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P
odem parlar d'una "classe» 
deis hisendats? ün primer 
problema {i la justificació de 
l'interrogant): el concepte de 

«classe social" és un concepte deba-
tut i polémic. Per a alguns, les clas-
ses son. simplement, grups o es-
trats de la societat, mes o menys fá-
clls d ' ident i f icar i de diferenciar 
—els uns deis ai t res— amb uns 
quants parámetres soc io lóg ics . 
Aquells que avui encara pensen així 
no teñen en compte les reflexions 
de Marx —sobre l'organització de 
les societats—, que el van conduir, 
a mitjan segle XIX, a definir les cías-
ses a partir de les relacions d'inter-
dependéncia establertes iiistórica-
ment entre diferents grups socials; 
amb aqüestes observacions, Marx 
convertia en objecte básic d'estudi 
unes relacions socials —les rela
cions de classe: per exemple, el ca
pital— que en el seu temps aparei-
xien dissimulades i amagades sota 
l'aparen<;a d'una "divisió social del 
treball» neutra o d'una societat equi
librada i harmónica. Cent cinquanta 
anys després, el debat a rentorn del 
concepte de classe, com és fácil 
d'imaginar, ha inspirat molts escrits. 
Seria excess iu , pero , in t rodu i r 
aquest debat en aquest article; en el 
camp gironi deis segles XVIII i XIX, 
l'observació d'unes famílies vivint 
—sense treballar— grácies al treball 
d'unes aitres families no indueix a 
confusió. En tant que les primeres 
gaudien d'un estatus social privile-
giat, estem en condicions d'afirmar, 
sense haver d'esfor(;ar-nos en de-
semmascarar la realitat, pero en el 
sentit mes profund de l'análisi mar-
x iana , que ens t robem davan t 
d'unes relacions de classe. 

Rosa Congost 

I, tanmateix, les relacions de 
classe que hem trobat no son espe
c i f iques ni d 'un poblé ni d 'una 
época. Que uns homes visquin del 
treball d'uns aitres —amb la térra 
com a element intermediari—, és 
un fenomen antiquissim i universal. 
En aqüestes relacions han tingut 
una impor tanc ia fonamental els 
drets de propietat sobre la térra. El 
fet que alguns subjectes poguessin 
"teñir terres», és a dir, el fet que 
se'ls reconegués «jurídícament" els 
drets d'explotar el treball alié quan 
aquest es realitzés en determinades 
superficies del globus terraqüi, ha 
condicional al llarg de la Historia 
milions de vides humanes d'arreu 
del món. Paradoxalment, podríem 
dir, la "propietat de la térra" anava 
«creant homes Iliures» —fi lósofs 
grecs i romans, nobles i princeps 
med ieva ls , h isendats del segle 
XIX— que només podien sentir-se 
"Orgullosos" de la seva Ilibertat si 
concebien una societat profunda-
ment desigual, amb éssers supe-
riors i éssers inferiors, perqué la 
propietat d'uns volia dir for^osa-
ment la no-propietat—i, en definiti
va, la no-llibertat— de la majoria. 

Una de les primeres valoracions 
negatives del comportament d'un 
grup social semblant al deis nos-
tres hisendats l'hem trobada en els 
escrits de Maquiavel; a la primeria 

del segle XVI, Maquiavel parlava 
amb desdeny de la classe deis 
«gentilhomes», en la qual vela una 
de les causes mes importants de la 
i'corrupció» de les nacions france
sa, espanyola i italiana, i aclaria; 
"per expl icar qué entenc jo per 
gentilhome, diré que anomeno així 
tots aquells que viuen sense fer 
res, del producte de les seves pos-
sessions i que no practiquen l'agri-
cultura, ni cap altre ofici ni profes-
sió». "Aquests homes son perillo-
SOS" deia Maquiavel «en tota Repú
blica i tot Estat». Mes endavant afe-
girá: «podem concloure que qui 
vulgui establir una república dins 
d'un país on s'hi trobin molts gen
tilhomes només podrá reeixir si els 
extermina a totS" (1). 

Ais anys trenta del nostre segle, 
seria precisament un altre pensa
dor polític Italia, estudios de Ma
quiavel, qui veuria en la «burgesia 
rural» d'alguns paTsos europeus un 
estrat social part icularment inte-
ressat en la carrera burocrát ica, 
civil o militar; m'ha semblat trobar 
en les paraules de Gramsci una 
bona definició —en tant que defi-
neix una relació entre classes— de 
la nostra classe d'hisendats: 

«Teñen una renda perqué jurídi-
camenL son propielaris d'una part 
del sol nacional i la seua [unció 
consisteix en impedir •<pol(lica-
ment» al pagés conreador de millo-
rar la seoa propia existencia, per
qué tola millora de la posició relati
va del pagés seria catastrórica pera 
la seua posició social. La miseria 
crónica i el treball prolongat del 
pagés, amb el consegüenl embruti-
ment, constitueixen pera ells una 
necessitat primordial" (2). 
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L'ernpordanés Fages de Roma, 
a mitjan segle XiX, s'havia aturat a 
reflexionar sobre la miseria crónica 
deis pagesos en una regió «que 
tiene hacendados que sólo de él 
(del camp) son sus rentas» (3). 

Tindriem una visió molt defor-
rnada de la Historia, pero, si conce-
béssim les relacions de classes de-
finides pels drets de propietat com 
unes relaciones estát iques, que 
haurien f ixat des de l 'ant igu i ta t 
unes classes inamovibles, és a dir, 
Uns grups humans que es perpe
tuarían —generació rera genera-
ció— en el temps. Les relacions de 
classe eren unes relacions dinámi-
ques; eis drets de propietat sobre la 
térra podien ser complexos i variats 
i les realitats i els projectes deis 
homes que operaven al seu entorn 
podien generar en el temps noves 
situacions. Catalunya —en especial 
'a Catalunya Vella. és a dir la Cata
lunya deis remenees— ofereix un 
Don marc historie per reflexionar 
sobre aquests aspectes dinámics. 

Mo podem —ni tampoc és la 
nostra pretensió— resumir aquí la 
historia de 500 anys; pero si re-
iTiarcarem una dada interessant. 
Els hisendats del segle XIX no se 
sentlen descendents deis senyors 
feudals del segle XIV, o deis gentil-
homes de l'época de Maquiavel, 
s ino deis remenees , és a dir, 
d'aquells que en els segles de la 
baixa Edat Mitjana havien sofert 
l 'opressió deis senyors feudals. 
Aquells hisendats no ho deien per
qué si; havien conservat extensos 
arxius familiars que els permetien 
de documentar els seus orígens. I 
no els amagaven: aquests papers 
tan celosament guardats (aquest 

passat de treball dur) provaven, al 
cap de cinc-cents anys, la justicia 
deis seus títols de propietat. Pelagi 
Negre i Pastells, hisendat, jurista i 
historiador, resumía bé aquest pen-
sament en la seva tesi de doctorat 
titulada Evolución del régimen de 
propiedad en Cataluña, singular
mente en la diócesis de Gerona (4), 
en la qual defensava tres idees. La 
pr imera , que la prop ietat de la 
térra tenia uns origens histories le-
gitims, en la mesura que era fruit 
del treball i no de la violencia; la 
segona, que hi havía hagut en la 
historia de Catalunya una tenden
c ia, que havia cu lm ina t amb la 
Sentencia de Guadalupe, a atorgar 
la propietat ais eonreadors; i la ter
cera, que la propietat, tal com es-
tava distrjbu'ida en el seu temps 
(1921) era justa. 

Les relacions de classe: 
masoveries i emfiteusis 

L'hisendat «tipie» de la regió de 
Girona del comen?ament del segle 
XIX era un personatge que gaudia 
del titol de Ciutadá Honrat de Bar
celona i dotava les filies amb una 
suma mínima de 1.000 lliures. A 
rhivern vivía a la ciutat, i a l'estiu a 
la casa palral, escrivia i segura-
ment parlava en castellá. i vivia 
deis tercos de fruit que li propor-
cionaven els masovers deis seus 
masos —dispersos en la regió— i 
deis censos que li pagaven dese
nes d'emfiteutes que havia esta-
blert en els boseos i els erms deis 
masos. Cin primer cami per a ana-
litzar les relacions de classe crea-
des pels h isendats , dones, pot 
ésser Tanálisi de les escriptures 

que aquests hisendats signaven 
—en cátala— a cal notari «a favor» 
deis treballadors de la térra: els 
con t rac tes d ' a r r endamen t de 
masos a part de fruits i eis contrae-
tes d'establiment emfitéuties. 

a) els contractes d'arrendament 
de masos a part de fruits. 

En el eurs d'un ampl i estudi 
sobre les relacions agráries en el 
camp gironi he pogut observar 
unes practiques comunes entre els 
hisendats. En primer lloc, la gran 
majoria deis contractes de parce-
ria; ['arrendador, és a dir, el propie-
tari. podía ser un duc, un notari, un 
comerejant. un metge, un advocat, 
o un pagés-masover d 'un altre 
mas. pero les clausules d'aquests 
contractes eren molt similars. 

En cada contráete, el masover 
es comprometía a «fer continua ha-
bitació en el mas» i a «treballar i 
femar les terres a ús i costum de 
bon pagés». Per a fer-ho, havia de 
disposar de la má d'obra humana 
—filis o mossos— suficient i de la 
for?a animal —sovint el propietari 
espeeificava el nombre de parells 
de bous— necessária. El masover 
es comprometía aix¡ mateix a man-
tenir la casa en bones condicions. 
fent o fent fer els jornals necessaris 
—que de vegades pagava a mitges 
amb el propietari— i a teñir cura de 
la neteja deis recs i deis camins del 
mas. L'adjutori —una quantitat fixa 
de diners—, o el tocino que havia 
de pagar el masover, semblaven 
ser una mena de «lloguer» per la 
casa, segons s'especificava de ve
gades en els contractes. 

La major part de les clausules 
deis contractes feien referencia al 
con reu de les ter res de l mas . 
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L'arrendament afectava "totes les 
terres del mas, tant campes, com 
boscosas i ermes», pero gairebé 
sempre el propietari es reservava 
les terres del bese per al seu ús; en 
canvi, el masover havia de sem
brar de biat —en les seves dife-
rents espec ia l i ta ts , bás icament 
dues: bIat froment i bIat sególos, 
anomenat mestai l— la meitat de 
les «terres de conreu». Es a dir. en 
els contractes de masoverla s'obli-
gava l'agricultura gironína a seguir 
unes estrictes practiques biennals. 
L'análisi deis contractes deixa ciar, 
dones , que en els masos de 
l'época analitzada, el producte mes 
important era el bIat, tot i que les 
terres considerades aptes per al 
seu conreu representaven una part 
relativament petíta del conjunt de 
les terres del mas. Les trente ves-
sanes —unes 6 ha— semblaven 
assenyalar, per diferents testimo-
nis, el limit del treball familiar del 
conreu del bIat; un treball familiar 
que molt sovint comptava amb la 
incorporado fixa del treball d'un o 
dos mossos i amb l'ajut estacional 
—en e! t e m p s de la sega, per 
exemple— de jornalers. 

Qué exigia el propietari? Gaire
bé sempre, una tercera part deis 
fruits de la collita. En la masoveria 
de les nostres contrades el propie
tari amb prou felnes participava en 
les despeses de la collita; ni amb la 
llavor necessária, ni amb el bestiar. 
En aqüestes condicions, una terce
ra part de la prodúcelo bruta era ja 
una part considerable. Pero, a mes, 
el masover havia de sat isfer el 
delme —que variava en les nostres 
comarques entre una setena i una 
t re tzena par t de la p r o d u c c i ó 
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bruta—, els censos ais quals esta-
va obligat el mas —sovint el pro
pietari era el senyor útil del mas 
que tenia unes obligacions envers 
un senyor directe—, i les contribu-
clons. En realitat. la familia maso-
vera devia poder consÍderar-se del 
tot satisfeta si en acabar i'any agri-
cola podia disposar d'una quantitat 
semblant a la que el propietar i 
havia rebut de forma segura i neta. 
Eos com fos, amb aquesta quanti
tat, el masover havia d'assegurar 
la propia manuntenció i les repara-
cions de les eines, i havia de satis
fer salaris. 

b) els establiments emfitéutics 
de parcel-les. 

L'emfiteusi era —i segurament 
encara és— una f igura jur íd ica 
molt familiar ais notaris de la nos-
tra regió. La concessió de terres en 
emfiteusi es felá sota la forma deis 
con t rac tes d ' e s t a b l i m e n t . En 
aquests contractes hi havia tots els 
elements que defineixen l'emfiteu
si: el seu carácter perpetu, el paga-
ment d'una entrada i l'obligació de 
pagar una pensió o cens anual. Els 
historiadors medievals coneixen bé 
la importancia de l'emfiteusi en la 
historia del camp cátala. Sense fer-
hi referencia, no trobariem la ma
nera d'explicar el desdoblament de 
la propietat que implica l'existén-
cia de senyors útils i senyors direc-
tes. Quan un senyor útil reconeix a 
un senyor directe, sobreentenem 
que els Iligams que els uneixen son 
de carácter emfitéutic. 

Pero els establiments concedits 
a la nostra época no responien a 
aquesta separado entre domini di
recte i domini útil. Els establiments 
eren sempre concedits per senyors 

El mas Arrufat 
de Tarabaus 

útils i no estava ciar que deixessin 
de ser-ho un cop feta la transacció. 
Vilar ha parlat deis quasi-propieLa-
ris (és a dir, senyors útils subjectes 
a un senyor directe) que actuaven 
com a quasi-senyors {subestablint 
terres) (5). Entre 1768 i 1862, es 
van concedir a la regió de Girona 
mes de trenta mi l establ iments. 
D'aquests, només sis mi l foren 
concedi ts per senyors úti ls que 
també gaudien del domini directe 
de les terres; en quatre mil casos el 
senyor útil deia «salvar el domini 
directe per qui es demostri»; en la 
resta, uns vint mil contractes, es 
reconeixia el domini direcle d'un 
personatge o institució concreta en 
mes de la meitat d'aquests casos, 
es tractava d'una institució ecle
siástica. Tornem al nombre total: 
trenta mil és una xifra remarcable 
tenint en compte que el nombre de 
families residents a la regió devia 
haver passat en aque l ls anys 
d'unes vint-i-cinc mil a unes cin-
quanta m i l , i que els emfiteutes 
—és a dir, els que accedien a la 
t e r r a ^ eren sempre homes aduits, 
és a dir, caps de familia o aspirants 
a caps de familia. 

Resumirem breument les carac-
teristiques d'aquests establiments. 
1) afectaren tota la regió durant tot 
el periode; 2) eren establiments de 
parcel-les molt reduTdes (el 74.29% 
no arribaven a 1 ha i el 9 8 , 4 1 % 
eren inferiors a les 5 ha); 3) en el 
curs del periode es pot observar la 
progressiva importancia deis esta
bliments de térra campa en detri-
ment deis establ iments d'erms i 
hoscos (que representaven una 
amplia majoria en el segle XVlll; 4) 
el grup majoritari entre els emfiteu-
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tes era el deis "treballadors" seguit 
del deis menestrals, és a dir, deis 
pagesos sense térra o amb molt 
poca térra. 

On comentar! a part mereix la 
interpretació que puguem fer del 
fenomen. Es tractava d'un perlode 
de creixement demográfic i cree 
que podem qualificar-lo de periode 
de "fam de térra». Els establiments 
cada vegada s'assemblaven mes 
ais arrendaments {cada vegada era 
menys important l'entrada i mes 
important el cens exigit). I els cen
sos exigits eren alts. Per exemple: 
el cens exigit per una vessana de 
térra campa establerta superava 
sovint la «multa" que el propietari 
innposava al masover per cada ves-
sana de térra campa del mas no 
conreada. Aquesta dada podría ex
plicar la tendencia d'alguns propie-
taris a desmembrar la térra campa 
deis seus masos per a concedir es
tabliments de peces aíllades. 

El resultat: unes relacions agrá-
ries molt complexes 

El resul ta t? La c o n f i g u r a d o 
d'un paisatge agrarl molt peculiar. 
Segons les dades censáis, el camp 
gironi hauria arribat a mitjan segle 
XlX al máxim del seu poblament. 
Segons els informes de la Junta 
d'Agricultura enviats a Madrid, gai-
rebé totes les terres susceptibles 
de ser conreades ja havien estat 
posades en conreu. Els amlllara-
ments de 1860 donen una superfi
cie provincial cultivada molt mes 
extensa que la que es desprén de 
les estimacions estadistiques de la 
darreria de segle XIX. A aquests 
máxima ocupació del sol s'hl hau

ria arribat, com hem vist, peí siste
ma d ' e s t a b l i m e n t s famil iars . 
D'aquesta manera s'hauria estabi-
litzat una má d'obra fixa a l'entorn 
deis masos . Segons el cens de 
1857, gairebé la meitat deis caps 
de familia eren "jornalers del 
camp". Es tracta, sens dubte, deis 
nostres treballadors-emfiteutes. 
Masos d"una certa magnitud, peti-
tes parcelles familiars, boscos de 
suro, configuraven un paisatge 
agrari densament poblat i treballat 
per homes, dones i criatures. 

Els propietar is cobraven les 
parts de fruits deis masovers i els 
censos deis Lreballadors de la térra. 
pero no participaven directament 
en l'organització del treball agrari. 
Aquest era, básicament, un treball 
familiar; és a dir, les unitats de pro-
ducció —les mes petites i les mes 
grans— eren básicament unitats de 
prodúcelo familiar. Pero hi havia 
clarament diferenciats dos tipus de 
familia pagesa. La familia pagesa 
que habitava el mas —i que dispo-
sava deis bous i de tots els Instru
ments necessaris per «amenani-lo— 
i la familia pagesa que disposava 
—en propietat o en emfiteusi— d'un 
tros de térra massa petit per poder 
viure del seu producte. Dos tipus 
curiosos amb un paper social apa-
rentment enfrontat: el masover par-
cer-empresari pagava salaris al pro-
letari-quasi propietari, i amb una 
funció económica també ben dife
renciada: rau toconsum del mas 
contrastava amb i'especialització 
económica de les petites parcel-les. 

a) les relacions directes entre 
masovers i els treballadors. 

El masover era l'^empresari" 
que organitzava el treball pagés del 

mas, i contractava "treballadors" 
en determinades époques. Les re
lacions que sestablien entre uns i 
altres eren molt estretes. Els par-
cers —no els propietaris— llogaven 
els jornalers en la sega de blat. en el 
treball de les vinyes i de les oliveres, 
en la pela del suro; moltes vegades 
els pagaven un salari —no sempre 

0 no en la seva totalitat en diner—, 
pero ens consten d'altres tipus de 
relacions, basades en les mútues 
necessi tats . Per exemple, devia 
ésser freqüent que el masover ac-
ceptés d'anar a llaurar les terres 
deis menes t r a l s a canvi que 
aquests fanguessin terres del mas. 
1 sabem que hi havia també com-
plementarietat en els treballs ra-
maders: els menestrals engreixa-
ven els xais que criaven els maso
vers i criaven porcells perqué els 
engreixessin aquests. 

Pero encara que les relacions 
agráries semblaven establir-se de 
forma lliure entre els treballadors del 
camp gironi, ens equivocariem si no 
hi veiéssim actuar la voluntat i el 
control deis propietaris. En una si-
tuació de «fam de térra» com era la 
situació del camp gironi del segle 
XVIII, el control del medi-terra era 
molt important. Els treballadors esta-
ven disposats a pagar preus conside
rables al masover si aquest els dei-
xava treballar un tros de térra durant 
el guaret del blat: es tractava de la 
«venda de guarets». En els contractes 
de masoveria, trobarem explícita la 
prohibició de vendré guarets. aixi 
com será general la prohibició de 
"Subarrendar" terres a un tercer. 
D'aquesta manera, ei propietari as-
segurava el control sobre la prodúc
elo i sobre la renda de la térra. 
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b) autoconsum i especialització 
económica: un mercal de produc-
tes agraris poc "ortodox». 

El biat, amb molta diferencia, era 
clarament el producte mes important 
del mas. I també era la part mes va-
luosa de la renda de la térra. En 
certa manera, molts masovers de-
vien necessitar tot ei bIat que els res-
tava —un cop satisfets tergos, del-
mes, censos i contribucions— per a 
l'autoconsum. La produccíó del mas 
pot ésser caracteritzada, dones, com 
a prodúcelo per a l'autoconsum. En 
canvi, cal remarcar la importancia 
de productes d'especialització, com 
la vinya i Tolivera, entre els treballa-
dors de les petites parcel-les. Molts 
deis establiments de les terres bos-
coses i ermes especificaven que les 
terres es destinarien al conreu de la 
vinya i de l'olivera. 

Així, si bé els masovers satis-
feien les seves necessitats mes im-
portants de consum i no «necessita-
ven» d'anar al mercat, en canvi, els 
jornalers havien de vendré el pro
ducte de les seves vinyes i oliveres 
per poder comprar el pa que els 
mancava. El preu que havien de 
pagar per obtenir aquest pa depe-
nia poc de la producció, pero si de 
la. quantitat de bIat que els terrati-
nents i els delmadors havien rebut 
deis masovers. A mitjan segle XÍX 
els hisendats veien la seva sort Hí
gada al preu del bIat, i només con-
cebien una conjuntura económica 
favorable si els preus d'aquests ce-
reals es mantenien alts. El preu ele-
vat deis productes básics de sub
sistencia encaria el cost de la vida 
i, per tant, els deis salaris. de la 
regió de Girona. I recordem-ho: alts 
o baixos —qualsevol valoració seria 

sempre discutible— els salaris els 
pagaven els masovers, i aquests no 
sembla que part ic ipessin massa 
deis beneficis derivats de la venda 
del bIat a uns preus alts. 

En definitiva, un mercat difícil 
d'estudiar en termes económics 
conven icona ls , perqué ref lect ia 
— c o m en la ma jo r ia de «casos 
histories»— una estructura social 
complexa. La situació descrita —-fa-
milies masoveres explotades «ex-
plotant" treballadors assalariats— 
no devia ser especifica de la regió 
de Girona. A la derrería del segle 
XIX. els socialistes franceses ¡nten-
taven fer-se ressó del problema 
quan apuntaven en el programa de 
Mantés de 1892 que hi havia «arren-
dataris o parcers (mélayers), que si 
exploten a jornalers és perqué es 
veuen obligats a fer-ho per l'explo-
tació que se'ls fa a ells mateixos». 

Les Ileis relativas 
a la propietat de la térra 

Hem comengat aquest art icle 
remarcant el carácter juridic de la 
propietat de la térra; hem de parlar, 
dones, de les liéis relatives a la pro
p ietat de la té r ra . L 'época que 
estem estudiant és en aquest as
peóte espec ia iment reveladora, 
perqué inclou l'anomenat procés de 
revolució liberal. 

Seria difícil de trobar una defini-
ció sobre aquest procés que satis-
fés a tots els seus estudiosos. Per 
aixó prefereixo l imitar-me a citar 
rhistoriador que mes ha reflexionat 
sobre el t ema , Josep Fon tana , 
quan afirma que alió que va unir 
les classes burgeses fou «la neces-
sitat d'associar-se per defensar alió 

que la r iquesa de tots tenia de 
c o m ú , la p rop ie ta t , con t ra les 
apeténcies de les classes subalter
nes» (6). Prefereixo aquesta defini
d o — hipótesi de treball— a d'al-
tres que Insisteixen en canvis sob-
tats del tipus de "propietat" (d'una 
propietat feudal imperfecta a una 
propietat pretesament "perfecta»). 
Mo parlarem aquí de les mesures li
beráis mes estudiades (les desa-
mortitzacions). sino deis canvis que 
el nou ordre liberal va poder intro-
duir en el cor de les relacions de 
propietat privades i laiques. Dei-
xem de banda, dones, i amb aixó 
no vull dir que no fossin impor-
tants, les mesures que van afectar 
les institucions eclesiástiques. 

En la societat d 'ant ic rég im, 
com molt sovint s'anomena la so
cietat del segle XVlll —pressupo-
sant, per tant, que la societat liberal 
és una societat de «nou régim»—, hi 
havia vigents diferents drets de pro
pietat, tots ells defensables juridica-
ment. Intentarem explicar el cas de 
Catalunya. En primer lloc, es troba-
va legalment reconeguda la divisió 
de dominis. Des del domini directe 
—expressió moit mes utilitzada en 
els documents del segle XVlll que 
l'expressió de "domini eminent»— 
fins al domini útil {a diferencia de la 
resta de Catalunya, a la diócesi de 
Girona no hi havia dominis mit-
jans). Ja hem enunciat que els lli-
gams entre els diferents dominis 
que afectaven una mateixa extensió 
de térra eren Iligams emfitéutics. 
Aquests Iligams es materialitzaven 
en el cobrament de censos —no 
sempre— i de llu'ismes. Els lluTsmes 
els cobrava el senyor superior peí 
fet de "lloar" la compra o l'establi-
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ment de l'inferior i el seu valor va-
riava entre un deu per cent i una 
tercera part del valor de la transac-
ció o l'entrada del nou establiment. 

El deime, com les parts de fruits 
i com els censos, podría ser consi-
derat com una altra materialització 
económica d'un dret de propietat; 
molt mes quan sovint coJncidien els 
senyors directes amb els delmadors 
del lloc, de manera que els ingres-
sos deis senyors directes prov i -
nents deis delmes solien superar 
amb escreix el valor deis censos. 

Arribáis a aquest punt, cal fer 
una advertencia. La constatació 
d 'uns I l igams de dependenc ia 
económica del domini útil respecte 
del domini directe no implica ne-
cessáriament un enfrontament o 
una cont rapos ic ió d ' in teressos. 
Molts senyors directes eren també 
importants senyors útiis i, per tant, 
practicaven l'arrendament a parts 
de fruits si es tractava del domini 
útil sobre masos, i els establiments 
—o subestabliments— emfitéutics 
si es tractava de parcel-les petites. 

Els diversos drets de propietat 
eren legáis i válids, pero hi havia 
una diferencia molt gran entre ells; 
la diferencia en el control que el 
propietar i —di rec tament o mi t -
jan^ant l 'ajut de les autorítats— 
podia exercir sobre el treball. Era 
molt mes fácil controlar que els 
rnasovers complissin les clausules 
d'alguns masos. amb l 'amena^a 
del comiat immediat, que no pas 
assegurar que tots els htabitants 
d'una parroquia paguessin religio-
sament el delme, sense poder fer 
altra acció contra e! frau que l'inici 
d'un llarg plet juridic per cadascun 
deis sospitosos. Per les mateixes 

raons. en moments de dificultats, 
els masovers i els menestrals paga-
ven els tert^os deguts al-senyor mes 
immediat —que, tornem-fio a din 
els podia desnonar— i les contribu-
cions —al pagament de les quals 
s'havien obligat en els contractes 
d 'arrendament i d 'establ iment— 
abans que el delme i els censos de
guts al senyor d i recte. Aquesta 
tendencia va comentar a la fi del 
segle XVIIl —en época de guerres— 
i ja sembla de tot consolidada a 
partir del Trienni Liberal. 

Malgrat que eren conscients de 
crear un nou marc legal i juridic 
—en definitiva un nou Estat™, els 
legisladors liberáis espanyois de la 
primera meitat del segle XIX no van 
definir mai —que jo sápiga— la 
"propietat de la térra». Cree que, en 
general, els historiadors hem ac-
ceptat massa la idea d'un canvi ra
dical —en la concepció teórica i en 
la realitat práctica— de les reía-
cions de la propietat. Com si la 
propietat es pogués definir d'una 
manera neutra, o com si els legisla
dors espanyois —per sobre del bé i 
del mal— estiguessin disposats a 
ser fidels —amb totes les conse-
qüéncies que aixó pogués compor-
tat— a un principi teóric. Com si les 
relacions de propietat no fossin re-
iacions "practiques» de classe i, per 
tant. difíciis de definir d'una forma 
neutra i object iva, en def ini t iva, 
com si es pogués afirmar la propie
tat d'uns sense negar la propietat 
d'uns altres. I els legisladors espa
nyois es trobaren amb problemes 
práctics, com els plantejats pels 
propietaris catalans davant del pro-
jecte del Codl Civil de 1851 que 
preveía la redempció de censos. 

La revolució liberal hauria per-
torbat la regió de Qlrona si hagués 
pres mesures radicáis en la qüestió 
deis censos. En el llarg escrit que 
els propietaris catalans enviaren a 
la reina el 1852 manifestaven els 
seus temors. Els propietaris expli-
caven que «no basta para acertar 
en ellas (las reformas) conocer a 
fondo y discernir con exactitud en 
la esfera de las teorías, es necesa
rio más: es indispensable prever los 
efectos de la aplicación de las mis
mas». Per ais propietaris catalans. 
era del tot necessari el respecte 
deis drets de propietat existents: 
«Los intereses existentes son sagra
dos si se crearon bajo la garantía 
de los derechos constituidos; legíti
mos en su origen, son en su conse
cuencia inviolables". Si es vulnera-
ven aquests drets. la societat "Se 
socavaría en sus cimientos y con 
escándalo veria la nación entera 
consumarse actos más agresivos 
todavía que los producidos por las 
épocas de revolución". En resum: 
el projecte de redempció de cen
sos, "trae consigo un gravísimo pe
ligro para el porvenir», perqué la 
seva aplicació seria una violació de 
la propietat i, el principi de la pro
pietat no admet modíficacions per
qué pertany a aquells «principis 
dogmát ics en l 'ordre civ i l», ais 
quals: «o se le sostiene en toda su 
integridad, o se enerva la fuerza 
moral que ha de guarecer las insti
tuciones contra el torrente invasor 
de las ideas socialistas» (7). 

El pro jecte de Codi Civ i l de 
185] fou aturat. No s'havia aturat. 
en canvi, el projecte de la creació 
d'un eos públic de «guardia rural», 
reclamat amb insistencia pels hi-
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sendats gironins, els quals van ce
lebrar amb gran alegría la seva 
aprovació. Podem afirmar, dones, 
que e! resultat de l'aplicació de les 
mesures liberáis va ser en conjunt 
molt favorable a la classe propieta
ria gironina. Els delmadors laics. 
que exper imentaven des de feia 
anys una crisi en les rendes deci-
mals, van cobrar indemnitzacions. 
Els propietaris útils que eren emfi-
teutes de senyors ec les iás t i cs 
—com hem dit abans, aixó passa-
va en la majoria deis casos— van 
poder redimir {a molt bon preu) els 
censos desamortitzats i passar a 
ser propietaris plens, i veieren ga
rantida i defensada la seva propie-
tat particular per nous cossos poli-
c ia ls depenents del nou Estat . 
Aquests mateixos senyors útils van 
aconseguir mantenir-se com a se
nyors deis seus emfiteutes. El 
1931, l'ohereu» Bertrana podia es-
criure que «la tiranía feudal» es tro-
bava «extingida a tot arreu menys 
en el registre de la propietat" (8). 
Mo ho devien sentir així molts ha-
bitants del camp gironi? 

Durant la Segona República, la 
reacció de la Lliga Catalana davant 
de la Llei de Contractes de Conreu 
ternaria a evidenciar que les rela-
cions de propietat eren relacions 
de classe, En realitat. no seria fins 
al 1945 que es promulgarla la llei 
de «redempció de censos». Aixó no 
és ni ha estat obstacle perqué en
cara avui els notaris, els funciona-
ris del Registre de la Propietat i els 
qui treballen en la concessió de 
crédits hipotecaris ens poguessin 
explicar moltes coses sobre la im
portancia actual deis censos a Ca
talunya. 

El marc ideológic: el pairalisme 

Fins ara, hem remarcat alguns 
deis trets que caracteritzaven la 
realitat agraria gironina deis segles 
XVlll i XIX i que ens ha semblat 
que quedaven ben dibuixats a par
tir de l'observació del comporta-
ment del grup social que controla-
va la propietat de les terres i que 
vivia de les seves rendes. Voldria 
acabar aquest art ic le fent notar 
com aquesta classe dominant va 
saber confeccionar tot un discurs 
ideológic que va servir per «travar» 
la societat. Aquest discurs ideoló
gic ha arribat fins ais nostres dies i 
algunes análisis históriques actuáis 
encara s'hi basen. Cree que el 
podem qualificar de discurs «paira-
lista", encara que els diccionaris 
oficiáis no han definit aquest adjec-
tiu. 1 en aquest sentit podem parlar 
de les «mentides históriques» del 
pairalisme: 

1. La idea d'una única classe 
"pagesa». 

A Cata lunya , i sobretot a la 
regió de Girona, l'ofici de pagés no 
identifica el treballador del camp. 
Al segle XVlll els pagesos eren el 
grup rural benestant; els propietaris 
que havien deixat de treballar les 
terres continuaven autoanomenant-
se pagesos. Molts pagesos que sig-
naven, com a senyors útils i propie
taris, contractes d'arrendament i 
contractes d'establ iment eren en 
real i tat rendlstes. En cátala no 
tenim, pero, cap altra paraula per 
definir el treball del camp. Cree 
que, en bona part, els éxits del pai
ralisme han estat facilitats per la 
utilització de l'adjectiu pagés per a 
definir totes les coses relacionades 

ESQUÍ de la portalada 
de can Banal de Borrassá 

amb el camp. Per tant, una primera 
precaució. Quan llegim algún escrit 
sobre «els pagesos» preguntem-nos 
sempre: de quins pagesos parlen? 

2. L'emfiteusi i la parceria. Ins
truments de benestar social. 

Hem insistit abans en el doble 
joc de l'emfiteusi. La visió pairalis-
ta del segle XX —que ha ignorat 
s istemát icament l 'existéncia del 
treball jornaler en la historia del 
camp cátala— no ha pogut emfa-
sitzar l'emfiteusi que converteix el 
jornaler en propietari •—que era el 
discurs dominant a mit jan segle 
XIX— i ha ressaltat sobretot l'emfi
teusi derivada del domini directa, 
és a dir, la que havia convertit, en 
una remota edat mit jana, alguns 
pagesos de remen(;a en próspers 
propietaris útils. Un cop mes, la 
historia d'una minoría suplanta la 
historia de la majoria. 

La parceria, en el discurs paira-
lista, no és un contráete d'arrenda
ment —cosa que no havien dubtat 
mai els notaris del segle XIX en el 
moment de redactar l'escriptura— 
sino una societat. És dificil de justi
ficar aquest carácter de societat en 
la parceria gironina, en la qual el 
propietari ni tan sois no col-labora 
en l 'aportació de part de la se-
ment. Aplicat a la historia, aquest 
carácter de societaL que converteix 
el masover en un soci explicarla la 
bona harmonía i l 'estabilitat deis 
masovers durant generacions en el 
mateix mas. 

En el nostre estudi empiric es 
pot constatar la falsedat d'aquesta 
estabi l i tat. Vam examinar 1.764 
con t rac tes d ' a r r e n d a m e n t que 
afectaven un total de 549 heretats. 
En realitat, només en 52 masos 
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trobávem que la mateixa familia de 
masovers havia signat els dlferents 
contractas d'arrendament, pero so-
v in t el per iode que abrac;aven 
aquests contractes era massa curt 
per a deduir-ne una estabilitat llar-
ga: en 21 mases el periode consi-
derat no superava els 10 anys i 
només podem assegurar que una 
mateixa familia de masovers havia 
residit en un mateix mas durant 
mes de 20 anys per a 15 masos. 
La mobilitat deis masovers és un 
fenomen general que afecta tota 
l'área considerada. Tenim 38 con
tractes referents a 10 masos d'Ai-
guaviva amb 31 masovers dlfe
rents; 53 contractes referents 16 
mesos d'Amer amb 44 masovers 
d i fe ren ts ; 41 con t rac tes de 10 
masos de Llagostera amb 38 ma
sovers diferents. I aixi tots els mu-
nicipis. Un grau de mobi l i tat alt 
també es pot observar entre les he-
retats d'un mateix hisendat. Aixi. si 
agafem els contractes d'arrenda
ment de 10 heretats del noble Ca-
ramany o del baró de Foixá, veiem 
que només ens consta un masover 
de cada propietari que restes mes 
de 20 anys en el mateix mas; la 
gran majoria no arribava ais 10 
anys. 

3. La mobilitat social. 
Un deis máxims exponents del 

pensament pairalista, Camps i Ar-
boix. refent la historia de la masia 
catalana, reconeixia que algunes 
cases pa i rá is «anaven de mal 
borras i es desintegraven». Segons 
aquest autor, «sovint aquesta avi-
nentesa era ben aprof i tada pels 
mateixos masovers de la finca que 
s'alienava a carta de gracia o en 
compravenda, i que, adquirida en 

totalitat o en part...» significava la 
p rosper i ta t del masover ( 9 ) . 
També Megre i Pastells.parlava de 
la condició de masover com a «el 
camino para llegar a propietarios". 

L'análisi de les compra-vendes 
de masos realitzades durant el pe
riode 1768-1862 desmenteix radi-
calment aquesta opinió; d'un total 
de mes de 500 compra-vendes de 
masos. només hem documentat 
deu casos en qué el comprador és 
un pagés parcer . 1 encara : en 
només un d'aquests deu casos era 
l'antic masover qui comprava el 
mas; aquest cas servirla per a la 
tesi pairalista, si no haguéssim tro-
bat onze agnicions de bona fe sig
nadas posteriorment peí masover a 
onze treballadors que es repartien, 
amb ell, el conjunt de les terres del 
mas. En la ma jor ia deis a l t res 
casos, el preu baix fa pensar que 
possiblement els propietaris venien 
el mas f ragmenta t en di ferents 
compra-vendes i en aquests casos 
era habitual que la petita parcel-la 
que incorporava la casa era con
ceptuada en les escriptures nota
ríais com la uenda del mas. 

Pensó que les mentides históri-
ques del pairalisme poden resumir
se al voltant d'aquestes tres idees 
falses. La seva denuncia és també 
una reivindicado d'un tipus d'aná-
Msi histór ica Iliure de qualsevol 
v is ió esb ia ixada — d ' a b a n s o 
d'ara— que amaguí sota un llen-
guatge neutre unes contradiccions 
soc ia ls bás iques (és a dir, de 
classé). 

Rosa Congost és professora d'História 
a TEslLidi General de Girona (ÜAB). 

Aquest article resumeix alguns deis 
aspectes que he tractal mes extensament 
en el Ilibre "Els propietaris i els altres» 
(Vic. Eumo, 1990). on s'especifica amb 
detall el carácter de les fonts documentáis 
de la investigació empírica en la qual es 
basen moltes de les afirmacions que aquí 
es fan. Momés vull aclarir que quan parlo 
de la "regió de Girona" em refereíxo a 
l'área que avuí compren les comarques 
del Girones, la Selva, i l'All í el Baix Em-
pordé, 
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