I poblé d'(011ers
ROSA CONGOST

üts cU biügrafs ho apunBaldiri Reixac era fill de
11 mateix es defineix com a
% en el seu testament: «Jo
Baldiri Reixach Prebere y Rector de la
glesia Parroquial de Sant Martí del Lloch
Ollers del bisbat y corregimenc de Gero¡11 legitim y natural de Joan Reixach quo
del Uoc de Biclloch valí de Aro y de
ixach y Carbó, conjuges difunts...». Pero,
qué volia dir ser fill de pagés al segle XVIII girom? La
majoria de la població rural no «ostentava» aquest títol. Avancem-nos: ser fíU de pagés -així, sense adjectius- volia dir,
sobretot, i básicament, ser fill d'un propietari de n:ias (o de
masos). Pero hi havia masas rics i masos pobres, i hi havia propietaris de masos que no treballaven la cerra. A final del segle
XVIII la majoria de masos no eren habitats pels seus propiecaris
sino pels masovers. Hi havia, dones, filis de pagesos masovers,
I, en últim lloc, pero no el menys important, encara hem de
teñir en comptc una altra realitat: una gran part de la població
rural gironina del segle XVIII no havia nascut en un mas.
El món rural gironf era un món habitar per propietaris i
masovers, per gent rica i gent pübra. Baldiri Reixac no vol que
cap veí d'Ollers o d'Espásens se senti discriminar el dia del seu
cnterrament:
«...y que en lo die de mon enterro, y de las honras se convide a, un de totas las casas de Ollers, y del veynar de Espasens,
tant si son Pobres, com si son Richs, tant si son Masovers com
si son Propietaris, y que, a tots seis donia refecció corporal, y en
lo die de las honras lo pa vulgo dit de memorias qual tambe
vuU se donia ais servidors, y servidoras, lo pes del qual sie, a
coneguda de dit Reverent Joan Jofi:a mon manumissor y pera
que tots los convidáis pugan junts rebre la refecció, disposo que
en cas no cabian en la sala de la casa de la Rectoría, y de Sant
Sebastia los aconduhescan en las salas de casa Masó..., que
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en lo die de las honras se done per caritat ais Pobres, a cadahu
que acudirán vuit diners Barc. o tres quarcos...» (1).
Abans, Baldiri Reixac havia elegit com a marmessors el
reverend Joan Jofra -fill d'un seu cosí gcrma, rector de Galüners- i Josep Cosral, el pagés masover del mas Llobet d'Ollers.
Pei que sembla, abans de viure al ma:' Llobet, Joscp Costal
havia estat el criat de Baldiri Reixac. El rector, agráít que «per
lo espay de qulnze o setze anys junt ab sa muUer Catharina me
han servit be», no oblida, en el moment de redactar el testament, les filies del mattimoni:
«nadas y criadas algún temps en ma casa en que sos pares
me serviren y ser ellas pobres, y sos pares un pobre masover del
mas Llobet, deix y llego a casa una de elles vint y cinch Uiuras
perqué pugan ab major facilitar esser colocadas en matrimoni
carnal o espiritual disposant que lo diñe sie deposLt en la caixa
del Armari de la playa de la Iglesia de OUérs y quant alguna se
casia 11 donian vint y cinch lliuras».
En el moment de la seva mort, el criat del rector era Mateu
Matas, Eli i la seva muUer, Teresa Matas, rebran les «vint y cinch
Iliuras per la soldada del any en que morirc sino las hauré
pagat». I a Sibina Costabella «donzella criada mia» deixa cinquanta Iliures «en fet y collocació de son matrimoni carnal o
espiritual». A mes, «per quant Matheu Matas, y Theresa Matas
sa muUer son Pobres y entran ja a la vellesa y no teñen fill que
los puga sustentar y han patit molts trcballs per mi y que espero
ne rebran molts mes y mes graves de ¡LSSÍ en avanr si ells me serveixen de criat 1 criada en lo die de ma fi pagadas mas obligacions y disposicions sobrefetas de tots molts bens que tindré y
me restaran sen utilian durant llur vida y ne fassen a Uurs voiuntats ab la Uibertat que si ho han menester so pugan vendrer tot
per llur servey y lo que sobria seguida llur fi sen degan celebrar,
missas per la mia anima y demes a qui tinga obligado declarant
que dono a dít Reverent Joan Jofra plena facuitat per a vendré el
encant o sens ell tots los Bens que tindré comensant peraquells que serán menos utils a dit Matas y sa muUer».
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Segons l'estudi del tesrament fet en el seu
momenc per Mn, Jüsep Riera i Berga, el romanent
resultant de k marmessuria (un cop veniits els seus
béns) suma 154 lliures i 17 sous„i la quantitat que
s'havia de donar ais mossos amb llur familia snperava les 225 lliures. De fer, dones, mokes de les disposicions resramentaries de Reixac no podran ser
satisfeces (a la relació de compres de la marmessoria no son
esmenrades les quancitars desrinades ais criars i criades, aixi
com rampoc altres deixes a la parroquia i ais servites).
Inrenrem apropar-nos a l'enrorn de Baldiri Reixac. Tenim
algunes dades que permeren fíns i tot imaginar l'ápar del dia
de Tenterramenr. Segons el cens de Floridablanca, que data del
1787, sis anys després, a Ollers hi vivien un capeila, onze
pagesos, vuit jornalers i tretze criats. Pero aquesr cens no distingeix entre pagesos propietaris i pagesos masovers. En canvi,
sí que ho fan les reiacions de veíns presentades per les autoritats locáis el 1795 a la Junta del Parrir de Besalú que coordina
els esfor^os de la Guerra Gran contra els francesos (2). Encara
que en el títol es diu que es tracta de la llisca «de tocias las
Casas y Personas que desde la Edad de 16 años arriba sin
Excepción de Persona alguna Naturales ij que abitan en dicho
Pueblo...», de fet els que confeccionaren les Uisres sabien que
només havien d'incloure les persones de sexe masculí. Els
objectius militars de la llista expliquen aquesta opció.
En la llista nominal deis ve'íns d'Ollers no hi figura cap individu que porri els cognoms citats per Baldiri Reixac en el seu testament: ni els Costal ni els Matas vivien a Ollers el 1795. No és
estrany; han passat catorze anys des de la mort de l'antic rector, i
en el restament només es fa referencia a la descendencia femenina
deis Cosral i queda ciar que els Matas no tenien tills. Pero

Testructura social deis habitants del poblé no devia
haver canviat gaire. El 1795 el «pobre masover» del
mas Llober és un tal Miquei Sala. Pero, grácies a la
mateixa llista, sabem que el mas Llobet és el mas
mes important (el que paga una quantitat mes gran
en concepte de cadastre) deis masos d'OUers. Grácies
a la llista sabem també que deis deu masos, quatre
son ocupats per masovers -els masos Llobet, el mas Alsina, el mas
Bitlloch i el mas Masó- i sis son habitats peis seus propietaris -es
tracta de Bernat Gimbernat, Marrí Soler, Pere Gimbernat, Joseph
Botlla, Jaume Sarquella i Pedro Vilar. La imporráncia deis masovers augmenta si tenim en compte que les imiques quatre famílies que habitaven en el veinat d'Espásens (que també formava
parr de la parroquia de Sant Martí d'OUers) eren de condició
masovera. Aqucscs son els quatre caps de familia d'Espásens: Saivi
Ginebreda, Pere Garriga, Joan Vilá i SaIvi Oliberas. Entre aquests
quatre masovers dcstacava, peí que fa a la quora pagada en concepte de cadastre peí mas que habitava, Salvi Ginebreda.
En l'ápat preparat i disposat peí recror no s'havien assegut a la tauia només propietaris i masovers. A la llista
d'OUers apareixen cinc famUies de propietaris pobres, qualificades com a «menesttals». Tots ells paguen alguna quantitat
en concepte de cadastre. Un d'aquests menesrrals, Antonio
Alsina, signa la relació com a regidor. Pero el rectot, Francisco
Pía, signa per un ral Feliu Gifreu, corregidor, «por no saber
de escribir». Desconeixem qui és aquest Gifreu, que no apareix a la llista de veins, pero la dada és inreressant. De fet, el
fenomen de l'analfabetisme de raoltes autoritats locáis es tepeteix a una bona parr de les Uisres deis pobles deis corregimenrs de Girona i de Besalú. A la llista del veínat d'Espásens,
el batlle, Josep Vilá, fiU de masovers, tampoc sap signar.

L'església i la rectoría d'Ollers,
en una foto^afia deis anys vint.
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Les dades que aporten les llistes d'Ollers i
Espásens -com les de la majoria de pobles del
corregiment de Girona- no només ens ajuden a
entendre la polarització social que hi havia en el
món rural gironí, sino que ens permeten entendre i
contextualirzar algunes de les reflexions de Baldiri
Reixac. En remarcarem dues:
a) ia primera, el fet que Baldiri Reixac parreixi en i'inici de
la seva obra d'una separació clara entre dos tipus de minyons i
dos tipus d'educació:
«jo no pretench, que tots los Pares degan instruir á sos
Filis en llctras humanas, perqué a^'ó es cosa impossible á molts
Pares y Filis, sino que pretench, que tots los Pares dehuen instruir á sos Filis en las reglas de la Reiigio Christiana, y procurar
que toes tingan bons costums, com son, esser modestos, mansos, y humils, caritatius, envers lo proxim, aficionáis á la freqüencia de Sagrmenrs, y á las demés cosas de la Religio Catholica, perqué a[;o tots los Pares ho poden fer, y ho deuen fer, per
pobres que sian, Pero lo ensenyar, é instruir ais Filis en las
sicencias, y Uetras humanas, encara que sia cosa molt útil, y
convenient tant ais Pares com ais Filis, pero no es cosa possible
á molts Pares, y Filis; perqué per donar los Pares aquesta instrucció a sos Filis, es mcessari que tingan bem pera sustmtar a sm
Vilh, ó que los Filis confiats en la Misericordia Divina, se busquen lo aiiment, quant son fora del estudi, y aixis aquesta instrucáó la deixa Deu á la posúhilitat, y Uibei-tat deis Pares, y aixi
mateixdels Filis» (3).

La relació ens indica que a Ollers hi havia
catorze veíos majors de l6 anys que no sacisfeien
cadastre, és a dir, no tenien casa propia. Sis d'ells
son classificats sota la rúbrica «jornalers y criars».
Malauradament, en la llista no es distingeix entre
«jornalers caps de familia», que podien viure de
forma autónoma en cases de Uoguer, i «mossos»
que vivien en els masos. En tot cas, si la Uista s'hagués confeccionar el 1781 hagués inclós Mareu Matas, el criat que Baldiri
Reixac esmenta en el testamet. Per úlcim, vivien a Ollcrs vuit
••filis de familia» -és a dir, vuir filis majors de 16 anys que
vivien amb els seus pares. A la Uista d'Espásens consten quatrc
individus sota aquest epígraf En un i altre lloc, podem deduir,
pels cognoms que teñen aquests subjectes, que es tractava de
filis de pagesos propietaris de masos {en cinc casos) o bé de
pagesos masüvcrs (en cinc casos). Un akre fiU de familia portava
el cognom del nou rector.
Queda ciar, dones, que els filis deis masos -propietaris o
masovers- es quedaven, probablement fins a l'edat del matrimoni, en la unitat d'explotació; en els masos hi havia feina per a
ells. En canvi, no trobcm filis de menestrals vivint amb els seus
pares. El fenomen es repetía arreu i mereix un comentari: de
molt joves, els filis i les filies deis petits propietaris de terres
(deis que aqui s'anomenen menestrals) abandonaven la casa deis
pares per a Uogar-se com a treballadors en els masos d'altres
pobles íno fos cas que els filis s'enyoressin i s'escapessin a ia casa
que els havia vist néixer). Les poques terres de qué disposaven
les economies familiars deis anomenats menestrals no permetien alimentar tots els filis; a mes, les cases de menestrals no
semblaven estar preparadas perqué hi visquessin mes d'un
borne i una dona adults.

b) la segona, que deriva d'aquest punt de partida, és ia freqüéncia amb qué Baldiri Reixac paria deis doméstics de les
cases deis minyons, D'una banda, no convé que els minyons
tractin amb els criats:

El mas R&ixac áe Bell-lloc,
Vany 1923.
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«També dehuen cuidar los Pares, que fan instruir en sas casas a sos Filis, que traerían tan pocii
com se puga ab los Criats, de casa, perqué estos
soien gastar, y corromprer las bonas ensenyansas de
un Pare, y de un Mestre» (4).
De l'altra, els minyons iiavien de preparar-se
per a exercir, d'aduits, un paper educador -en la
doctrina cristiana- sobre aquest personal doméscic. Així, Baldiri Reixac analitza com un deis problemas principáis de la deficient educació deis minyons no poder realitzar aquesta funció:
«que si molts deis Minyons que van á la Escola, no saben
líegir ais pobres Domestichs de sas casas, ni lo Cathecisme, ni
altre Uibre, de que traurian molta utilitat toes los Habitants, y
Domestichs de sas casas, si lo sabessen llegir, incisar, y apuntar,
fent las degudas pausas, y donant ais noms aquella cadencia, y
consonancia que dehuen teñir» (5).
Es a dir, els minyons rurals havien d'aprendre de lletra per
saber llegir ais «pobres domestichs de sas casas».
Donada l'estructura social que hem vist a Ollers i Espásens
és evident que només una minoría de minyons podien estar en
condicions de rebre la instrucció que desitjava donar Baldiri
Reixac. Pero en el discurs del rector d'Ollers devia pesar, tant
com la realitat d'OHers i Espásens, la propia experiencia viseada, la del minyó Reixac, Eli, com ¡a hem dit, i com a molts rectors de poblé coetanis seus, també eta fill de casa de pagés.
L'estructura social de Bell-Uoc s'assemblava a la que hem descrit
per a Ollers i Espásens. A la llista de 1795 de Bell-Uoc hi figuren cinc pagesos propietaris de mases, tres masovers, un menestral, tretze «jornalers i criats» i vuit «filis de familia». E¡s cognoms d'aquests darrers revelen, com en eís casos d'Ollers i
Espásens, que només residien a la casa deis pares els majors de

setze anys filis de masos (d'entre els vuit «filis de
familia», hi ha quatre germans Reixac). Pero de la
mateixa llista es desprén un fet que havia pogur
marcar la infantesa de Baldiri: la familia Reixac era,
amb molta difeténcía, la familia mes rica del poblé.
Baldiri Reixac havia nascut al mas Reixac, el
mas mes impottant de Bell-lloc. I els Reixac de
Bell-Uoc, encara que pagesos, es diferenciaven deis pagesos
d'Ollers i Espásens, i de la resta de pagesos de Bell-lloc perqué
eren -per utilitzar la tetminologia del mateix Baldiri Reixacpersones de Qualitat. Convé sabet-ho. Quan parla de les persones de Qualitat i deis pagesos que no teñen res a envejar ais
nobles, Reixac parla de la seva familia i deis seus parents. Una
llista de les fortunes mes importants deis correglments de Girona i Besalú confeccionada el 1800 deixa ciar que els Reixac de
Bell-lloc pertanyien a l'eht de famüies que supetava les rail lliutes de renda anuals. Es cractava, de fet, de Túnica familia de la
Valí d'Aro en aquesta situado. A l'entorn d'Ollers i Espásens no
hem trobat famílies que gaudissin d'una situació tendística
similar. Els mes propers: una familia de Bascara, els Batlle de
Parets i els Marqués de Vilademuls. A la vila de Banyoíes només
hi figutaven els Perpinyá, els Ametller i els Puig Closelles. En el
conjunt de la regió es tractaria d'un total de set-centes famílies,
que no arriben a representar el dos per cent del total de la poblado. Baldiri Reixac no ignotava aquesta situado. Sabia que les
seves germanes havien rebut en casar-se mes de 1.000 Iliures de
dot, i ell només havia deixat vint-i-cinc Iliures per ais dots de
cadascuna de les filies del «pobre raasovet» del mas Llobet.
Pero ja hem dit que el mas Llobet era el mas mes important d'Ollers. La dada fa mes interessant l'adjectiu utilitzat per
Baldiri Reixac en el testament: el «pobre» masover del mas
Llobet, Un comentan d'aquest tipus només podia fer-se des de
la posició del Reixac fiU d'una familia pagesa benestant; és
interessant ttobat-lo en el testament del Reixac rectot de poblé
que en morir només deixa en efectiu un capital de 154 Iliures,
que no va ser suficient per a cobrir les despeses d'enterrament i
funeral. Una bona part de les quals van ser destinades a pagar
l'ápat de carn, peix i xocolata que s'havia celebrar en honot seu,
aquell ápat amb qué un «pobre» rector de poblé -així el
devien veure les famílies benestants de Girona- havia volgut
obsequiar «un de totas las casas,., tant si son Pobres, com si
son Richs, tant si son Masovers com si son Propietaris...».
Podriera afegir: tant si sabien de Uetta com si no en sabien.
Rosa Congost és catedrática d'Historia Económica (UdO).
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