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D'un temps enca el tema de la propietat de la terra 
ha esdevingut un dels més tractats dins de I'ambit de la 
historia economica d'un país; en concret en la historio- 
grafia contemporanis la seva importancia culmina quan 
s'estudia el procés de transició de la societat d'Antic 
Regim a la societat liberal burgesa. Sobre el tema hi ha 
encetat un debat tedric, que sovint pren com a punt de 
partida les referencies de Marx, i que ha estat i és in- 
tens i reiteratiu. No és ara el moment d'exposar-ne les 
grans línies, només direm que si bé en un primer mo- 
ment el que es pretenia era poder esbossar uns pocs 
models, més tard aquests models han quedat convertits 
en unes línies prou generals com per a que cada país 
pugui particularitzar la seva via; per6 el llenguatge conti- 
nua essent molt rígid i el debat resta reiteratiu, ambigu, 
impersonal. No cal dir que només pot deixar de ser-ho 
si va acompanyat d'unes investigacions practiques que 
permetin tirar endavant o refusar unes teories; malaura- 
dament, les dades sobre propietat de la terra són parti- 
cularment febles a pa'isos com el nostre, i la seva feble- 
sa i manca de fiabilitat són un argument més en pro de 
les generalitzacions i les ambigüetatsl. 

Crec, doncs, que en el tema de la propietat de la te- 
rra, la teoria prima sobre la investigació practica; de ma- 
nera que, per a molts, la propietat de la terra només té 
importancia en la mesura en que pot ésser immersa en 
el debat marxista classic (tendencia o no a la concen- 
tració, fre o estímul pel desenvolupament economic d'un 
país) o en la mesura en que produeix conflictes socials 
(també dins un debat més ampli referent al caracter 
dels moviments populars). 

Si la propietat de la terra és un dels elements claus 
per a entendre el procés de transició, ho és perque 
abans ha estat I'element clau per a entendre la societat, 
no només des d'un punt de vista econbmic sinó tambe 
social i polític. I ho és perque el nou ordre social burges 
que es vol imposar exigeix el canvi de les estructures 
que regien en aquest tipus de societat; d'aquí que I'his- 
toriador contemporani estudi'¡ les accions que podien 
portar-se a terme en aquest sentit: els processos de re- 

1 ANTONI0 MIGUEL BERNAL, La propiedad de la tierra: problemas 
que emmarcan su estudio y evolución, a Economia Agraria en la Historia 
de Espafia, Madrid, Ediciones Alfaguara, 1979. 

forma agraria. Segons com ha estat realitzat aquest pro- 
cés es parla d'una via o d'una altra i ja hem dit que en 
els últims anys es tendeix a parlar d'una via per a cada 
país; arabe, quan es parla de país; es parla d'Estat, en 
tant que és des de I'Estat ¡/o a través de I'Estat des 
d'on es porta a terme la reforma que s'estudia; quan 
una reforma agraria transforma i homogeneitza tot el 
camp és licit parlar d'un Únic procés; pero quan, com a 
Espanya, el canvi és limitat (i ho és sempre que el pro- 
cés es portat a terme en part per les antigues classes 
dominants) continuen persistint diferents situacions que 
no poden ésser englobades en una sola. 

Aquesta persistencia de diferents realitats no s'ha 
reflexat del tot en la historiografia espanyola, de manera 
que unes han prevalgut sobre les altres; la historiografia 
agraria espanyola té un gran tema, el latifundisme, i 
molts estudis que s'autoanomenen del conjunt d'Espa- 
nya en realitat es limiten a I'ambit geogrific on domina 
el latifundi2; té tambe un altre tema reconegut com a 
important pero de moment limitat a un ambit historio- 
grafic regibnal, el minifundisme gallec. Ambdós temes 
són tractats dramaticament, i per molts autors el teló de 
fons és el mateix, la inviabilitat de la propietat mitjana. 
En canvi, alld on aquesta s'ha considerat dominant, no 
s'ha avancat massa en I'estudi concret del tema, i me- 
nys encara vist des d'una perspectiva global. 

No és només aixo, a Catalunya tenim plantejades 
unes hipotesis molt suggestives, sobretot després de 
I'extensa obra de Pierre Vilar; com diu Ramon Garrabou, 
a Catalunya ctl'estructura de classes forjada historica- 
ment determina la via de desenvolupament capita~ista))~. 
Concretament a la Catalunya Vella (i per tant a les co- 
marques gironines) tenim una historia propia en la que 
s'enllacen de manera contínua elements referents a I'es- 
tructura de classes (revolta dels remences) i elements 
referents a les estructures productives (transformacions 
tecniques), elements que massa sovint es plantegen de 
forma separada en el debat tebric. 

Després de que Jaume Vicens Vives estudiés la im- 

2 Un exemple: EDWARD MALEFAKIS, Reforma agraria y Revolu- 
ción carnpesina en la Espada del siglo xx, Barcelona, Ediciones Ariel, 
1972. 

3 RAMON GARRABOU, N camp catala als segles x~x ixx, a Estruc- 
tura social i economica del camp catala, Barcelona, Institut Municipal 
d'Historia, 1978. 



portancia i la originalitat dels remences i de que Pierre 
Vilar donant-li un nou enfoc fes arribar la trascendencia 
de la Sentencia de Guadalupe fins els nostres dies, calia 
esperar també una originalitat en I'enfoc recent de I'es- 
tudi de la propietat de la terra (dins el marc d'aquest 
debat que hem esmentat). 

Les coses no han anat així, i els pocs treballs que 
tracten directament el tema no han fet sinó incidir en 
temes generals de la historiografia espanyola com es el 
de la desamortització; així, un dels primers llibres que 
sorgeixen sobre aquest tema a nivell d'investigacio estu- 
dia el cas de la província de Girona com a mostra espe- 
cífica del procés4. Més tard, la gironina Montserrat Moli 
ha aportat noves i nombroses dades en la seva tesi 
doctoral sobre la desamortització a Girona en el període 
que va de 1837 a 1854, si bé en ser I'estudi inedit no 
han arribat encara a ser conegudes; en I'ambit del con- 
junt de la bibliografia sobre el tema, tan abundosa, Fran- 
cisco Tomas y Valiente, un dels seus especialistes mes 
reconeguts, convé amb la major part dels historiadors 
autoctons que a Girona la importancia de la desamortit- 
zació s'ha d'emmarcar en el procés d'implantació d'una 
economia de signe capitalista del que no era pas I'únic 
motor impulsor5. 

Altres estudis incideixen de manera indirecta en el 
tema de la propietat de la terra a Girona. Citem I'estudi 
de Dolors Armengol sobre les transformacions agraries 
a \'Alt Emporda, el llibre de Maria de Bolós sobre la co- 
marca d'0lot amb algunes referencies a la distribució de 
la propietat, els llibres de Joaquim Camps i Arboix sobre 
la masia i les cases pairals catalanes i les anotacions 
d'Yvette Barbeza en el seu llibre sobre la Costa ~ r a v a ~ .  

No deixen d'haver-hi unes opinions, més o menys 
generalitzades, que es veuen sovint reflexades en els di- 
ferents estudis que van apareixent sobre la Girona del 
segle xlx. La idea general és que la propietat de la terra 
no és pas massa important a les nostres latituds; no 
s'explicaria, sinó, la manca d'estudis sobre el tema; es 
parteix de la base de que no hi ha fenomen d'excessiva 
concentració de la terra. En realitat, pero, aquesta afir- 
mació reposa en unes bases poc solides: 

1) quan es diu que no hi ha concentració, moltes 
vegades es vol dir que a Catalunya no hi ha grans lati- 
fundis del tipus que es donen al Sud d'Espanya, sense 
tenir en compte que es poden donar altres tipus de con- 
centració. 

2) quan es considera que la propietat de la terra no 
era problematica a Catalunya es recorre a la imatge idí- 
Idica i harmdnica del camp catala que tots sabem que 
va ser forjada precisament per les classes dominants 
del camp catala, i per tant, seguint Garrabou, caldria es- 
brinar si aquesta imatge era o no una realitat7. 

I aquí s'iniciaria el segon tipus d'investigació, veure 
quina influencia poden exercir sobre el poble aquests 
grans o mitjans propietaris que hi mantenien un contac- 

4 FRANCISCO SlMON SEGURA, La Desamortización de Mendizá- 
bal en la provincia de Gerona, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 
1969. 

5 FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, El proceso de desamortiza- 
cidn de la tierra en Esparia, a Agricultura y Sociedad, n . O  7, 1978. 

6 DOLORS ARMEN G OL, Les transformacions de l'a.qricultura: al- 
guns aspectes de la revolució agrondmica a I'Alt Emporda, a - ~ i r o n a  al se- 
gle xlx, Girona, Editorial Gothia, 1978. 

MARIA DE BOLOS, La Comarca d'UIot, Universitat de Barcelona, 
1977. 

YVETTE BAR BAZA, Le paysage humain de la Costa Brava, París, Ar- 
rnand Collin, 1966. 

JOAQUIM CAMPS I ARBOIX, Les Cases Pairals Catalanes, Barcelo- 
na. Ed. Destino, 1965. 

7 RAMON GARRABOU, El camp catala ..., citat. 

te més directe que els propietaris latifundistes absents; 
sobre aixo, ja hi ha una hipbtesi Ilencada, jo diria que 
fins i tot al carrer. Girona te fama de ser una província 
conservadora, i aquesta fama no ve d'ara sinó d'abans, 
del segle x ~ x ,  de quan Girona era essencialment rural; 
de quan la terra era la font de riquesa més important i 
els seus propietaris podien controlar, al costat del poder 
econbmic, el poder social (el prestigi) i el poder polític 
(els carrecs locals). En altres paraules, caldria investigar 
fins a quin punt es pot parlar de caciquisme, o si es vol 
de pairalisme, a les nostres contrades. 

Fonts utilitzades 

Les dades que aporto són ben limitades; és evident 
que un article de 15 pagines no pot suplir el que reque- 
reix un llarg procés d'investigació. Es més, les dades 
que aquí s'analitzen, si bé es refereixen a la província de 
Girona, no responen a un estudi concret i detallat d'a- 
questa província, sinó que estan emmarcades dins un 
estudi més ampli, a nivell estatal, objecte de la meva 
tesi de llicenciatura. Vull dir que no he anat a les fonts 
directes sobre propietat de la terra de Girona; amb tot, 
crec que aquestes dades poden tenir un cert interes. 
Abarquen un període molt concret, el que transcorre en- 
tre els anys 1855 i 1875 (el nexe del període seria el 
pas d'una societat agrícola tradicional a la societat agrí- 
cola capitalista i, en un nivell més concret, el procés de- 
samortitzador de Madoz) i abarquen també una temati- 
ca concreta (les llistes referents als grans contribuents i 
algunes dades sobre I'estructura de la propietat). 

En primer lloc advertim, pero, que les dades de que 
disposem no són sobre la propietat de la terra expressa- 
da quantitativament, sinó sobre les quotes que es paga- 
ven en concepte de propietat territorial. Aquest fet pre- 
senta dificultats de diferents tipus: 

La primera deriva del caracter fiscal de la informació, 
que sempre fa dubtar de la seva validesa, i més quan la 
denúncia dels fraus era feta constantment des dels pro- 
pis organismes oficials de I'epoca. 

El segon tipus de dificultats ve donat pel caracter que 
la contribució territorial tenia en I'epoca estudiada. Així, 
I'anomenada contribució territorial abarcava, des de la re- 
forma de 1845, tres conceptes tan diferents com la ri- 
quesa urbana, la rústica i la pecuaria. Per tant s'ha de te- 
nir en compte que qualsevol quantitat podia referir-se a 
una determinada extensió d'hectarees (en totes les seves 
variants, segons fossin de regadiu o de seca, i segons el 
conreu declarat) pero també podia referir-se a un deter- 
minat nombre de finques urbanes o de caps de bestiar. 

Sense que es pugui negar el caracter greu d'aques- 
tes dificultats, crec que I'enfoc d'aquest estudi i les se- 
ves característiques poden atenuar-les en algun sentit. 

En primer lloc, Únicament comptem amb aquest ti- 
pus de dades, cosa que ens dispensa de I'ardua feina 
que suposaria I'haver de convertir-les en dades sobre 
extensió de terres, o a I'inrevés, a efectes comparatius. 

Sobre la validesa de les dades, tenint en compte la 
gran ocultació que hi deuria haver en els amillaraments 
de cada poble, cal suposar que I'escala de fiabilitat deu 
ésser inversa a la del valor de les quotes; és a dir, és de 
preveure que aquells que més tranquil.lament podien de- 
fugir o atenuar les carregues fiscals fossin precisament 
els que gaudien d'una determinada posició social, i en 
definitiva els que disposaven d'una major quantitat de 
terres. En el nostre treball ens fixem precisament en les 



QUADRE N." 1 

N.o ordre Província 
Valor total Valor quotes % valor quotes 

contrib. territ. més de 500  r. més de 500  r. 

Sevilla 
Cádiz 
Madrid 
Córdoba 
Girona 
Barcelona 

quotes superiors, per tant podem creure que represen- 
ten en un mínim el que passava en la realitat. 

Pel que fa al caracter complex de la contribució te- 
rritorial en no referir-se Únicament a la propietat rústica, 
que és la que ens interessa, hem de tenir en compte que, 
per les dades de que disposem, a la província de Girona 
aquest tipus de propietat representava un 8 2  % sobre 
el total de la contribució territorial (I'any 1855), pel que 
podem creure que les dades poden ser prou representati- 
ves de la propietat de la terra. 

L'ESTADISTICA DE 1855 

De I'any 1855 tenim I'Estadística Administrativa de la 
Contribución Industrial y de ~ o m e r c i o ~ " .  Es tracta d'un 
treball dirigit per la "Dirección General de Contribucio- 
nes" que informa sobre I'estat de les contribucions en els 
diferents nivells. A I'apartat que es refereix a la contribu- 
ció territorial, ens dóna dos tipus d'informació que ens po- 
den interessar: 

a) els grans propietaris o, més be? dit, els grans con- 
tribuents a nivell de I'Estat Espanyol. Es una llista que ha 
estat citada per diferents autors i que demostra com a la 
meitat del segle x ~ x  la noblesa aristocratica tradicional an- 
cara tenia un pes molt important com a gran propietaria 
de la terra; la llista és de tots aquells que per contribució 
territorial pagaven una suma superior als 50.000 rals i 
esta formada per un total de 53  persones. 

En aquesta llista no només no hi figura cap gironí, 
sinó que gairebé cap dels que la composen, les terres 
d'alguns dels quals abarquen vint províncies espanyoles, 
compta amb terres a la nostra (I'única excepció la re- 
presenta el duc de Medinaceli que contribueix en una 
part molt petita, 1739 rals sobre 786.288, és a dir, un 
0,22 %). 

b) L'Estadística presenta un estat de com es distri- 
bueixen les quotes a totes les províncies d'Espanya 
(menys per les províncies basques que estaven sota un 
regim fiscal especial); la informació més concreta que 
e s  refereix no només al nombre de quotes, sinó també 
al valor que representaven unes i altres, situa la línia di- 
visoria en les quotes de 500  rals; és a dir, ens dóna el 
valor sumat per les quotes menors de 500  rals i el va- 
lor sumat per les que sobrepassen aquesta quantitat. 

I aquí sorgeix la primera sorpresa, a Girona el percen- 
tatge que representaven les quotes de més de 500 rals 
sobre el valor total de la contribuci6 territorial era molt 
més alt que el de conjunt de I'Estat Espanyol i que el de 
la majoria de les seves províncies; en concret Girona esta- 
ria situada en el cinque lloc. (Veure Quadre n.O 1 .) 

En el quadre de I'Estadística, els contribuients de 
més de 500  rals es distribueixen en quatre grups (si bé 

8 DlRECClON GENERAL DE CONTRIBUCIONS, EstadisticaAdmins- 
trativa de la Contribución Industrial y de Comercio, Madrid, 1855. 

la suma del valor que representaven és una sola, i per 
tant sense distinció del que corresponia a cada grup): de 
500  a 10.000 rals, de 10.000 a 30.000, de 30.000 a 
50.000, i de 50.000 rals per amunt. 

Sevilla (1 85), Cádiz (1 33), Madrid (1 34)  i Córdoba 
(83) són les províncies que compten amb major quanti- 
tat de contribuents de més de 10.000 rals; Girona enté 
només un, i aquest és dels que no arriben als 30.000. 

Fem un petit problema de matematiques: tenim el 
valor del que cotitzen les quotes majors de 500  rals, 
pero ens interessa reduir-ne o diferenciar que és el que 
pertany a les quotes de més de 10.000 rals; no ho po- 
dem saber amb exactitud, pero sí que ens hi podem 
apropar. Imaginem que els que estan dins I'interval 
10.000-30.000 paguen una mitjana de 20.000 rals 
cada un, que els quals estan entre 30.000 i 50.000 pa- 
guen una mitjana de 40.000 rals i, pel que fa als de 
més de 50.000 rals, pels que I'aproximació seria més 
difícil, comptem amb la llista dels 53  majors contri- 
buents que superaven aquesta quantitat (si bé no coin- 
cideix plenament). 

Realitzades les corresponents operacions, podem es- 
tablir una segona llista, la que reflexa el % representat 
per les quotes situades entre els 500  i els 10.000 rals; 
en ei Quadre n.O 2 es veu com ara Girona es situa en el 
primer lloc seguida de prop per dues províncies de ca- 
racterístiques totalment diferents, ja que tant a Barcelo- 
na com a Madrid el pes de la propietat urbana és majo- 
ritari en el conjunt de la contribució territorial. (La pro- 
pietat urbana representa un 49.7 % del total de la con- 
tribució a Barcelona, i un 63,9 % a Madrid.) 

QUADRE N." 2 

% valor quotes % valor quotes 
N.0 ordre Província 

500-1 0.000 més de 
rals 10.000 r. 

1 Girona 72.87 % 0,18 % 
2 Barcelona 71.70 % 1,13 % 
3 Madrid 69,60 % 11,15 % 
4 Sevilla 68.69 % 16,97 % 
5 Cádiz 66,05 % 17.34 % 
6 Jaén 64,94 % 4,94 % 

En el grafic n.O 1 queda reflexada la distribució del va- 
lor de les quotes a cada província segons els intervals 
considerats: 0-500 rals, 500-10.000 rals, i més de 
10.000 rals. 

Que significava una quota de 500  rals? Ja hem dit les 
dificultats que comporta convertir una dada de tipus fiscal 
en una dada de tipus qualitatiu. Per que a I'Estadística es 
parteix d'aquesta suma? No ens és explicat; lluny de voler 
iniciar un seguit d'especulacions ens limitarem a dir que 
Bernal, quan estudia les contribucions a les províncies lati- 



QUADRE N." 3 

N.o ordre Província 
Nombre quotes 

Nombre quotes 
més de 500 rals 

% quotes 
més de 500 r. 

Madrid 
Cádiz 
Sevilla 
Barcelona 
Córdoba 
Málaga 
Girona 
Granada 
Jaén 

fundistes de Sevilla i Cádiz (en la distinció de la qual ell par- 
teix: 0-1 00, 100-1.000, i més de 1.000 rals) aventura 
que I'interval de 100 a 1.000 rals podia representar la 
propietat mitxanag. 

Per altra banda, referent a veure el grau de concentra- 
ció de la propietat de la terra sense moure'ns de I'ambit 
de les contribucions, nomes cal tenir en compte una altra 
variable: quin tant per cent representen les quotes de mes 
de 500 rals sobre el total de quotes, de contribuents. 
(Quadre n.O 3). 

Girona esta al mateix nivell que les províncies andalu- 
ses excepte Huelva i Almeria) i que dues províncies es- 
sencialment urbanes com són Barcelona i Madrid. A Giro- 
na, un 6 % dels contribuients controlen més d'un 70 % de 
la terra. Aixo no és concentració? 

Aquesta és la primera sorpresa de I'analisi d'aquestes 
dades. Naturalment, nosaltres som els primers en no do- 
nar-les totalment per valides, tenint en compte la fragilitat 
del tipus d'informació, pero les exposem aquí com a da- 
des que d'alguna manera trenquen amb la visió tradicional 
d'un fenomen que, no ho oblidem, encara s'ha d'estudiar. 

LES LLISTES DELS 
MAJORS CONTRIBUENTS 

En tot cas, la impressió de manca de fiabilitat i d'au- 
tenticitat, podem encara reafirmar-la més quan examinem 
les desconcertants llistes que apareixen succesivament al 
"Boletin Oficial de la Provincia de Gerona" sobre els ma- 
jor constribuents territorials. De les tres llistes de que dis- 
posem (1 852, 1860 i 1 875)1° nomes alguns pocs noms 
es mantenen i amb moltes anomalies. De les tres, la de 
1875 és la més completa en tant que hi va indicada la 
quantitat que cada contribuent paga i com esta repartida 
a nivell municipal, sera per tant la que estudiarem detalla- 
dament (en les altres nomes hi consten els noms). 

No solament les llistes de que disposem no acaben de 
coincidir, sinó que les dades que ens aporta la tesi 
de Montserrat Moli sobre compradors del període 
1837-1 854, i que ens podrien ajudar, tampoc es corres- 
ponen; si bé és cert que alguns dels compradors aparei- 
xen a les llistes, aquells que més han comprat i per tant 
que la sola suma adquirida els situaria en els primers llocs 

9 ANT0 N I0 M l G U EL B ER NAL, La lucha por la tierra en la crisis del 
Antiguo Régimen, Madrid, Ediciones Taurus, 1979, pag. 33 1. 

10 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVlNClA DE GERONA, 7 del maig 
de 1852. 

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVlNClA DE GERONA, 29 de gener 
1860. 

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVlNClA DE GERONA, 19 de novembre 
1875. 

de la província no hi figuren; ens referim concretament als 
dos majors compradors, els barcelonins Safont i Martí, en- 
cara que podem suposar que aquest senyors van revendre 
posteriorment les finques adquirides1 I .  

I passem a analitzar la llista dels 50 majors contri- 
buents territorials de la província de Girona de I'any 1875, 
detallada a I'Anex n." 1 .  Aquesta llista va ser publicada i 
posteriorment rectificada al "Boletin Oficial de la Provin- 
cia de Gerona" a efectes electorals; els 50 majors contri- 
buients per territorial i els 20 per contribució industrial i 
de comerc eren les 70 persones de cada província que 
podien aspirar a ser senadors. 

I ) Girona i I'Es tat Espanyol 

El primer comentari el podem fer situant de nou la pro- 
víncia de Girona dins el marc de,I'Estat Espanyol; si I'any 
1855 havíem vist que Girona no tenia cap participació en 
les grans propietats dels grans contribuents del conjunt 
d'Espanya, crec que podriem dir el mateix pel que fa a 
I'any 1875. En efecte, pel que tenim recollit d'altres pro- 
víncies, les quantitats que declaren els nostres majors 
contribuents no són pas de les més grans; el primer i gran 
destacat, el Marques de Camps, amb 1 3.380,24 ptes. és 
superat per 17 de Cádiz, 14 de Córdoba, 13 de Madrid i 
12 de Sevilla; i el que segueix, Joaquim de Carles, paga 
tan sols 5.767,02 ptes, quantitat que superen els 50 pri- 
mers contribuents de Cádiz i de Madrid, els 47 de Sevilla i 
els 34 de Córdoba. En quan a I'últim contribuent de la Ilis- 
ta de Girona, amb 1.345,41 ptes., aquest paga una quan- 
titat superior als últims contribuents de les següents pro- 
víncies: Asturias, Avila, Burgos, Canarias, Castelló, La Co- 
ruña, Guadalajara, León, Logroño, Lugo, Lleida, Málaga, 
Ourense, Pontevedra, Santander, Segovia, Soria, Tarrago- 
na, Teruel i Zamora. 

Abans de passar al nivell municipal i per tant a I'estudi 
intern de la llista podem fer encara una altra comparació a 
nivell estatal: el tant per cent de terres que controlen els 
primers 50 contribuents de cada província. 

A Girona, la suma de les 50 contribucions mes altes 
representa un 5.2 % del total de la contribució territorial 
de la província; aquest tant per cent és superat, entre d'al- 
tres de les quals no disposem d'informació, per les provín- 
cies d'Alacant, Asturias, Avila, Canarias, Córdoba, Huelva, 
Huesca, Jaén, Madrid, Málaga, Santander, Toledo, Sala- 
manca, Segovia i Zamora. 

Com a conclusió d'aquest primer cop d'ull a la llista 
podem dir que Girona no té 50 grans propietaris que con- 

1 1  FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, E l  proceso de desamorriza- 
cion ..., citat, pag. 2 I, sobre la personalitat dels germans Safont. 



centrin per ells mateixos un tant per cent molt elevat de 
les terres, sinó que possiblement el grau de concentració 
es manifesta a un nivell més majoritari. 

2) els municipis 

L'estudi a nivell municipal també el fem en dues eta- 
pes; primer considerant els 5 0  majors contribuents com a 
grup, i examinant el pes que tenen les seves propietats 
considerades conjuntament en els municipis de la provín- 
cia de Girona. Aixo és el que ens mostra el mapa n." I; per 
fer-10, hem sumat les quotes que es contribui'en a cada 
municipi independentment del n." de propietaris que ho 
feien i hem buscat el tant per cent que aquesta suma re- 
presenta sobre el total de contribució territorial d'aquest 
municipi. Per tant, el que no hi consta és si en un municipi 
hi contribueix només un o més d'aquests 5 0  primers con- 
tribuents a nivell provincial. Sobre aquest punt podem dir 
que dels 133  municipis en els quals es contribueix, en 37  
(el 27,232 %) hi contribueixen tres o més propietaris, des- 
tacant el municipi de Girona amb 18, i seguint Torroella 
de Montgrí i Gualta amb 7 cada un. 

Examinem el mapa. Que hi veiem? 
1) Una gran dispersió geografica en la distribució de 

les propietats per les quals es contribueix; sobre un total 
de 2 4 0  Ajuntaments de la Província, ((algun)) dels 5 0  con- 
tribueix en ((alguna)) quantitat en 133, cosa que represen- 
ta un 55,42 % dels municipis. 

2 )  Malgrat que pertanyen a la província de Girona, 
les dues comarques del Ripolles i la Cerdanya no semblen 
estar dins I'ambit d'actuació dels 5 0  propietaris, i així el % 
de municipis afectats puja a un 63,3 % si tenim en comp- 
te només les 5 comarques que configuren la Regió II se- 
gons la divisió de la Generalitat del 36. 

3)  En quant a la intensitat en que aquesta propietat 
repercuteix en els municipis (representada mitjancant el % 

sobre el total de la contribució territorial) hem de dir que 
en el mapa no es distingueixen clarament uns nuclis con- 
crets de polarització, sinó que també semblaria distribuir- 
se de manera més o menys contínua en I'ambit de les 
cinc comarques esmentades. 

Hem d'advertir que, en ser les dades representades en 
percentatges poden portar a interpretacions equívoques; 
per exemple, que la zona fronterera del nord de I'Emporda 
apareixi com a particularment intensa (en els municipis de 
Rabós, Espolla i La Jonquera) no vol dir que aquesta sigui 
la zona on més es contribu'ia en termes absoluts; sinó que, 
en ser aquesta zona bastant pobra (mesurant la pobresa 
amb el que resulta de dividir la riquesa imponible pels qui- 
lometres quadrats) el pes relatiu és més alt que no en al- 
tres zones com la de Castelló d'EmpÚries i entorns en les 
quals la base imponible és molt més forta, encara que la 
quantitat que es contribueixi en la primera zona sigui més 
baixa en termes absoluts. Tot i que s'hauria d'estudiar 
més detingudament, del que acabem de dir, podem de- 
duir-ne un altre element: en principi, no hi hauria una rela- 
ció directa entre municipis en els quals contribueixen els 
nostres homes i el seu grau de riquesa, ja que la propietat 
s'extén a zones de categoria molt diferent. 

Per Últim, examinant encara la propietat conjuntament, 
podem fer referencia al pes de la capital, del municipi de 
Girona, dins la distribució. Dels 5 0  propietaris, n'hi ha 18  
que contribueixen per propietats contingudes dins aquest 
terme municipal; d'aquests 18, un ho fa exclusivament i 2 
ho fan majoritariament, per tant el pes de la propietat al 
municipi gironí no afecta a 3 2  contribuents i afecta només 
secundariament a 15. Ara bé, en conjunt, els 5 0  propieta- 
ris (O els 18. si es vol) contribueixen en un 1 0  % del total 
de ia seva c'ontribucid, tant per cent molt elevat si tenim 
en compte que es tracta del municipi amb major riquesa 
imponible; és més, el pes de Girona es veu encara enfortit 
si tenim en compte els que eren aleshores municipis dels 

QUADRE N.0 4 

Nombre de municipis Nombre de contribuents Número d'identificació dels contribuents 



QUADRE N.o 5 

Nombre de comarques Nombre de contribuents Número d'identificació dels contribuents 

seus entorns, Santa Eugenia, Palau Sacosta i Sant Daniel, 
no diferenciats en el mapa, els quals arribaven a ser con- 
trolats pels 5 0  en un 20,2, un 27 i un 7 %, respectiva- 
ment. 

En canvi, si examinem el que passava en els altres 
caps dels partits judicials, veiem que aquell que compta 
amb un tant per cent més elevat, Figueres, no arriba a su- 
perar el 2.5 %. Aixo ens pot fer pensar que el paper de la 
ciutat de Girona superava a bastament el de simple nucli 
comarcal, constituint-se en centre d'una regió més o 
menys definida. 

3) els contribuents 

Examinant les característiques dels grans contri- 
buents, es destaquen dos fenomens: 

1) Aquests cinquanta indivius solen i contribuir per 
les seves propietats en més d'un municipi. En el quadre 
n.O 4 es veu ladistribució dels 5 0  contribuients segons el 
nombre de municipis en que contribueixen. 

Calculada la mitjana de municipis per contribuent 
aquesta resulta ser de 6,8 municipis. Ara bé, aquesta mit- 
jana varia molt segons si tenim en compte els primers O 

els últims llocs de la llista; així, la mitjana dels 1 0  primers 
propietaris és d'1 1.4 municipis, la dels 1 0  següents (de 
1'1 I al 20)  disminueix a 7,2, baixa a 4,8 la del 2 1 al 30, es 
manté a 5 la del 31  al 40, per baixar definitiva- 
ment la dels 1 0  últims a 2,9.Per tant, és evident que en- 
cara que hi hagin excepcions, en general, la dispersió en 
molts municipis esta en relació directa amb la quantitat 
que es paga. 

Ens interessa encara un altre factor: saber si els muni- 
cipis en els quals paga cada contribuent corresponen a un 

QUADRE N.o 6 

% concentrat en Número d'identificació dels contribuents Nombre de 
el 1 municipi i identificació del municipi contribuents 

1 1-20 12 Regencós 27  Besalú 2 

2 1-30 1 Espolla 16 Beuda 1 O 
8 Castelló 19 Bescanó 
9 Torroella M. 3 2  Palau Sacosta 

10  Santa Cristina 3 5  Porqueres 
11 Cabanelles 4 0  Olot 

3 1-40 5 Riumors 2 6  Bolvir 6 
6 L'Escala 27  La Tallada 

2 0  S. Esteve B. 3 8  Vilobí 

41-50 2 Torroella M. 
1 4  Llagostera 
22  Serra 

23  Girona 
3 0  Bescanó 

- 

5 1-60 2 8  Bellcaire 3 6  Girona 2 
6 1-70 3 Osor 15  Osor 4 

4 La Jonquera 46 Pau 
7 1-80 21 Cabanes 31  Agullana 6 

2 5  Torroella M. 37  Torroella M. 
29  Vidreres 5 0  Flaca 

8 1-90 7 Castelló 4 2  Llagostera 9 
13 Rabós 4 4  Vidreres 
2 4  Santa Pau 47  Cassa Selva 
3 9  Santa Cristina 
41  La Cellera 49  Santa Cristina 

91-100 18  Fonteta 43  Llagostera 6 
33  Llagostera 3 4  Girona 
45  La Jonquera 48  Tossa 



mateix nivell comarcal o sobrepassen aquest nivell (Qua- 
dre n.O 5). 

En aquest cas, les diferencies entre els contribuents 
segons el lloc que ocupen no són tan accentuades; així 
mentre el grup dels 1 0  primers destaca amb una mitjana 
de 3 comarques, els 4 grups que segueixen no presenten 
massa desnivells (les mitjanes respectives són: 2,2; 2; 2,l; 
1,9). Es reforca, d'aquesta manera, la idea d'una propietat 
dispersa en un ámbit territorial més extens que el de la 
propia rodalia. Per tant podem dir que no es tracta (no- 
més) de propietaris a nivell local, sinó que sovint trascen- 
deixen fins i tot el nivell comarcal. Potser la importdncia 
del municipi de Girona com a centre regional, la podriem 
lligar a aquest fet. 

Qualsevol hipotesi que es volgués aventurar sobre 
aquesta gran dispersió geografica de la propietat no po- 
dria prescindir de dues analisis fonamentals: el sistema 
catala d'herencia, que permet no solament la preservació 
de la propietat de la terra sinó tambe I'agrupació en unes 
mateixes mans de propietats disperses a través dels en- 
llacos matrimonials, i tot el procés de reconversió de la 
propietat agrícola en propietat capitalista que esta tenint 
lloc des del segon terc del segle (amb les conseqüents 
transferencies de propietat a través de la compra i venda 
de terres). 

2 )  Malgrat aquesta dispersió, la majoria dels propie- 
taris contribueixen majoritariament en un (o dos) munici- 
pis, del quals moltes vegades en deuen ser els majors pro- 
pietaris. En realitat podem considerar que tots aquells que 
contribueixen en un municipi en una quantitat superior a 
1.345 ptes. (valor de I'última contribució) són automatica- 
ment els majors propietaris d'aquells municipis. En I'Anex 
n." 2 hi ha la llista de qui són aquests propietaris i a quin 
municipi corresponen. 

En el quadre n.O 6 s'exposa el diferent grau de concen- 
tració que representa el municipi de quota més elevada de 
cada propietari sobre el total de la seva contribució. 

També aquí el comportament es va diferenciant se- 
gons el lloc ocupat a la llista; així, la mitjana de con- 
centració en un sol municipi dels 1 0  primers contri- 
buents és del 43,69 %; es manté per dessota el 5 0  % 
ens els 1 0  que segueixen (44.36 %), i va augmentant 
progressivament en els intervals successius (2  1-30: 
56,17 %; 31-40: 61,03 %; 41-50: 87,19 %). Comporta- 
ment l6gic si tenim en compte que tambe disminui'a el 
nombre de municipis i per tant les possibilitats de disper- 
sió. 

En el mapa n." 2 es precisa la informació a nivell muni- 
cipal. Es distingeixen 4 grups de municipis, segons el valor 
de la maxima quota pagada per algun dels contribuents: 
superior a 1 .O00 pessetes, entre 500  i 1.000, entre les 
100  i les 500, i inferior a 100  pessetes. 

Per últim, direm molt poc sobre la identitat dels per- 
sonatges, ja que aclarir-la suposaria tot  un altre estudi. 
Fem notar només que 8 d'ells ostenten títols de noblesa 
en el moment en que es publica la llista, i 4 dels que res- 
ten (entre ells el primer, Pelayo Camps y de Matas) ob- 
tindran un títol d'aquestes característiques abans de que 
acabi el segle; en quant a la resta, sabem que la majoria 
són veins de les nostres comarques, que hi ha homes 
emprenedors com Narcís Fages de Roma, un dels em- 
presaris agrícoles més actius de la província, literats com 
Albert de Quintana, o farmaceutics com Salvador Negre, 
el qual volia incrementar les seves propietats per tal de 
poder ser senador (segons informa Simón y Segura en el 
seu llibre sobre la desamortització a Girona) i ho va 
aconseguir. 

CONCLUSIONS 

En arribar I'hora de les conclusions, hem d'assenyalar 
que el treball presenta una deficiencia greu: han estat exa- 
minats dos moments diferents d'una realitat profunda- 
ment mutable i cts'ha oblidat)) totalment la dinamica del 
període. Aquest fet condiciona I'article que es limita a 
((reivindicar)) un tema per a la historiografia gironina. Del 
que hem vist destaquem: 

-Que, com ja sabíem, a Girona no hi ha grans propie- 
taris comparables als grans propietaris a nivell de I'Estat 
Espanyol; I'any 1855 Girona no era zona afectada pels 
majors contribuents estatals; tampoc I'any 1875 aparei- 
xen com a propietaris noms associables als grans latifun- 
distes que continuen dominant a la meitat Sud de la Pe- 
nínsula; i, si bé aquest any el contribuent n." 5 0  de Girona 
paga més que el n.O 5 0  de gairebé totes les províncies de 
I'altra meitat, el grau de concentració que suposen les cin- 
quanta maximes quotes de Girona (5 %) és superat en al- 
gunes d'elles. 

- en canvi, sí que destaca per I'any 1855 (no tenim 
dades semblants pel 75) el grau de concentració que 
sembla donar-se a nivell intraprovincial, concentració que 
seria superior a la de la majoria de les províncies d'Espa- 
nya. Destaquem dos factors: 

a) pot reduir-se I'ambit territorial, en tant que les da- 
des de 1875 ens mostren molt clarament com les dues 
comarques muntanyenques del Ripolles i La Cerdanya es 
mantenen al marge dels interessos dels majors contri- 
buents. En canvi, destacaria la unitat ((regional)) de les al- 
tres cinc comarques, unitat que vindria reforcada per I'e- 
xistencia d'un centre important, el municipi de Girona, 
mentre que aquesta unitat d'actuació no es donaria a ni- 
vells intermitjos, comarca o partit judicial. 

b) els dos fenomens que hem vist (alt grau de con- 
centració de la propietat, poc pes dels 5 0  primers) només 
poden ser compatibles si la concentració es dóna a un ni- 
vell molt més majoritari que el dels 5 0  estudiats; per en- 
tendre'ns, si a Girona hi ha molts altres Bonaventura Vi- 
Rals (I'últim de la llista), al llarg de I'estudi, hem 
vist diferencies entre els que ocupaven els primers llocs 
de la llista i els últims. Si aquesta massa de ((mitjans 
grans)) propietaris existia devia tenir un comportament si- 
milar als últims (important pes de la propietat en un muni- 
cipi concret, juntament amb d'altres petites propietats 
disperses). 

Per tal d'intentar tirar endavant aquestes i noves hipo- 
tesis encara per formular, cal que s'inici'in investigacions 
molt més concretes entorn a I'estructura real de la propie- 
tat i entorn a la funció social exercida pels majors propie- 
taris als nostres municipis. Espero que aixb succeixi i que 
aquest treball només resti com un mal exemple d'exercici 
pedagogic. 

ANEX N.O 1 
Llista definitiva dels 5 0  mejors contribuents per territorial 
publicada en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE 
GERONA el 19-XI-1875. 

1 D. Pelayo Camps de Matas 13.380,24 Ptes. 
2 D. Joaquin de Carles 5.767.02 Ptes. 
3 D. Manuel Benet Subira 5.68 1 ;6 1 Ptes. 
4 Sr. Comte de Perelada 5.064,66 Ptes. 
5 Sr. Marques de la Torre 4.527,22 Ptes. 
6 D. Joaquim de Pastors 4.243.36 Ptes. 
7 D. Diego de Moxó 4.1 64.73 Ptes. 



Sr. Marques de la Quadra 
Sr. Comte de Solterra 
D. Martí Guitó 
D. Joaquim Olivas 
Sr. Baró de les quatre Torres 
D. Florenci Nouvilas 
D. Melcior Ferrer 
D. Josep lglesias 
D. Josep de Falgas i Massanet 
D. Joaquim de Ferrer 
D. Salvador Torroella 
D. Joaquim de Berenguer Benages 

y Camps 
Sr. Marques de Monistrol 
D. Josep Pont de Viñals 
D. Joaquim de Carles 
D. Francisco Delas 
D. Ramon Pujola 
D. Salvador Negre 
D. Jacint Descatllar 
D. Narcís Fages de Roma 
D. Joaquim de Senmenat 
D. Francisco d'A. Llobet 
D. Narcís de Pol 
D. Josep Perxes 
Sr. Marqués de Castillo de Torrente 
D. Antoni Llambi 
D. Joan Planas 
D. Josep Felip i Moy 
D. Francisco X. Roses 
D. Albert de Quintana 
D. Ramon de Batlle 
D. Josep M.a Barraquer 
D. Joaquim de Cabirol 
D. Josep de Verges del Vilar 
D. Antoni Vidal de Llobatera 
D. Antoni Vidal i Matlló 
D. Josep Mundet 
D. Manuel Laporta 
Sr. Comte de Creixell 
D. Josep Vall-llovera 

3.981,93 Ptes. 
3.9 1 7,8 1 Ptes. 
3.787,46 Ptes. 
3.780,46 Ptes. 
3.501,34 Ptes. 
3.40 1,4 1 Ptes. 
3.204.65 Ptes. 
2.972,85 Ptes. 
2.969,78 Ptes. 
2.8 1 0,35 Ptes. 
2.645.1 0 Ptes. 

2.627,22 Ptes. 
2.562,79 Ptes. 
2.534,17 Ptes. 
2.50 1,73 Ptes. 
2.401,96 Ptes. 
2.366.43 Ptes. 
2.256,23 Ptes. 
2.220,32 Ptes. 
2.1 83,70 Ptes. 
2.1 7 1.52 Ptes. 
2.1 55.1 5 Ptes. 
2.225,43 Ptes. 
2.009,78 Ptes. 
1.956,68 Ptes. 
1.954,98 Ptes. 
1.634,32 Ptes. 
1.899.82 Ptes. 
1.89 1,45 Ptes. 
1.849,40 Ptes. 
1.832,47 Ptes. 
1.8 1 5,84 Ptes. 
1.765,80 Ptes. 
1.7 60,8 1 Ptes. 
1.666,20 Ptes. 
1.6 1 9,10 Ptes. 
1.58 1 ,O8 Ptes. 
1.552,43 Ptes. 
1.520,64 Ptes. 
1.507,06 Ptes. 

48 D. Gumersind0 Aromer 1.494,- Ptes. 
49 D. Josep Guitó Llach 1.424,96 Ptes. 
5 0  D. Bonaventura Viñals 1.345,3 1 Ptes. 

ANEX N.o 2 

Relació dels municipis dels que coneixem el seu major 
propietari (segons la informació de la llista anterior). 

Nom municipi Nom propietari 

Agullana 
Castelló d'EmpÚries 

Cellera, La 
Cruilles 
Escala, La 
Espolla 
Fonteta 
Girona 
Jonquera, La 

Llagostera 

Osor 

Rabós 
Riumors 
Salt 
Santa Cristina d'Aro 

Santa Pau 
Sant Hilari Sacalm 
Torroella de Montgrí 

Tossa 
Vidreres 

Josep Perxes 
Diego de Moxó 
Marques de la Quadra 
Josep de Verges del Vilar 
Melcior Ferrer 
Joaquim de Pastors 
Pelayo Camps y de Matas 
Salvador Torroella 
Joan Planas 
Comte de Perelada 
Manuel Laporta 
Antoni Llambí 
Antoni Vidal i Matlló 
Antoni Vidal de Llobatera 
Melcior Ferrer 
Manuel Benet i Subiri 
Josep lglesias 
Florenci Nouvilas 
Marques de la Torre 
Pelayo Camps de Matas 
Josep M.a Barraquer 
Josep Guitó i Llach 
Ramon Pujola 
Manuel Benet i Subira 
Joaquim de Carles 
Salvador Negre 
Albert de Quintana 
Gumersind0 Aromer 
Francisco Llobet 
Josep Mundet 










