venut 40 finques, a la resta de províncies encara no se n'havien venut ni una. Un altre fet que crida l'atenció
per a Simón Segura, d'aquests inicis del període desamortitzador de Mendizábal, és que els noms dels
primers compradors se solen repetir amb freqüència. Finalment, es va arribar al final del primer any de la
desamortització amb moltes menys finques del que s'esperava que es venguessin i com remarca el mateix
autor, amb el 82,34% dels béns venguts que pertanyien a Madrid. Entre les causes que aporta Francisco
Simón Segura a què es vengués tant poc durant aquest primer any es deu en el fet que no hi havia una
confiança excessiva en els inicis del període desamortitzador per l'experiència de les desamortitzacions
anteriors. Les anteriors legislacions desamortitzadores havien caigut amb l'arribada d'un canvi de govern, que
sovint havia retornat les propietats als seus anteriors propietaris, fet que provocava una poca confiança amb
aquest nou període desamortitzador 105.
103 Fontana (1985: 242).
104 Rueda (2009: 192).
105 Simón Segura (1973: 98-103).
28

Caldria esperar fins al primer trimestre del 1837, moment que segons Simón Segura, l'esperit
desamortitzador va anar-se generalitzant, ja que és en aquest període que s'experimenta un augment de les
finques vengudes106. Però, per veure realment la consolidació de la generalització del procés desamortitzador
a tot el territori, cal esperar fins a 1838, moment en què Madrid perd el lideratge en les vendes 107. L'any
1839, fou el més important en concepte de vendes, ja que segons Simón Segura, s'haurien vengut més
finques que els anys anteriors i successius, menys els anys 1842 i 1843, que amb l'entrada en subhasta dels
béns del clergat secular varen disparar-se les vendes 108.
M'agradaria valorar i reivindicar les dades que aporta Simón Segura pel període de la desamortització de
Mendizábal en el seu conjunt. Estima el valor total dels béns que posseïa el clergat abans de la
desamortització, els béns que es varen vendre amb el seu valor i els que varen quedar per vendre en el
període que Simón Segura compren (vegi's annex 1, 2 i 3). Els resultats en termes de vendes del procés
desamortitzador de l'etapa de Mendizábal, i que Simón Segura estudia entre el 1836 al 1844, serien en primer
lloc el el volum més gran de propietats que es varen vendre del clergat regular, ja que les vendes del secular
no varen ser possibles fins ben entrada la desamortització. Francisco Simón Segura desglossa les finques
rústiques i urbanes, ja que per ell els resultats desamortitzadors són diferents entre ambdues. Principalment,
la diferència més important entre les propietats urbanes i les rústiques seria que mentre la primera va
provocar una major concentració de la propietat, per la segona s'observa una major distribució 109. En les
mateixes conclusions del procés, ens aportava on varen concentrar-se les vendes durant el període. Les
vendes dels béns desamortitzats va concentrar-se en les províncies següents: Sevilla, Madrid, Córdoba,
València, Toledo i Salamanca significaven el 41,41% del total. Les finques es varen vendre majoritàriament
a: Madrid i Sevilla on s'hi acumulaven el 21,51% del total de vendes i el 47,67% de les finques urbanes. On
es varen vendre més finques urbanes va ser a aquestes dues províncies més València, Cadis, Saragossa,
Còrdova, Màlaga i Barcelona, on es va vendre en total el 69,26% de totes les finques urbanes. Finalment, les
finques rústiques, segons les dades de Segura, s'haurien venut més en les províncies següents: Sevilla (amb
l'11,40%), Toledo, Salamanca, Còrdova, València, Jaén, Badajoz, Zamora, Barcelona, Caceres i Saragossa,
en les que en total es varen vendre el 55,19% del total. En global, Francisco Simón Segura ha valorat que la
desamortització de Mendizábal va vendre el 62% de les propietats que posseïa el clergat 110.
Un treball molt interessant per contraposar amb la imatge que ens aportava Segura 20 anys abans, és l'article
de Juan Garcia Pérez, el qual recorre als diversos treballs provincials escrits després del treball de Simón
Segura. Aquest autor reitera que és impossible determinar l'entitat superficial dels béns posats en venda en
aquesta etapa. Malgrat això fa una aproximació aplicant els resultats obtinguts les zones estudiades en
aquelles altres les quals ignorem l'entitat de béns mobilitzats. Amb aquest càlcul Juan Garcia estableix a
106
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Per veure l'evolució de les finques vengudes des de l'any 1937 al 1844 1938 vegi's Simón Segura (1973: 115-114).
Simón Segura (1973: 107).
Simón Segura (1973: 110).
Simón Segura (1973: 162).
Simón Segura (1973: 162-164).
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1200000 ha. el total de territori desamortitzat durant la primera fase, la de Mendizábal. Un 2,4% de tot el
territori espanyol 111. Per tant, veiem com els béns mobilitzats almenys en aquesta primera etapa, no era ni de
bon tros, una part important de la superfície espanyola. Per altra banda, per Juan Garcia les dades aportades
per Simón Segura en qüestió d'extensió desamortitzada (uns 10 milions d'hectàrees entre el 1836 i el 1900)
no són gaire fiables ni realistes comparades amb l'aproximació pel període de Mendizábal elaborada per ell
mateix. En el mateix treball, Juan Garcia intenta establir la superfície desamortitzada en el període de
Madoz, sent lleugerament superior al període anterior, però no prou per coincidir amb les dades aportades
per Simón Segura112.
Si bé és fàcil conèixer les dades sobre l'abast de la desamortització eclesiàstica abans del 1855, no ho serà
tant a partir d'aquesta data, ja que com és ben sabut a partir d'aquest any s'obre pas a la desamortització dels
béns municipals, fet que comporta que els treballs s'hagin basat en la globalitat dels béns desamortitzats. Per
Germán Rueda aquesta desamortització es caracteritzaria per tres fases ben diferenciades: 1855-1856, 18581896-1897-1924. Per aquest autor la fase més important seria la primera que, tot i durar menys d'un any,
hauria acabat de vendre els béns d'origen eclesiàstic, tal com manifesten les dades de Francisco Simón
Segura que mostraré més endavant, ja que es limiten a estudiar la venda de béns del clergat per aquesta
etapa. A partir del 1856, va produir-se una parada en les subhastes dels béns eclesiàstics fins que va arribar-se
amb un conveni amb l'Església el 1859. A partir d'aquest moment, el govern va comprometre's a no fer cap
venda de propietat eclesiàstica de forma unilateral i de la mateixa manera va acceptar la capacitat de
l'Església a adquirir béns. D'aquesta manera, els béns que adquiriria l'Església a partir d'aquest moment, no
plantejarien problemes, mentre que els que posseïa fins aquella data tenien un estatus menys clar. Finalment,
aquest afer es va tancar amb la llei del 7 d'abril del 1861, en què s'estipulava que els béns que posseïa
l'Església abans del 1860 que no tinguessin una excepció, continuarien siguen desamortitzats i venuts seguint
la llei de Madoz. Els béns amb excepció segons Germán Rueda, serien aquells que estaven destinats al culte
al ús i habitació del clergat regular. Malgrat l'acord, Germán Rueda insisteix que els béns d'origen eclesiàstic
desamortitzables ja s'havien venut al final del 1856, i que el cap i a la fi, el que es va vendre fou una
proporció molt petita i amb un acord previ amb l'Església 113.
El treball de F. Simón Segura ens aporta dades sobre la propietat del clergat desamortitzada durant el període
de la desamortització de Madoz gràcies a què recorre a la publicació de la direcció general de béns nacionals
(168). Les dades pertanyen bàsicament al primer i el segon període. Durant el primer període s'haurien venut
2494 finques rústiques i 629 d'urbanes del clergat regular (3123) i 22351 de rústiques i 4576 d'urbanes pel
clergat secular (26927) (vegi's annex 4 sobre el volum de les vendes entre 1855-1856). A partir de la font
utilitzada aquest autor també ens aporta dades d'on es varen vendre més finques destacant les finques del
clergat regular on Sevilla, un altre cop, es trobava per sobre la resta. Les províncies serien: Sevilla, Cadis,
111 Garcia (1993: 118-119).
112 Garcia (1993: 119-120).
113 Rueda (2009: 196-198).
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València, Avila, Burgos, Granada, Caceres, i Huesca 114 . Les dades que ens aporta entre el 1859-1868 no són
gens despreciables, ja que destria les vendes segons d'on procedien els béns. Per tant, ens aporta dades sobre
la desamortització eclesiàstica. . La conclusió seria que la venda dels béns desamortitzats a l'Església
continuava siguen important, ja que es trobaria en segona posició per darrere les vendes dels propis 115 (vegi's
annex 5 sobre els béns desamortitzats que provenien del clergat).
3.2 El fosc procés de la desamortització dels censos eclesiàstics
Més enllà de les vendes de les propietats eclesiàstiques desamortitzades diversos autors han focalitzat, durant
les últimes dècades, sobre la qüestió dels censos desamortitzats. Ja en feia referència al capítol anterior, per
exemplificar la diversitat de propietats que englobava l'Església. En aquest punt m'interessa capbussar-hi pel
fet que aquesta qüestió ha estat relegada a una posició secundària en els estudis sobre la desamortització, tal
com posa de manifest Rosa Congost 116. El tema de la desamortització de les rendes eclesiàstiques va més
enllà del període i les etapes de les diverses desamortitzacions, ja que s'allargà més enllà de la
desamortització de Madoz i perviu durant el segle XX. Per tant, tampoc és estrany que fins als últims anys
els historiadors no s'hagin dignat a treballar sobre aquest aspecte de la desamortització, produint una escàs
interès entre la historiografia sobre el tema, que es limita a la identificació del problema i en les estratègies
per estudiar-lo. El recent treball de Rosa Congost és molt útil a l'hora de fer-nos a la idea de la importància
dels censos dins tot el ventall de béns eclesiàstics desamortitzats. Un clar exemple és la comparació que pot
realitzar a partir del diccionari de Madoz, entre el nombre i el valors dels censos i el nombre de finques
desamortitzades l'any 1845. En total, el nombre de censos superava al de les finques en moltes províncies,
entre elles els casos més importants serien a majoria de províncies de Galícia i de l'antiga Corona d'Aragó
(vegi's annex 6 i 7). L'elevat nombre de censos i ''foros'', condueix a l'autora a un altre exercici que és el de
relacionar els censos desamortitzats per cada 100 famílies. Sobretot pel fet que a cada província la forma de
comptabilitzar les finques era molt diferent. El resultat serà força similar a l'anterior, tot i que a Galícia
perdien pes en diverses províncies 117 (vegi's annex 8).
Un dels problemes que han apuntat la majoria dels autors que s'han referit als censos desamortitzats, és a la
difícil gestió d'aquestes rendes que es va trobar l'administració liberal. Principalment, les rendes
eclesiàstiques havien passat a mans de l'estat 118, però aquest no tenia el coneixement necessari per a tal de
recol·lectar-les, ja que simplement no sabia en què consistien. Per Rosa Congost la falta d'informació no
hauria sigut problema davant una societat activa davant els canvis de l'administració. La resistència a pagar
els censos i a redimir-los, ja que molts d'ells feia anys que no es pagaven, va provocar un poc interès i un cert
114
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Simón Segura (1973: 232-233).
Simón Segura (1973: 268).
Congost (2009).
Congost (2009: 384-386).
Tal com menciona Rosa Congost, L'estat, en aquest sentit, hauria seguit una política continuista pel que fa a els drets de
propietat, continuista pel fet que es va convertir en senyor directe d'uns censos que estava disposat a cobrar i/o vendre. Congost
(2009).
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rebuig quan l'estat va intentar cobrar de nou els censos eclesiàstics. No és estrany doncs que l'estat intentés
recuperar la figura dels batlles de sac, que eren els administradors del cobrament de bona part dels censos de
l'Església i que amb la desamortització varen ser suprimits del seu càrrec 119.
La majoria de censos desamortitzats varen continuar pervivint fins a la llei de redempció del 1855. A partir
d'aquest moment, la redempció de censos eclesiàstics va ser clarament més avantatjosa pels censataris,
malgrat això, la dinàmica no semblà anar cap a la direcció ni de la redempció ni el pagament dels censos
anteriorment eclesiàstics. Tal com posa de manifest Rosa Congost, aquests haurien sigut més partidaris de
deixar prescriure aquests censos, encara que no hi hagués cap llei escrita sobre aquesta possibilitat, el fet és
que molts advocats i notaris ho haurien recomanat. En aquest punt, Rosa Congost contradiu la historiografia
sobre els censos desamortitzats que creia que els ciutadans haurien redimit els seus censos abans de vendre's
en pública subhasta.120. Lluny d'això, l'autora argumenta com molts censataris es resistien a fer efectiva la
redempció, encara que hi haguera molts incentius per fer-ho. Afegeix que si bé els censataris haurien redimit
els censos, hauria sigut en molts casos per l'amenaça de represàlies per part de l'estat 121.
La complexitat del procés desamortitzador ens obliga a reformular la metodologia històrica emprada pel que
fa a aquest període de la història econòmica espanyola. Per tant estic d'acord, tal com diu Rosa Congost, que
és necessari tornar a explorar d'una forma menys lineal la desamortització i la revolució liberal en el seu
conjunt

122

. El problema de la desamortització de censos destapat en les últimes dècades ens obliga a

replantejar la desamortització de la propietat eclesiàstica, anant més enllà de la metodologia d'estudi emprada
fins al moment, sovint molt fixada en el procés de desamortització dels béns. Això ha produït aquest buit
historiogràfic sobre la qüestió dels censos, temàtica que engloba molt més enllà dels béns i ens porta
directament a la reacció enfront de la desamortització. Reaccions com per exemple la voluntat que
prescrivissin els censos, que ens mostren, com no ho pot fer la resta de la desamortització, les reticències
davant el procés. Una de les hipòtesis finals de Rosa Congost és que l'estat fou poc rupturista i més aviat
continuista amb aquesta qüestió. És evident, en la meva opinió l'estat va apropiar-se d'aquests censos,
intentant cobrar-los igual com feia l'Església o intentant redimir-los, amb l'interès de reorientar la difícil
situació econòmica de la hisenda espanyola.

119 Congost, R, (2009: 388-392).
120 Opinions com les de Diez Espinosa el qual afirmava que a partir del 1855, s'hauria produït una redempció més generalitzada que
no pas en l'etapa desamortitzadora anterior. Diez Espinosa (1993: 97-98).
121 Congost (2009: 405-406).
122 Congost (2009: 407).
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4 La Distribució de la terra resultat de les desamortitzacions, efectes i èxit del procés
4.1 La distribució i els efectes sobre la propietat
En el seu moment, Francisco Simón Segura, igual que Tomàs y Valiente, establia la correlació entre
desamortització i latifundi, intentant demostrar que s'hauria produït una concentració de la propietat en
poques mans. Examinant les 25 províncies on hi havia hagut la concentració més gran de vendes, estableix
que en la gran majoria tret de Barcelona i València en menor mesura, es produeix una gran concentració de la
propietat originant una estructura del camp latifundista 123 (vegi's annex 9). Per les províncies no marcades i
que en conseqüència segons ell, serien les més pobres, s'hauria produït un resultat de major repartiment de la
propietat, originant una estructura que s'acostava al minifundisme. Cal tenir en compte però, que aquest autor
englobava també en el seu estudi tant les desamortitzacions civils com eclesiàstiques, distorsionant els
resultats que cerco.
El treball de Germán Rueda, que beu de molts treballs regionals i d'una trajectòria de l'autor dedicada a la
desamortització, ens servirà per conèixer amb resultat més contrastats el resultat del procés desamortitzador
de la propietat eclesiàstica en les diverses zones d'Espanya. L'autor afirma que s'hauria produït una
regionalització dels resultats de la desamortització, tal com també defensava Simón Segura. Afirma que les
condicions prèvies del camp conjuntament amb la parcel·lació de les finques per subhastar i les formes de
pagament va fer que la desamortització tingues conseqüències prou diferenciades. Defensa que es va
potenciar el que ja hi havia, a Madrid especialment, però també a altres ciutats es va potencia la burgesia dels
negocis. A la zona meridional la desamortització accentuarà la concentració de la propietat donant ocasions
d'un nou latifundisme. Paral·lelament també parla d'una proletarització dels pagesos, sobretot a la zona del
sud 'Espanya, on no hi havia un desenvolupament industrial simultani, ja que es produeix un estancament en
què els pagesos proletaritzats continuen en el camp com a mà d'obra barata. Pel que fa a la zona septentrional
es produiria una menor concentració de la propietat i les parcel·les s'haurien dividit amb un nombre major de
propietaris,ja que potencia l'estructura de propietats mitjanes i petites. 124.
En resum, els resultats de la desamortització sobre la propietat de la terra eclesiàstica ,segons Germán Rueda,
reprodueixen una divisó dins el territori espanyol, sobretot pel que fa de nord a sud de la península. L'anàlisi
que utilitza és el de mostrar-nos quina era la dispersió i a quina zona es concentrà el nombre major de
pagesos i assalariats, que com és evident, no havien accedit a la propietat. Mentre que a la zona nord hi ha
menys concentració de pagesos i assalariats que treballarien terres de grans compradors de béns, al sud en
canvi es produeix un increment d'aquests jornalers i assalariats, que treballen en grans explotacions enteses
com a latifundis. (vegi's annex 10) El resultat és que la desamortització en aquest aspecte fou molt important
123 Simón Segura (1973: 282-283).
124 Rueda (2009: 199-202).
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a Extremadura, les províncies de Castella, Andalusia i Múrcia on consolidaria l'estructura latifundista del
camp. No tingué gaire menys importància a Lleó. No fou tan important a les províncies de Catalunya,
Castella la nova, Llevant i Aragó, i finalment poc important al nord de la Península 125.
Per Rueda les condicions prèvies al camp determinaren el resultat del procés desamortitzador, agafant en
aquest punt el relleu de Miguel Artola el qual considerava que fou més determinant les condicions prèvies al
camp que no pas la desamortització en el resultat final després del procés. Miguel Artola intentava així posar
fre a totes aquelles consideracions dels autors interessats amb el tema, que defensaven el determinisme de les
desamortitzacions en el repartiment posterior de la propietat. Argument el qual també defensava Herr, dient
que hi havia hagut un canvi més profund en la naturalesa jurídica dels béns desamortitzats i que l'estructura
agrària i peculiar de cada zona no haurien canviat 126. És a dir, els béns s'havien liberalitzat i ja no eren
inalienables, mentre que la distribució de la terra es va mantenir.
Cal tenir present, tal com diu Germán Rueda, que no totes les conseqüències les hem de buscar a curt
termini, ja que bona part de les millores tècniques al camp espanyol es van posar en marxa a partir del segle
XX127. Per tant, és evident que moltes de les conseqüències de les desamortitzacions cal buscar-les més enllà
dels anys posteriors a la desamortització. I és ben evident, perquè la desamortització va articular unes noves
relacions de propietat i també d'accedir a la propietat que es barrejaran amb l'avenç tecnològic posterior,
sobretot pel que fa al camp.
Dels efectes sobre les pràctiques relacionades amb la propietat Germán Rueda esmenta que la
desamortització eclesiàstica no representaria un canvi en la tendència en les tipologies d'explotacions
agràries, malgrat que sí que defensava una expansió, en milions d'hectàrees, de la superfície cultivada en
mans dels petits i mitjans pagesos, com a conseqüència de la desamortització. Aquesta expansió s'allargaria
fins al 1860 i durant la gran guerra 128.

És a dir que el canvi de mans sobre la propietat de la terra no va

significar un canvi en les tipologies d'explotacions agràries i allà on la propietat es basava en les grans
extensions va consolidar-la, el mateix que va passar en aquelles zones on la propietat hauria estat més
dividida. Finalment, el traspàs de terres de mans eclesiàstiques a mans particulars hauria provocat un
increment de la superfície cultivada en totes aquelles terres que adquiririen pagesos petits i mitjans. L'autor
tanca el tema indicant que es troben casos més homogenis entre províncies de diversos països que no pas
dins els mateixos països 129. És clar doncs perquè de les últimes tendències historiogràfiques busquin la
comparació entre regions de diversos països, com seria el cas del mateix treball de Germán Rueda, inclòs
dins el treball comparatiu de la desamortització entre Espanya, França i Llatinoamèrica.
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Rueda (2009: 202).
García (1993: 112-113).
Rueda (2009: 202).
Rueda (1993: 222) i Rueda (2009: 200).
Rueda (2009: 203).
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Respecte a la idea de Germán Rueda sobre l'expansió dels cultius, cal dir que ja l'havia posat sobre la taula
Juan Salvador Millet anys abans, i García Perez en un treball coordinat pel mateix Germán Rueda. Millet
ens aportava dades sobre el fenomen quantificant, entre 1818 i 1860, en una xifra de 4000000 d'hectàrees
que havien entrat dins la producció agrícola 130. Juan García, contradient Rueda,

creia que no es podia

atribuir la expanció majoritària dels cultius a la desamortització eclesiàstica. Entre les explicacions que
porten aquest autor a aquest argument és que els béns venguts provinents de l'Església no formaven un grup
molt elevat i normalment les finques eren de mitjana o petita dimensió 131. També cal pensar, i en aquest sentit
també es pronuncia Juan Garcia Perez que la majoria de territoris eclesiàstics desamortitzats ''se encontraban
ya sometidas al cultivo, según los <<usos y costrumbres >> de la época, antes que fueran lanzados al
mercado''132. Per tant, és evident que la desamortització eclesiàstica no pot ser causa de l'augment de la
superfície cultivada, en primera instància perquè moltes de les finques ja tenien un règim d'explotació agrari
i en segona, perquè aquestes finques en si mateixes no representaven grans explotacions o extensions en la
seva majoria. Per Juan Garcia les desamortitzacions civils no tindrien més pes que les eclesiàstiques en
l'extensió de la superfície cultivada, sinó que la justificació s'hauria de buscar en altres processos com la
desvinculació dels senyorius 133. També cal pensar, tal com apuntava al primer capítol, que les terres sota
titularitat eclesiàstica haurien sigut les més fèrtils, per tant no és gens estrany que aquestes terres ja
estiguessin cultivades, ja que haurien tingut rendiments més productius. No pertanyerien a totes aquelles
terres cultivades de ben nou, a les quals diversos autors identifiquen com les que haurien propiciat l'expansió
agrícola. Per tant, veiem que malgrat els arguments, que podríem dir més actualitzats, de Rueda és difícil
atribuir a la desamortització eclesiàstica i als pagesos modestos la expansió de la superfície cultivada. En
aquest sentit, Ramon Garrabou en un estudi que analitzava la crisi agrària de finals del segle XIX esmentava
que l'augment de la producció agrícola que s'hauria experimentat a Europa entre el 1830 i 1840: ''no fue fruto
exclusivo de pràcticas extensivas, sino de una intensificacion general de los cultivos, de mejoras en la
técnicas y rotaciones (...) la utilizacion de utensilios y maquinaria perfeccionadas, de nuevos fertilizantes,
que se tradujo en una elevacion substancial de los rendimientos'' 134. Per tant és evident que si els autors
s'enmirallessin en l'augment de la producció per justificar una expansió, anirien errats, ja que aquest augment
de la producció agrícola no és causa ni de la desamortització, ni tampoc sembla que aquesta hagués propiciat
un augment de la superfície entesa per una expansió dels cultius.
4.2 A qui beneficià el procés desamortitzador?
Pel que fa a els resultats de la desamortització, pensant en els beneficiaris i perdedors del procés, continua
essent interessant el treball de Germán Rueda ja esmentat. També cal tenir en compte el poc avenç en l'estudi
dels censos, ja que un estudi més complet d'aquest aspecte podria donar resultats diferents. Per Germán
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Rueda els grups beneficiaris del procés serien: els hisendats privilegiats de l'antic règim, els hisendats rurals,
els nous terratinents urbans (sobretot pel que fa a la burgesia dels negocis), els pagesos acomodats i grangers
i finalment els petits i mitjans pagesos Els tres primers serien els que s'haurien emportat la majoria de terres i
serien els individus que constitueixen la gran massa de propietaris terratinents de l'edat contemporània. Els
pagesos benestants també s'inclourien dins aquest grup dels grans beneficiaris, però val a dir que segurament
en menor mesura. Finalment l'últim grup, el de petits i mitjans pagesos haurien pogut accedir a poques
extensions de propietats cada un que de totes maneres hauria engrandit el volum de terres que ja posseïen,
fins i tot duplicant-les i triplicant-les 135.
Són molts els autors que han identificat la burgesia com la gran beneficiària del procés desamortitzador i
algun d'ells atorgant als camperols la derrota. Germán Prieto Escudero defensa que enfront l'avenç de la
burgesia aclaparadora de les terres posades en venda fruit de la desamortització, trobem els camperols que
impotentment s'haurien convertit en jornalers o assalariats, posant els fonaments perquè naixés el proletariat
espanyol136. Un treball més recent posava l'accent amb els beneficis de la burgesia durant el procés
desamortitzador i sobretot com a impulsora de tal. Em refereixo al treball ja citat de Gómez Urdáñez, on
posa un elevat grau de causalitat a la forma com es va desenvolupar la desamortització, a la burgesia. Per
aquesta autora, la desamortització hauria beneficiat plenament a la burgesia, ja que es tractaria d'un resultat
de les aspiracions individuals d'aquesta 137, però també a l'Església i la noblesa com aliada durant el procés.
Cal mencionar però, les paraules de Fontana que recorrent als estudis que han tractat els compradors dels
béns desamortitzats, arriba a la conclusió que el que va predominar varen ser les compres de petits
compradors que compraven les finques en els seus mateixos pobles o als veïns. Malgrat això, aquests
compradors es varen quedar amb una part molt petita de comparat amb tot el volum de vendes. Per l'altra
banda, destaquen els noms de grans compradors de béns desamortitzats, els quals haurien adquirit les millors
finques. De l'anàlisi que dur a terme Fontana n'extreu que els pagesos modestos s'haurien hagut d'acontentar
amb les terres més petites i més humils, mentre que les finques més grans haurien anat a parar a mans dels
que tenien els recursos exigits per comprar-les. Deixant de banda aquestes consideracions, per Fontana la
conclusió que la burgesia fos la triomfadora del procés és una redundància. Es basa tan sols pel simple fet de
pensar que qui adquiria grans lots de terrenys de l'estat, en propietat capitalista, el convertia directament amb
un burgés, indiferentment si provenia de la noblesa, burgesia o la pagesia més acomodada 138.
Prenen aquests arguments i comparant-los amb l'estudi de Germán Rueda, podríem matisar l'afirmació que la
burgesia fou igual de beneficiària en tot el territori. Principalment, cal fixar-nos que en les zones on s'hi
produí una concentració de la propietat en clau latifundista sí que foren indrets on la burgesia hauria pogut
convertir-se en la gran beneficiària del procés. Malgrat això, el fet que Germán Rueda identifiqui la zona
nord com la que va assolir un major repartiment de la propietat permet qüestionar l'hegemonia de la burgesia
135 Rueda (2009).
136 Prieto (1971: 74).
137 Com he dit, per aquesta autora, els diversos decrets desamortitzadors buscaven tant sols l'objectiu burgés d'accedir a la propietat.
138 Fontana (1985: 237-239).
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en tot el territori. Si bé molt segurament la burgesia hauria assolit a la propietat en la majoria de casos, la
poca concentració de propietat esdevinguda en el minifundisme, hauria pogut crear l'oportunitat perquè molts
camperols i jornalers haguessin pogut accedir a la propietat de la terra. Malgrat tot, és un petit matís en el
què seria una dominància pura de la burgesia en el repartiment dels beneficis de la desamortització, entenent
que es quedà amb les millors i més extenses terres.
Amb tot això es reforcen els arguments de Fontana; la burgesia es quedà amb les terres de gran extensió,
però simplement, qui accedí a la gran propietat es convertí en part de la burgesia automàticament. També cal
pensar com hem dit, que el fet diferencial entre sectors socials era la capacitat o no de pagar el bé en oferta.
Per tant, és evident que se'n beneficiaren aquells sectors econòmicament més ben posicionats; noblesa i
burgesia.
L'Església s'hauria beneficiat a partir de les indemnitzacions a tota aquella part del clergat per la
desamortització dels seus béns segons Gómez Urdáñez, la qual els integra dins el conglomerat de
triomfadors del procés139. Per Germán Rueda, en canvi, l'Església i més aviat el clergat no es trobaria dins
aquest conglomerat de triomfadors, ja que des de l'inici de la desamortització el nombre de religiosos hauria
experimentat un descens molt important, arribant molts a malviure si no rebien cap ingrés derivat de cap
patrimoni o de qualsevol altra activitat com l'ensenyança 140. Altres també han defensat que l'Església es
convertí en la perdedora de procés, com Jesús De la Iglesia, basant-se amb els arguments del llibre el
liberalismo és pecado141. Joaquim Maria Puigvert entrava a estudiar l'empobriment del baix clergat sobretot
pel que fa a la percepció de rendes, després que el manteniment d'aquest quedes lligat als pressupostos de
l'estat. Agafant una mostra de 37 parròquies gironines la davallada de rendes es situa a l'entorn del 41%, xifra
prou demostrativa per veure que la qualitat de vida dels mossens de parròquia va empitjorar
significativament. A més, el pas de la renda en espècie a la renda fixa en metàl·lic va condicionar els
ingressos que rebien, ja que els va convertir fer vulnerables a la devaluació i a la pèrdua de poder
adquisitiu142. Per altra banda cal no oblidar que malgrat que s'aparti lleugerament de les desamortitzacions
eclesiàstiques la qüestió de la supressió del delme, la meitat durant el trienni liberal i totalment el 1837, va
ser un fet que hauria reduït notablement els ingressos que percebia el conjunt de l'Església, malgrat estar
molta part d'aquest delme secularitzat.
Mentrestant la noblesa, fou aliada del procés desamortitzador i de liberalització de la propietat de la terra
pels motius que he anat esmentant, però sobretot perquè d'aquesta manera va poder accedir a noves
propietats o en alguns casos vendre, gràcies a les lleis paral·leles sobre la desvinculació, els respectius béns
si estaven en una situació econòmica difícil. El més important entre la relació burgesia-noblesa és que van
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anar diluint-se a partir dels mateixos objectius comuns esdevenint la mateixa classe social. 143. Seguint en
certa manera els arguments de Fontana, ja esmentats, en què deia que durant el transcurs de la
desamortització aquells que accedien a les grans propietats esdevindrien burgesos, encara que provinguessin
de la noblesa es diluirien dins aquesta classe social.
Si ens fixem en la cara oculta de la desamortització, és a dir la qüestió dels censos eclesiàstics que foren
desamortitzats, ens trobem amb conclusions diferents. Rosa Congost aporta que els principals perjudicats del
procés de la desamortització dels censos foren els mateixos censataris, en els quals es trobaven inclosos
petits i grans propietaris. Oposant-se a la redempció, malgrat patir les eines coercitives de l'estat liberal, i
juntament les dificultats per controlar la quantitat de censos desamortitzats per part de l'estat, va provocar
que el procés fos un fracàs i resultés més aviat pobre 144. Cal pensar en aquest cas, que els perjudicats serien
un conglomerat d'individus de diverses classes socials, fet que contradiu en certa manera el discurs
historiogràfic de la desamortització en qüestió de beneficiaris i perdedors del procés. Però la resistència a fer
efectiva la redempció dels censos, podria haver fet que alguns d'aquests individus triomfessin en el procés de
resistència. És clar que com he dit abans que l'enfoc sobre la desamortització dels censos ens obliga a
reformular hipòtesis i conclusions dels treballs dedicats a la desamortització de la propietat eclesiàstica, ja
que l'oblit d'aquests ens hauria portat a una concepció o comprensió de la història de la desamortització més
aviat esbiaixada. No és el mateix analitzar els compradors per la tipologia de béns que van comprar, sense fer
esment als censos, que analitzar aquests béns pensant que molts d'ells estaven gravats amb censos, fet que
canvia molt les conclusions que es poden extreure.
4.3 L' efectivitat de la desamortització
En última instància m'agradaria entrar a valorar els resultats de les desamortitzacions en funció de si es varen
aconseguir en major o menor mesura els objectius perseguits en la planificació del procés. Com hem vist al
primer capítol el procés desamortitzador perseguia un seguit d'objectius, alguns de més importants o més
prioritaris que com hem vist les diverses visions historiogràfiques han anat esmentant. Podríem dir que els
objectius més importants que perseguien les desamortitzacions eren solucionar els problemes derivats del
deute públic contret pel regne d'Espanya per diversos factors, i arrencar una incipient economia agrària i
industrial a partir de la posada en el mercat de les propietats pertanyents a les ''mans mortes'' i en aquest cas
concret, l'Església. Aquests foren els objectius que la historiografia a remarcat com a prioritaris a l'hora de
justificar la voluntat desamortitzadora. També hem vist com la voluntat desamortitzadora també podria haver
perseguit l'accés a la propietat de les capes més baixes de la societat a partir de la subdivisió de les grans
propietats. Per altra banda, també he esmentat com s'ha vist la desamortització com a instrument burgés per
accedir a la propietat de la terra de l'esglèsia. Intentaré abordar tots aquests temes en funció de l'eficàcia de
les desamortitzacions per aconseguir atrapar-los.
143 Gómez Urdáñez (1996: 338-340).
144 Congost (2009: 405).
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Començant per l'objectiu de minorar el deute públic, disposem del treball de Jesús de la Iglesia que entra a
valorar com es desenvolupa aquest deute i l'eficàcia de les diverses mesures dels governs dels segle XIX per
solucionar-lo. Per aquest autor les desamortitzacions fins al 1847 no haurien satisfet l'objectiu perseguit de
minorar el deute públic o extingir-lo. Agafant les paraules del contemporani Juan Eloy de Bona, diu que tot i
passar 40 anys de l'inici de les primeres desamortitzacions, el deute no va extingir-se sinó més aviat
augmentar145.

Fontana no difereix massa d'aquesta opinió en afirmar: ''En tiempos de Godoy como

Mendizábal (la desamortización) se programó para aliviar el problema de la deuda. Sin éxito alguno en la
época de Godoy, porque los recursos acabaron siendo consumidos por las necessidades inmediatas de un
gobierno en una situacion de extrema miseria(...). Algo semejante a lo que acabó ocurriendo en la etapa de
Mendizábal, pese a su aparente éxito inicial en términos de amortizacion de La deuda, puesto que un estado
en perpetuo dèficit pressupostário volvió a endeudarse rápidamente''' 146.
La causa que explicaria perquè no es va assolir aquest objectiu segons Fontana seria que l'estat no va poder
deslligar-se del crèdit, ja que necessitava recórrer a ell per sobreviure. Després de 35 anys de l'inici de la
desamortització de Mendizábal, hi havia tres vegades més deute que a l'inici 147, prou exemplificador per
veure com la desamortització fou insuficient en aquest sentit. Recordem que Fontana també qüestionava que
la desamortització eclesiàstica pogués ésser analitzada en clau de la reforma agrària liberal en tant que no
perseguia objectius agraris, sinó més aviat hisendístics, malgrat que mai els aconseguís 148.
L'objectiu de solucionar el problema de l'economia espanyola pel que fa a la qüestió agrària, improductiva a
causa del lligam contret amb les institucions eclesiàstiques segons els reformistes il·lustrats del segle XVIII,
podríem dir que tampoc va assolir-se. Ja hem vist com la desamortització dels béns de l'Església no pot ser
causa de l'augment dels espais cultivats segons les diverses visions historiogràfiques que he anat esmentant.
Per tant, no pot atribuir-se a la desamortització eclesiàstica el fet d'haver assolit l'objectiu dels il·lustrats de
millorar l'agricultura espanyola a partir de l'extensió de cultius. D'aquesta manera tampoc va assolir-se el
propòsit d'industrialitzar el país a partir dels beneficis rebuts de la venda dels béns desamortitzats i dels
territoris guanyats a l'Església. Només cal recordar les paraules de Fontana escrites el 1985 en què
argumentava que amb els diners de les desamortitzacions de Mendizábal i Espartero només 's'hauria pogut
crear una companyia ferroviària, però no industrialitzar el país 149.
Sobre l'objectiu, més difús, d'aconseguir que la desamortització tingues un impacte homogeni i que totes les
classes socials hi participessin, va tenir prou efectivitat, malgrat que no podem parlar d'una efectivitat
completa. Sí que una gran quantitat de pagesos van poder accedir a la propietat de la terra que cultivaven o
engrandir les que ja posseïen amb més terrenys, però no fou majoritari a tot el regne d'Espanya. Fontana
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referint-se als treballs sobre els compradors dels béns eclesiàstics desamortitzats, destaca que hi hauria hagut
un predomini numèric dels petits compradors rurals que compraven terres de les seves mateixes poblacions o
de les veïnes, malgrat que si se sumen totes les adquisicions, es denota que tan sols es quedaren amb una
petita part de la terra desamortitzada. Si s'agrupen totes les classes socials, destaquen el nom de grans
compradors, sobretot ubicats a Madrid, que compren grans quantitats de finques o les més grans. En resum,
Fontana, acaba acceptant que els pagesos i camperols varen tenir accés a la propietat de la terra i fins i tot
engrandir el seu patrimoni, però malgrat això, ''tuvieron que contentar-se con las miajas del reparto, peorqué
no tenian dinero para comprar más''150.
Pel que fa a el propòsit burgés d'accedir a la propietat de la terra, abans estancada en les mans de les
institucions eclesiàstiques, podríem dir que sí que fou un objectiu assolit. En primera instància, varen
alliberar-se una quantitat de terres que varen posar-se en circulació dins la lògica del mercat capitalista. En
segona instància, i ja ho hem vist en els arguments de diversos autors, les classes burgeses varen accedir en
la majoria d'aquests béns desamortitzats, engrandint així un patrimoni anterior o conformant-ne un de nou.
Com hem vist en paraules de Fontana, no pot atribuir-se a aquesta classe burgesa l'obtenció de tots els
territoris desamortitzats, però si als millors lots i a les extensions de terreny més grans. Per tant és irrefutable
que la desamortització de la propietat eclesiàstica va alliberar unes grans extensions de terreny que passaran
a gestionar-se dins l'òptica liberal de la propietat privada, assolint així un dels objectius darrere les
desamortitzacions, la liberalització de la propietat sota control de l'Església.
Finalment, cal veure si la desamortització va tenir efectivitat en si mateixa, valorant els arguments de
diversos autors que han fet un esbòs sobre el tema. En aquest punt m'interessa esmentar la qüestió dels
censos eclesiàstics desamortitzats i la seva posterior redempció o venda, seguint les paraules de Rosa
Congost. Tal com he esmentat, la dificultat per part de l'estat d'aconseguir que els censataris redimissin els
censos ens projecta els problemes per dur a terme la gestió de tots aquests béns desamortitzats. Per tant, en
aquest sentit podríem mencionar un fracàs pel que fa a la desamortització de censos, ja que en primer lloc,
l'estat va ser incapaç de gestionar la quantitat de censos i rendes que va rebre a partir de la desamortització
com tampoc va aconseguir, malgrat modificar les mesures per fer-les més atractives, la redempció d'aquestes
rendes per part dels censataris 151. Pel que fa a la desamortització en termes de béns i finques, deslligant-los
dels possibles censos i rendes, no podem dir que no fos efectiva. Cal pensar, tal com mostrava al capítol
anterior, en la dificultat inicial per vendre els béns desamortitzats tant en l'etapa de Mendizábal com Madoz,
a causa, entre altres coses, de la poca confiança dels compradors per si es retornaven els béns desamortitzats.
Malgrat aquesta aparent arrencada de la desamortització en clau de fracàs, el ritme de vendes va augmentar
en els anys posteriors de l'inici de les diverses desamortitzacions, fent que els compradors acudissin a les
subhastes de béns. Per tant, en aquest sentit, malgrat les dificultats inicials per atraure els compradors, la
150 Fontana (1985: 237-238).
151 Congost (2009) Els arguments esgrimits es complementen perfectament amb els plantejaments de l'autora. Tan sols cal
mencionar que aquest procés desamortitzador el qualifica per ''una intensa actividad administrativa con pocos resultados'',
mostrant d'aquesta manera el fracàs generalitzat pel que fa a la desamortització dels censos.
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desamortització dels béns eclesiàstics va significar la participació de molts ciutadans, amb un alt component
d'arrelament social. Per tant, en aquest punt, no podem parlar de fracàs de la desamortització en termes de
participació social, ja que entre els individus que es podien permetre la compra de finques va calar
profundament. Cal recordar en aquest punt la crítica de Fontana cap a la concepció de la desamortització
com una ''reforma agrària liberal frustrada'' o ''una oportunitat perduda pel capitalisme espanyol''. Davant
això Fontana defensava que ''para el tipo de dessarrollo capitalista que estos hombres conocian (...) una
condición fundamental era la formación de grandes explotaciones comercializadas, lo que requeria poner la
tierra en manos de quienes pudieran aportar capacidad empresarial y capitales suficientes'' 152. Objectiu que
si es va complir i és ben evident que dins l'òptica del liberalisme i dels objectius hisendístics i no agraris que
perseguia la desamortització. Per aquest mateix motiu, Fontana arriba a la conclusió que del que es tractava
la desamortització s'allunyava del que seria una reforma agrària, sobretot pels objectius més aviat
hisendístics i comercials que perseguia. La tipologia de desenvolupament capitalista que aquests homes
coneixien és va satisfer, ja que es varen liberalitzar una quantitat enorme de terres que passarien a mans que
tenien objectius comercials. Aquest és el gran èxit de la desamortització, objectiu que es va assolir en gran
mesura, però que s'ha d'entendre que no era un objectiu compres dins les mesures de reforma agrària, sinó el
el tipus de reforma liberal que aquests homes buscaven, i que malgrat tenir efectes sobre la terra no fou
agrària.
En aquest sentit podríem dir, a espera de treballs generals que tractin de la mateixa manera censos i finques
desamortitzades i seguint les idees més fermes del que va ser el procés desamortitzador, que la
desamortització eclesiàstica en el seu conjunt va tenir dues cares. La primera, la desamortització de finques,
va tenir un alt component d'èxit si pensem en la participació social que va aclaparar i l'acceptació de les
seves diverses mesures, amb la poca resistència oferida. A més que es varen satisfer els objectius compresos
dins la ment dels liberals de liberalitzar la propietat eclesiàstica per nodrir l'hisènda, malgrat que no
s'aconseguís solucionar el greu problema del deute. Per l'altra banda, la qüestió dels censos eclesiàstics obre
una nova porta interpretativa que ens aporta una visió més aviat de fracàs del procés, ja que en aquest cas, si
que la resistència es va fer palesa aconseguint els objectius perseguits, com ara el no pagament o la negativa
dels censataris a redimir-los. A més l'estat, al fer-se senyor directe de l'enorme quantitat de censos, contradiu
en certa manera, el discurs de la desamortització com a procés liberalitzador de la propietat, ja que l'estat en
aquest sentit va continuar actuant com agent feudal. Per mi, aquest fet, reforça la hipòtesi de les aspiracions
hisendístiques i comercials de la desamortització. Quin objectiu es més hisendístic que intentar cobrar les
rendes que percebia l'Església, o que els censataris redimissin, per nodrir la hisenda espanyola? I quin
objectiu és més comercial que el fet d'intentar vendre aquestes rendes i censos a nous propietaris que
esperarien treure'n un rendiment econòmic intentant cobrar-los de nou o buscant la seva redempció?

152 Fontana (1985: 239).
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CONCLUSIONS
El procés de reflexió i comprensió de la desamortització de la propietat eclesiàstica per part de la
historiografia, ha suposat extenses hores de treball per part dels historiadors, segurament prou semblant amb
la dels legisladors i individus implicats de l'època. La digestió d'aquell fenomen, amb totes les seves
contradiccions i conclusions, perviu fins a hores d'ara en un moment que encara queden aspectes per acabar
de conèixer del tot. Les conclusions que extrec del debat generat de la bibliografia dedicada al tema, es
divideixen entre aquelles més de comprensió del procés desamortitzador amb els seus resultats i aquelles que
tenen a veure amb la historiografia generada sobre el tema. Per la primera són importants les dades aportades
pels diversos autors fins al punt que es poden establir comparacions i de la mateixa manera els arguments
esgrimits. Per la segona són importants totes aquelles consideracions dels diversos autors utilitzats en el
treball que enumeren les dificultats i contradiccions trobades en els estudis de la desamortització espanyola.
Els diversos punts de vista sobre el fenomen em porten a reflexionar i a extreure conclusions de la situació
dels estudis sobre la desamortització eclesiàstica, que de cap manera serien inútils si els utilitzéssim per a la
desamortització civil.
Resultats
Després de veure l'estudi de Francisco Simón Segura i les aportacions pertinents de Rosa Congost i altres
autors sobre la qüestió dels censos podem extreure algunes consideracions importants. Si bé Francisco Simón
Segura no pren partit en l'estudi dels censos i es dedica tan sols a avaluar els béns i finques desamortitzats a
l'Església, es pot comparar amb l'aportació de Congost per tal de matisar algunes afirmacions que aporta el
mateix Simón Segura. Com hem vist , la repartició dels béns de l'Església no era igual en totes les províncies
i regions d'Espanya. Ja he ressaltat en el seu moment els territoris que per Francisco Simón Segura eren els
més importants per quantitat de béns com per la quantitat que es varen desamortitzar i vendre. Només cal
comparar els quadres que ens proporciona Simón Segura amb els mapes aportats per Rosa Congost per veure
com algunes províncies que no destacaven ni en la possessió de béns per part de l'Església ni en la venda de
finques, destaquen pel que fa a els censos desamortitzats. Per tant, és evident que si Simón Segura hagués
afegit en el seu treball l'estudi dels censos els resultats haurien sigut molt diferents. El percentatge de censos
desamortitzats, superava en moltes províncies els béns i finques. Per tant val la pena comparar el mapa que
aporta Rosa Congost amb les conclusions de Simón Segura sobre els béns desamortitzats. Tant sols amb la
comparació veiem com a gairebé tot el que era la corona d'Aragó i Galícia, destaca pel percentatge major de
censos en comparació als béns i les finques desamortitzades. Cal mencionar també el treball de Juan Garcia
ja que destaca que Catalunya té una molt baixa participació en la desamortització de finques 153. Per tant, no
es tan aventurat dir que el fet que algunes províncies no tinguin prou importància en la venda de béns
desamortitzats, es podria donar al fet que en aquests indrets, l'Església no era poderosa en qüestió de finques
153 Garcia (1993: 135).
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sinó en rendes i censos. Això podria explicar la participació tan baixa que té Barcelona i en conjunt
Catalunya, i també Galícia, en el conjunt de béns desamortitzats que estudia Simón Segura. Ja ho hem vist
quan mencionava el treball de Barrio i Saavedra pel que fa a la propietat a Galícia, en la que es caracteritzava
per una Església rendista més aviat que propietària. El fet que s'estudi aquest territori en funció dels béns que
posseïa l'Església, és evident que ens donarà uns resultats poc reals, ja que no s'estarà enfocant sobre tota la
propietat eclesiàstica desamortitzada.
Enfocant els resultats del procés desamortitzador pel que fa als canvis originats en la propietat de la terra
estesa territorialment i en l'extensió dels cultius, podríem dir que es caracteritza pel seu caràcter continuista.
En primera instància hem vist com la historiografia ha defensat els resultats en clau latifundista del procés
desamortitzador. Simón Segura al seu moment establia aquesta correlació i Germán Rueda la matisava dient
que aquesta consolidació del latifundisme s'hauria produït en la seva major mesura al sud d'Espanya. Fontana
no contradeia això, acceptant que els majors lots de terra se'ls haurien emportat les classes més benestants de
la societat que ara es fondrien en una sola classe, la burgesa. Tots aquests fets van lligats amb la consideració
que les condicions prèvies a cada zona foren de vital importància per entendre el resultat hagut i evidencia
el caràcter continuista dels resultats de la desamortització. Per tant podem acceptar de moment, la poca
incidència de les desamortitzacions eclesiàstiques en qualsevol canvi sobre la propietat de la terra. Cal pensar
també amb la crítica de Juan Garcia a les dades que aportava Francisco Simón Segura, rebaixant-les i
defensant el poc tant per cent que haurien englobat les desamortitzacions eclesiàstiques sobre la propietat de
la terra. Per tant, el que veiem és com la historiografia ha anat matisant el grau d'afectació sobre la propietat
de la terra que tingueren les desamortitzacions.
Si ens fixem en l'incidència sobre l'extensió dels cultius, ens trobem amb opinions prou diferenciades al llarg
del desenvolupament de la historiografia. Salvador Millet defensava que a partir de la desamortització
s'hauria produït un increment considerable de l'extensió dels cultius, a causa del volum d'extensió traspassada
de mans eclesiàstiques a mans de propietaris. De la mateixa manera Germán Rueda identificava com una de
les conseqüències més importants l'expansió dels cultius, com a conseqüència de la desamortització i l'accés
a la propietat dels pagesos més modestos. Per Juan García la desamortització dels béns eclesiàstics no tindria
efectes sobre l'extensió dels cultius, afegint que

també hauria tingut un caràcter continuista, ja que

l'explicació de l'expansió agrícola no se l'ha de buscar en les desamortitzacions eclesiàstiques sinó en altres
fenòmens del segle XIX ja esmentats en l'anterior capítol. A més, i tal com hem vist també, les propietats de
l'Església en la seva major mesura ja estaven cultivades, fet que dificulta que es produeixi una expansió dels
cultius amb la liberalització d'aquestes. A més com hem vist majoritàriament la qualitat de les terres que
posseïa l'Església segurament eren de major fertilitat, ja que amb el procés d'amortització haurien acaparat
les terres més productives. Per tant, amb els arguments presentats, és prou evident que no pot atorgar-se a la
desamortització eclesiàstica l'expansió dels cultius al segle XIX. D'aquesta manera, em quedo amb els
arguments de Juan García en tant que és lògic que difícilment s'hauria produït un increment en l'extensió dels
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cultius si les explotacions desamortitzades ja estaven cultivades en la seva majoria.
Si ens fixem en el desenvolupament de les vendes, podem veure com les regions on es concentrava la
propietat eclesiàstica, va ser on es varen concentrar també les vendes. El quadre aportat per Barrio destacava
Castella la Nova (on incloïa Madrid, punt on es varen concentrar gran part de les vendes), Extremadura,
Andalusia, La regió històrica i desapareguda de Lleó i Castella la Vella, on s'hi concentrava la proporció més
de propietat eclesiàstica abans de la desamortització. Simón Segura al seu moment aportava les dades sobre
els territoris on s'haurien concentrat les vendes. Encara que ho divideixi per províncies, hi ha una estreta
correlació d'allà on hi havia més propietat eclesiàstica i on es varen concentrar les vendes. Sobretot
destaquen Madrid i Sevilla, però també províncies com Salamanca (de la regió de Lleó), Toledo (Castella la
Vella), Còrdova, etc. En definitiva, comparant les dades que aporta Barrio i Simón Segura incloses i
enumerades en el treball, s'extreu la conclusió que les vendes es concentraren en les regions allà on el
cadastre d'Ensenada ens presentava un major volum de propietat eclesiàstica. Difereix substancialment, però,
si s'aplica la comparació amb les dades de Canga Argüelles, que utilitza Barrio, en comptes de les aportades
pel cadastre d'Ensenada. Podem veure com per exemple la magnitud de possessions eclesiàstiques a la
Corona d'Aragó superava les de la corona de Castella, fet que no es tradueix amb les vendes aportades per
Simón Segura. La clau de volta està aquí en els censos i les rendes eclesiàstiques, que Canga Argüelles va
incloure en la confecció de les seves dades. Com hem vist al segon capítol no s'explica que a Galícia posseís
tanta propietat en comparació al cadastre d'Ensenada, i de ben segur és l'explicació de per què la Corona
d'Aragó posseeixi més propietats que Castella. Ja ho hem vist que la Corona d'Aragó i Galícia tenien
protagonisme amb la identificació, aportada per Rosa Congost, dels territoris on es concentraven les rendes
eclesiàstiques. Per tant, les vendes es varen concentrar allà on la propietat eclesiàstica era major segons les
dades aportades pel cadastre d'Ensenada, perquè era on l'Església posseïa més extensió de terreny.
I pel que fa al resultat en la concentració de la terra, del qual Simón Segura i German Rueda havien dit que
s'hauria produït un resultat latifundista? Doncs bé, els resultats aportats per Germán Rueda que he presentat
en l'últim apartat del treball, ens mostren com majoritàriament les zones que posseïen més extensió de
propietat eclesiàstica, són les que un cop acabat el procés es caracteritzen per una estructura del camp
latifundista. Serien el cas: Extremadura, Andalusia, Les dues Castelles, i en menor mesura Lleó. Per darrere
trobaríem les regions que conformarien l'antiga Corona d'Aragó i ja a la cua, Galícia. Aquests resultats, des
del meu punt de vista, corrobora els arguments que defensava Miguel Artola, sobre la importància de la
situació de cada zona per entendre els resultats de la desamortització. Els territoris on l'Església tenia més
protagonisme sobre la propietat territorial, i on segurament hi havia extensions més grans de cultiu, fou on es
concentrà la propietat, al final del procés i originà un nou latifundisme.
Hauríem de parlar d'un dels tòpics que ha dominat la historiografia de la desamortització, el qual va
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identificar Fontana, el de la burgesia revolucionària 154. Anys abans, ja havia criticat el fet que s'hagi
identificat la burgesia com a beneficiària de la desamortització, tal com he esmentat a l'últim capítol. Lluny
d'identificar la burgesia com la beneficiària del procés amb totes les conseqüències que aporta això, crec que
més aviat la desamortització va propiciar la consolidació d'aquesta classe social, més que beneficiar-la
directament. Tal com he esmentat, per Fontana és una redundància parlar de burgesia revolucionària com la
beneficiària del procés. Tenint en compte, com hem dit que qualsevol individu que pogués comprar un o
diversos lots de terreny, de grans dimensions, el convertia en burgès en funció de la capacitat de derivar els
beneficis de la propietat de la terra cap a l'àmbit comercial. A partir d'aquesta lògica, els beneficiaris serien
tots aquells sectors socials amb més importància econòmica; noblesa, burgesia, pagesos acomodats que
pogueren engrandir el seu patrimoni, etc. Per tant, s'haurien de matisar les tesis de Gómez Urdáñez, que
defensen la victòria de la burgesia en el procés desamortitzador, tan sols perquè va poder establir la seva
lògica comercial, i se'n va beneficiar. Jo diria més aviat, seguint els arguments de Fontana, que un cop
finalitzat el procés desamortitzador els integrants d'aquesta capa social haurien augmentat amb la lògica que
qui accedia a la nova propietat liberalitzada es convertia en burgès. Per tant, probablement convindria
abandonar el tòpic de la burgesia revolucionaria, perquè en el procés d'adquisició de terres hi varen participar
tots aquells actors amb el suficient poder econòmic necessari

per poder accedir a la gran propietat.

Posteriorment, aquests els identifiquem com a burgesia, però no necessàriament provenien d'aquest sector
social.
Aquestes consideracions em porten a comprendre la desamortització eclesiàstica com un simple canvi de
mans amb l'interès dels que podien invertir. Els grans beneficiaris foren aquells inversors que pogueren
invertir en grans extensions d'antiga propietat eclesiàstica i que no hem d'oblidar que majoritàriament eren
terres que ja oferien un rendiment agrícola. Per altra banda, el fet que no es produeixi una extensió agrícola
a partir de la desamortització, corrobora encara més el fet que els objectius de la desamortització eclesiàstica
fossin comercials i hisendístics, tal com esmentava Fontana. Per això mateix en aquest sentit defenso que la
desamortització eclesiàstica fou un simple canvi de mans, en el qual, els sectors econòmicament privilegiats
varen accedir a la propietat ja cultivada de l'Església, sense significar un increment d'aquests cultius, malgrat
que a partir d'aquest moment, estarien orientats cap a l'àmbit comercial. Cal no oblidar que la
desamortització eclesiàstica consolidà l'estructura latifundista del camp espanyol, ja present abans de la de la
desamortització. Es a dir, canvià el sistema econòmic i les formes jurídiques de la propietat, però l'estructura
de poder sobre aquesta es va mantenir intacta.
Amb tot això exposat cal recordar els objectius i justificacions que varen esmentar-se públicament, per tal de
presentar les desamortitzacions eclesiàstiques. Si ens fixem en com es resolen els objectius o les
justificacions als quals anava dirigida la desamortització reforcen la idea d'aquests canvis de mans que
plantejo. L'únic objectiu que podríem considerar assolit va ser el de liberalitzar aquelles terres per al mercat.
154 Fontana (2009: 208).
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La resta d'objectius no varen ser satisfets, o bé perquè no es va poder per culpa de contextos econòmics
adversos o bé, perquè no hi va haver voluntat perquè la desamortització liquides el deute públic, impulsés
una indústria i agricultura modernes, beneficiés a les capes més baixes de la societat, etc. M'atreviria a dir
doncs que la liberalització de la propietat eclesiàstica fou l'objectiu assolit en la seva major mesura, Les
diverses justificacions com la supressió del deute públic, poder arrencar una agricultura poc productiva,
industrialitzar el país, etc van ser tan sols això, justificacions per dur a terme les desamortitzacions. L'estat
burgés entenia perfectament que l'objectiu era la liberalització de la propietat, per poder-la integrar dins el
mercat liberal. D'aquesta manera, la liberalització de la propietat es presentà com la solució de totes les
epidèmies econòmiques, agràries i industrials que travessava Espanya.
Per tant, la desamortització eclesiàstica no fou una reforma agrària ni tampoc una part o mesura per la
reforma agrària155. En primera instància perquè de cap manera va beneficiar els camperols que volien accedir
a la propietat de la terra sinó que el que es buscava era aconseguir compradors, amb poder econòmic, per
poder satisfer les necessitats hisendístiques de l'estat. En aquest procés la desamortització liberalitzaria la
propietat de la terra estancada en les mans de l'Església passant-la a mans dels compradors prou hàbils per
poder-hi invertir. Aquests buscarien beneficis comercials, evidentment, primer per cobrir les despeses de les
compres i llavors per enriquir-se. És evident que en cap moment aquests individus pensarien en reformar
l'estructura agrària del país, ni molt menys en afavorir el desenvolupament de la vida de les classes baixes.
La majoria no tenien cap interès en reformar unes terres que ja estaven cultivades en la seva major extensió i
oferien uns rendiments productius, almenys com per poder abastir tots els sectors de l'Església 156. I per altra
banda, l'individualisme liberal que s'estava coent entre les mentalitats dels individus més influents de l'època,
no ajudava a una millor redistribució de les terres ni tampoc a reformar l'agricultura espanyola. Entre tot
podem dir que la desamortització eclesiàstica fou una part important del que va ser l'engranatge de la
reforma liberal perquè de conseqüències agràries i sobre l'agricultura, en el sentit d'un creixement de la
producció, un millor aprofitament dels recursos, un augment de les extensions cultivades, ni van haver-hi
poques.
Consideracions historiogràfiques
Podríem extreure moltes consideracions historiogràfiques del que s'ha dit i parlat sobre la desamortització.
S'ha vist que malgrat l'extensa bibliografia elaborada a partir dels estudis de la desamortització de la
propietat eclesiàstica, encara forma una temàtica inconclusa. Són masses els interrogants que encara es
poden plantejar sobre la desamortització eclesiàstica i masses els buits historiogràfics per recórrer i d'aquesta
manera, nodrir el tema. Ja ho he anat esmentant, però un dels principals problemes el qual va identificar molt
bé Fontana és la disparitat de mètodes utilitzats i la poca coordinació dels historiadors que s'han abocat a
155 Fontana (2009: 213) Va acabar de tancar el debat sobre el tòpic de la burgesia revolucionaria. Una comparació entre el procés a
Espanya i França posa en entredit del caràcter revolucionari del que s'ha anomenat revolució liberal a Espanya.
156 Cal pensar que a part de la propietat sobre la terra, una part molt important del poder l'Església eren tot el conjunt de rendes que
percebia per tot el territori i en moltes mans diverses.
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estudiar les desamortitzacions a les seves respectives províncies. És evident que malgrat passar dècades des
del toc d'atenció de Fontana, aquest treball encara està per realitzar. Cal una profunda renovació
historiogràfica sobre la desamortització per tal de poder integrar en un treball comparatiu els diversos estudis
que es realitzin en les diverses províncies espanyoles. A hores d'ara és completament impossible agafar els
estudis realitzats en les diverses províncies i comparar-los per extreure'n resultats generals. Cal doncs, que
els historiadors facin l'esforç de contemplar que s'ha estudiat i amb quina metodologia d'estudi, a l'hora de
començar una nova investigació de la desamortització. Ens veiem en aquesta obligació per no generar una
atròfia a la historiografia de la desamortització, farcida d'estudis diversos però incomparables. L'enorme
quantitat de fonts a consultar per tal de valorar aquest tema de la història, malauradament, ens obliga a
resignar-nos a realitzar estudis parcials a territoris concrets i d'aquesta manera oblidar-nos de les
desamortitzacions amb tot el seu impacte general. Com a punt d'inici d'una renovació historiogràfica cal
veure la desamortització amb un caire no tant localista i comprendre-la d'una forma més global; establint
comparacions entre regions semblants o diverses, conèixer bé les fonts que s'han utilitzat, el mètode
d'anàlisis, etc. per tal de més endavant, poder establir conclusions més fermes a partir de les dades
comparables dels diversos territoris d'Espanya i diversos països. Opino que una bona manera de conèixer les
mancances, camins per seguir investigant i virtuts de la historiografia sobre la desamortització espanyola és
la comparació tant en mètode, com amb fonts històriques i conclusions amb d'historiografia sobre la
desamortització a altres països. Aquesta és una nova porta que obrí el llibre ''De la iglesia al estado'',
plantejant moltes qüestions i noves recerques en el si de la historiografia de la desamortització. Arribats a
aquest punt, necessitem historiadors que prenguin el relleu a l'hora d'investigar de nou els estudis de la
desamortització.
Aquests estudis però han d'integrar tots aquells buits historiogràfics que com hem vist, condicionen els
resultats de les investigacions. Parlo principalment de l'estudi dels censos eclesiàstics plenament oblidats
malgrat les reclamacions de diversos autors durant dècades. A hores d'ara falten estudis que valorin el
conjunt de la desamortització eclesiàstica en què estiguin inclosos els censos. Per tant, les conclusions que
s'arriben en els diversos treballs els hem d'agafar en pinces, ja que no ens poden mostrar ni molt menys una
imatge real del que va significar la desamortització. Com esmentava a l'inici d'aquestes conclusions, cal
veure el pes que tenien els censos i rendes eclesiàstiques en el conjunt de béns desamortitzats. Com hem vist
la naturalesa dels béns eclesiàstics a la Corona d'Aragó i Galícia, tenia un alt component en concepte de
rendes i censos, que determinen tant la distribució de la propietat eclesiàstica, en les fonts que disposem, com
el volum de les vendes. De ser cert aquest fet, seria clau per entendre el procés desamortitzador el qual hem
concebut esbiaixat pel fet que des de la historiografia no s'ha estudiat d'una forma realment global que ens
permetés distingir entre els diversos tipus de propietat que tingues l'Església. Arribat a aquest punt, és
evident que un treball que reculli la desamortització de finques i de censos en tot el conjunt d'Espanya,
podria donar resultats força diferents que els que ens aportava Simón Segura fa anys. Per tant, és evident que
calen nous treballs que enfoquin el procés desamortitzador des de tots els seus angles, d'una forma global i
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amb un mètode conjunt, per poder superar els diversos enfocament territorials i esbiaixats pel que fa a la
propietat eclesiàstica compresa. El tema exigeix investigacions pioneres i globals, i sobretot una
reformulació dels treballs i les metodologies emprades fins al moment. Sinó correm el risc, si és que encara
no estem enfangats, de concebre la desamortització d'una forma massa allunyada de la realitat que va ser.

48

BIBLIOGRAFIA
ANDRÉS ROBRES, F. (1987): Crédito y propiedad de la tierra en el País Valenciano (1600-1810), Valencia,
Institució Alfons el Magnánim.
ARDIT, M (1993): Els homes i la terra al País Valencià (segles XVI-XVII), Barcelona, Curial, 2 vols.
ATIENZA, Á. (1993): Propiedad y señorío en Aragón: el clero secular entre la expansión y la crisis (17001835) Zaragoza, IFC
BADOSA, E. (1985): Explotació agricola i contractes de conreu: 1670-1840: les finques del clergat de
Barcelona, Barcelona, Col·legi notarial.
BALMES, J (1847): Escritos Politicos, Madrid, Sociedad de Operarios del Mismo Arte.
BARREIRO, X. R. (1996): <<Edad Contemporánea: Los hombres del altar (aproximación al clero como grupo
social)>>, en Las religiones en la historia de Galícia, ed. de M García Quintela, Universidad de Santiago de
Compostela.
BARRIO, M (1982): Estudio socioeconómico de la Iglesia de Segovia en el siglo XVIII, Segovia, Caja de
Ahorros y Monte Piedad.

•

(2002):

<<La

propiedad eclesiástica en la España del Antiguo Régimen >> en De Dios, S , Infante,

Robledo, R i Torijano,E. (ed) Historia de la propiedad en España. Pasado y Presente. pp.17-48
BODINIER, B. , CONGOST, R., LUNA, P. F. (de) (2009): De la Iglesia al Estado: las desamortizaciones de
bienes eclesiásticos en Francia, España y América Latina (Vol. 7). Universidad de Zaragoza.
BRINES I BLASCO, J. (1978): <<Reforma agraria y desamortización en la España del siglo XIX. >> Revista de
historia moderna pp 125-154.
BURGO, L. (1986): Un dominio monástico femenino en la Edad Moderna. El monasterio benedictino de San
Payo de Antealtares. Tesis doctoral inedita, Universidad de Santiago de Compostela.
CANALES, E (1982): <<Los diezmos en su etapa final >> en La economia espanyola al final del Antiguo
Régimen,. I. Agricultura, Madrid, Alianza, pp.103-187.,

49

CONGOST, R (1990) Els propietaris i els altres. La regió de Girona, 1768-1862, Vic, Eumo
•

(2000): <<Sagrada propiedad imperfecta. Otra visión de la revolución liberal >>, Historia agraria, 20,
pp. 61-93.

•

(2009):<<De censatarios de la Iglesia a deudores del Estado. Más reflexiones sobre el proceso
desamortizador y la revolución liberal en España >>. En De la iglesia al estado: las
desamortizaciones de bienes eclesiásticos en Francia, España y América Latina

Prensas

Universitarias de Zaragoza pp.377-407.
DE CÁRDENAS, F. (1873): Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España, 2 tomos, Madrid,
Imprenta de J. Noguera, á cargo de M. Martinez.
DE DIOS, S , INFANTE, ROBLEDO, R I TORIJANO,E. (ed) (2002): Historia de la propiedad en España: siglos
XV-XX, Madrid, Centro
DE LA IGLESIA GARCÍA, J. (2008): <<Los problemas de la economía española a comienzos del siglo XIX.
Deuda Pública y desamortización eclesiástica >>, Anuario jurídico y económico escurialense, (41), pp. 689714.de Estudios Registrales.
DIEZ ESPINOSA, J.R (1986): <<La redención i venta de censos, >>, en G. Rueda (ed): La desamortización de
Mendizabal y Espartero en España, Madrid, Cátedra, pp.116-132.

•

(1993): <<La desamortización de censos >>, en G. Rueda (ed): La desamortización en la Península
Ibérica, Madrid, Marcial Pons, pp. 61-104 (Ayer, núm. 9, monografía).

DONÉZAR, J. (1984): Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen: la provincia de Toledo en el
siglo XVIII, Madrid Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A. I. (1995): <<Los grupos de poder local en Galícia, 1750-1850>> Noticiario de
Historia Agraria, 9, pp.129-153.
FERRER, Ll. (1986): <<L'església com a institució de crèdit: les quotidianes distribucions de la Seu de
Manresa els segles XVIII i XIX>> Recerques, 18, pp.7-46.
FONTANA, J. (1973): Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Barcelon, Ariel.
•

(1985) <<La desamortizacion de Mendizábal y sus antecedentes >>, en historia agraria de la España
50

Contemporánea. 1. Cambio social y nuevas formas de propiedad, Barcelona, Crítica pp.219-244
•

(2009) <<Desamortización eclesiástica y reforma agraria liberal (España) >>, en de la iglesia al
estado, la desamortizacion de bienes eclesiàsticos en Francia , España y America Latina, Prensas
Universitarias de Zaragoza,. pp. 205-222.

FORCADELL, C. (1989): <<El desarrollo de la revolucion liberal en el territorio aragonés: Transformaciones y
lucha política>> Historia de Aragón, 2, pp. 255-261.
GARCÍA SANZ, Á, (1977): <<Le grange de Nieva, du monàstere du Parral Segovie entre 1739 et 1808 >> J-P
Almaric i J. P. Ponsot : L'explotation des grands domaines dans l'Espagne d'Ancien Regime , pp. 183-221
GARCÍA SANZ, Á. i Ramón Garrabou. (1985): Historia agraria de la España contemporánea : Cambio social
y nuevas formas de propiedad (1800-1850), Barcelona, Crítica.
GARRABOU, R (1985): <<La crisis agraria española de fines del siglo XIX: una etapa del desarrollo del
capitalismo, en Historia agraria de la España contemporánea : Cambio social y nuevas formas de
propiedad (1800-1850)>>, Barcelona, Crítica pp. 477-542.
GARRABOU, R, i SANZ FERNÁNDEZ, J.(1985): Historia agraria de la España contemporánea: expansión y
crisis (1850-1900) Barcelona: Crítica
GIRALT, E. (1973): <<Desamortizaciones, transferencias de propiedad y transformaciones agrarias en la
época contemporánea,>>, en Actas de las I Jornadas de Metodología aplicada de las Ciencias Históricas, vol
IV, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, p.33
GÓMEZ URDÁÑEZ, G. G. (1996): <<Reflexiones sobre la revolución burguesa en España: una aproximación a
los orígenes, ideario y práctica del pensamiento liberal. >>, Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica,
(20), pp. 327-346.
GRUPO'75 (1977): La economía del Antiguo Régimen. La <<renta nacional>> de la Corona de Castilla,
Madrid, Universidad Autónoma de Madid.
HERR, R. (1971): <<Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo Carlos
IV>> Moneda y crédito, 118, pp 37-110

51

IBÁÑEZ, S. (1999): El pan de Dios y el pan de los hombres: diezmos, primicias y rentas en la diócesis de
Calahorra, ss. XVI-XVIII . La Rioja: Universidad de La Rioja.
LAMA, J.M (2013): <<Nuevos datos sobre la vida del filósofo y político José Álvarez Guerra en el 150
aniversario de su muerte>>, Centro de Estudios Extremeños,.
LLOPIS, E (1995): <<Una gran empresa agraria y de servicios espirituales: el monasterio Jerónimo de
Guadalupe>>, Documento de Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, pp. 31-67
LANDI, F. (2007): <<Clero, economia e contabilitá in Europa: tra medievo ed età contemporanea >>, Roma,
Carocci.
LOPEZ MARTÍNEZ A. L. (1997): <<La empresa agraria monástica en Andalucía. Gestión de las explotaciones
agrarias de la orden de la Cartuja (siglos XV-XIX) >>, en F. Landi (ed.): Accumulation and Disolution of
large estates of the regular clergy in early modern Europe, pp.27-43.
MARCOS MARTIN, A. (1992): De esclavos a señores: estudios de historia moderna, Valladolid, Universidad,
•

(1999): <<La actividad crediticia del clero regular castellano en la Edad Moderna >>, en F. Landi (ed):
Accumulation and Disolution of large estates of the regular clergy in early modern Europe , Rímini,
Guaraldim pp.69-103

MORA, A.(1986): Monjes y campesinos: el senyorio de Valldigna en la edad moderna, Alicante, Instituto de
estudios Juan Gil-Abert.
MORO, J. M. (1981): La desamortización en Asturias, Oviedo, Silverio Cañadas Editor,
PALAO, J. (1993): Patrimonio eclesiástico y amortización en Valencia: la Catedral y la parroquia de Sant
Joan del Mercat,(siglo XVIII). Ajuntament de Valencia.
PRIETO ESCUDERO, G. (1971): <<La burgesia, beneficiaria de las desamortizaciones >>, Revista de estudios
políticos (179) pp. 65-84
PUIGVERT, J.M. (2001) Església, territori i sociabilitat (s. XVII-XIX), Vic, Eumo Editorial.
REY CASTELAO, O (1992) <<El reparto social del Diezmo en Galícia >>, Obradoiro de Historia Moderna, 1,
pp.145-162.
52

ROBLEDO HERNÁNDEZ, R. (1993). Economistas y reformadores españoles: la cuestión agraria (1760-1935).
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
•

(2004). <<Discursos sobre la reforma agraria, siglos XIX-XX >>, Estudis d'història agrària, (17),

789-811.
RUEDA, G. (2009): <<El proceso de la desamortización de bienes de origen eclesiástico (1769-1964) en
España. Cuantificación y consecuencias socioeconómicas. >>, En De la Iglesia al Estado: las
desamortizaciones de bienes eclesiásticos en Francia, España y América Latina.,. pp. 177-204.
SAAVEDRA, P. (2009): <<El patrimonio y los ingresos de la Iglesia en la España de finales del Antiguo
Régimen.>> Dins De la Iglesia al Estado: las desamortizaciones de bienes eclesiásticos en Francia, España
y América Latina (pp. 45-76). Prensas Universitarias de Zaragoza.
SIMÓN SEGURA, F. S. (1973): La desamortización española en el siglo XIX [ie diecinueve] (Vol. 22).
Instituto de Estudios Fiscales.
TELLO, E. (2007): <<Crisis del Antiguo Régimen y crisis del sistema crediticio: el fin de los censos
consignativos en España (1705-1885)>>. En S. de Dios, J. Infante, R. Robledo, y E. Torijano (coords):
Historia de la propiedad en España: crédito y garantía, Madrid, Fundación Registral, pp.237-269.
TERRICABRAS, J. M. (2011): <<Balmes i la filosofia, dos-cents anys després>> Ausa, 25(167), 82-96.
TOMÁS Y VALIENTE, F. (1971): El marco político de la desamortización en España (Vol. 54). Ariel.
•

(1978) <<El proceso de desamortización de la tierra en España. >> Agricultura y sociedad , (7), pp.
11-33.

53

ANNEXOS
Annex 1: Béns que posseïa el clergat abans de la desamortització de Mendizábal, exceptuant els ''foros''.

Simón Segura (1973: 156-157).
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Annex 2: Valor de les vendes.

FONT: Simón Segura (1973: 158-159)
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Annex 3: Béns que varen quedar sense vendre's.

FONT: Simón Segura (1973: 160-161)
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Annex 4: Volum de la desamortització entre el 1855 i 1856.

FONT: Simón Segura (1973: 232)
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Annex 5: Béns desamortitzats provinents del clergat durant 1855-1856

FONT: Simón Segura (1973: 246-247)
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Annex 6: Valor dels censos sobre el valor total dels béns eclesiàstics desamortitzats a finals de juliol del
1845

FONT: Congost (2009: 384)
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Annex 7: Percentatge del nombre de censos sobre el total de bens eclesiàstics desamortitzats a finals de
juliol del 1845.

FONT: Congost (2009:386)
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Annex 8:Nombre de censos eclesiàstics desamortitzats per cada 100 famílies a finals de juliol del 1845.

FONT: Congost(2009: 387)
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Annex 9: Mapa aportat per Simón Segura amb la correlació entre les zones amb més participació i l'extenció
del latifundisme.

FONT: Simón Segura (1973: 283)
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Annex 10: Distribució del latifundisme al camp espanyol segons Germán Rueda, a partir de l'estudi dels
jornalers i assalariats.

FONT: Rueda (2009: 201)
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