
p^' hi'K 11 (Inh 

Ql^GS fiípótestó pe/t a da 
p/ieíitóto/tta deis fitóendate gí/tonms 

A
partir del segle Xlll, amb 
la institucionalització de 
la in tervenc ió no tar ia l , 
podem seguir, amb una 

base documenta l cont inuada, el 
preces historie deis origens deis hi-
sendats. Certament, pero, que ho 
fem amb enormes precaucions, 
derivadas de la incipient investiga
d o i del gran nombre de fons arxi-
vistics, públics i privats, que resten 
inédi ts. [No obstant a ixó, vo lem 
plantejar, a partir de l'estudi d'uns 
casos, necessáriament i obligada a 
titol d'hipótesi, les pautes de la for
mado deis hisendats, la cronología 
seguida durant aquest preces ¡ 
apuntar els mecanismes interns {a 
la familia, al patrimoni i a la comu-
nitat pagesa) i externs que ha aca-
bat per conf igurar els hisendats 
com a grup deminant a la societat 
gironina del segle XIX. 

En els origens 

Les primeres referéncies docu
mentáis sobre la seva condició ens 
informen del seu estatus á'liomes 
propis i solius ai qual mes endavant 
es pot afegir el ci'amansáis o 
afocats. Les entrades en servitud i 
les confessions en qué es reconeix 
aquesta cendició sovintegen, en el 
XIII, el XIV i el XV i, amb pesteriori-
tat a 1486. durant tota l'épeca mo
derna, al final del XVII! i entrat el 
XIX. Els Pasqual de Liado reconei-
xen ser homes propis del prierat de 
Santa Maria de Liado el 1306; els 
Brascó de Borrassá confessen la 
seva condició a l'Almoina del Pa de 
la Seu de Girona, per primera vega
da, el 1320 (confessió que repetei-
xen en capbreus de 1412, 1439, 
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1526, 1603 i 1784); Rere Viader de 
Cerviá reconeix la seva cendició a 
la Pabordia del mes de gener de la 
Seu gironina el 1360; els diferents 
possessors del mas Batlle de Palau-
berrell reconeixen la seva condició 
d'home propi de l'Almoina del Pa el 
1319 i el 1418 (el 1598, la reconeix 
Antoni Briolf, pagés de Viladamat; 
el 1682, Maria Puig del port de l'Es-
cala; el 1755. Francesc Sastre i Cle-
ment, pagés del port de l'Escala; el 
1755, Francesc Sastre i Clement. 
pagés de l'Escala, familiar del Sant 
Ofici, habitant a Figueres) (1); o la 
comunitat sencera de Vilajoan que 
reconeix la seva condició a Cateri-
na, muller del cavaller Lluis de Co-
nesa, e! 1482 (el 1566 el reconeixe-
ment és a Qalcerán de Rocabruna) 
(2). Canvien els «senyors útiis» I 
també els senyors eminents, pero la 
condició de servitud deis que deten
ten el domini útil persisteix. D'altra 
banda, encara que no és massa fre-
qüent, aquests mateixos pagesos de 
mas poden ser «senyors» d'homes 
propis i reclamar el corresponent 
homenatge, tal com fan els pagesos 
del mas Costa de Crespiá que, el 
1417, reconeixen tenir-lo per Mar-
garida Llavanera de Liado, de qui es 
confessen homes propis (3). 

A partir de 1348, amb l'accentua-
ció del procés de diferenciació pagés, 
fenomen que tot just coneixem per 

alguns treballs com el de J. Portella, 
A. Ll. Sanz, T. Brugada per la Valí 
d'Aro (4) i el de S. Soler per Vilajoan, 
aquests mateixos pagesos augmen
ten el domini útil amb la incorporado 
de masos rónecs. Me sabem. pero, 
quines han estat les estratégies utilit-
zades per afrontar la crisi, ni tampoc 
les medal i ta ts de l 'ag levament 
(¿Aprepiacions de terres i masos ró
necs sense consentíment senyorial? 
¿Establiments senyorials -per falta de 
tenelop' com l'efectuat per l'Almoina 
del Pa el 1493 del mas Ma^ot de Bo
rrassá ais Brascó?), ni tampoc dispo-
sem de mostres significatives que els 
permetin d'identificar com a grup. Si 
aquesta hipótesi de Tampliació del 
mas és válida, explicarla, en bona 
mesura, perqué una part important 
deis pagesos del bisbat de Girona op
taren per la via moderada al llarg del 
conflicte pagés de les acaballes de 
l'edat mit jana; si mes no, així ho 
sembla indicar la nómina deis page
sos que obtingueren el diploma de 
privilegi militar de mans de Ferran II 
el 22 de desembre de 1486 (5) o el 
fet de no trobar cap d'aquests pagesos 
benestants entre els condemnats per 
la sentencia arbitral de Guadalupe. 

Queden molts interrogants per re-
soldre del periode 1348-1486, i és in
dispensable per saber des de quina 
situado s'afronta l'alga de la renda de 
la térra del cinc-cents. Els que arri
ben amb bona predisposició al co-
mencament del segle XVI es veuen 
afavorits peí canvi de la conjuntura, 
fet que accentua les diferencies entre 
la pagesia. La pagesia de mas (segu-
rament s igui mes aprop ia t de 
«masos») estarla en óptimes condi-
cions, per la diversificado de la renda 
i l'extensió del patrimoni, per capita-
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litzar aquesta situacíó favorable. 
Paral-ielament ais processos de 

diferenciació de la pagesia. s'inicia la 
conquesta del camp per sectors ur-
bans. Hi ha exemples de «burgesia» 
urbana gironina que, al comencpa-
ment del segle XiV, actúen com a ve-
ritables senyors, son els Bell-lloc o 
els de la Via que compren masos 
amb els seus pagesos de remenc^a 
inclusos i la jurisdicció de pobles (6). 
Altres, pero, les seves inversions 
serán mes modestes i amb actua-
cions properes a la pagesia de mas; 
com els Saconomina, mercaders de 
Barcelona que el 1473 s'instal-len a 
Girona i a Sant Feliu de Guixols i 
col-loquen capitals de procedencia 
urbana en l'adquisíció de terres al 
Pía de Girona. Cln exponent és Jeroni 
Saconomina, que segueix una im-
portant carrera jurídica que el porta 
a diputat de la GeneraÜtat peí brag 
reía! (1587-1590) i oidor peí mateix 
bra^, i que actúa com un pagés ren-
dista preocupat per la percepció de 
les parts de coilita del mas Geiat 
d'Aiguaviva que deixa anotades, en 
el seu recull de notes, al costat de 
fets de bandolers i recomanancions 
de carrees, a partir de 1597 '<any 
que comenci a rebra (os /eripos» (7). 
Aquesta mateixa presencia de pro-
pietaris foranis a la comunitat page-
sa es documenta també al llarg de 
l'época moderna, com constata J . 
M. Puigvert peí a Ma<;anet de la 
Selva entre el XVI i el XiX (8), i com 
mostrarem mes endavant. 

De I'expansió a la crisi 

Les corbes deis arrendaments del 
patrimoni relal del Baix Empordá ens 
assenyalen una conjuntura alcista al 

llarg del segle XVI que arribaría fins a 
1580-85, quan s'inicia una aturada i 
posterior descens que arriba ais seus 
mínims entre 1640-1660/65 (9). 
Aquest període permet plantejar si 
aquests moments de bonan<;a econó
mica propicien les ampliacions patri-
monials. Hem exposat com la conjun
tura alcista de 1526-1576 afavoreix 
I'expansió del patrimoni Puig, mo-
ment en qué es compren terres i 
masos. pero la tónica continua també 
en una etapa crítica com la deis anys 
vint del segle XVII: les situacions ad
verses d'uns {básicament, petits pro-
pietaris que es mouen al nivell de 
l'autoconsum, pero també pagesos 
amb dos i tres masos que s'han de 
desprendre d'alguns) permeten a uns 
altres (en el cas deis Puig s'explica 
per l'acumulació de masos i. per tant, 
per la diversitat de rendes obtingudes) 
de seguir incrementant el seu patri
moni. Son les situacions internes de 
cada patrimoni les que expliquen les 
respostes diferenciades a cada con
juntura, son les derivades de la repro
dúcelo de la propia explotació. pero 
son també els pagaments de dots. les 
minorítats amb les corresponents tu-
tories, ets pagaments de Ilegitimes, 
etc. Per aixó, no ens ha d'estranyar 
que sigui en el marc d'aquesta con
juntura, que a les Corts de Montsó de 
1585, es legisli que la Ilegítima «pera 
(oís los lUIs y filias, encara que sien 
major número de quatre. no sie sino 
la quarta part deis béns de deffunt» i, 
a les Corts de Barcelona de 1599. 
s'introdueixi la possíbüitat de prohibir 
la «quarta trebelliánica deis /Í//S he-
reus en primer lloch institubits», tot 
amb la finalitat de conservar els patii-
monis, com es diu en les anteriors 
disposicions. 

És d'aquest període que daten 
moltes de les ampliacions i orna-
mentacions deis masos catalans. Els 
ares conopials, els arabescos i altres 
elements goticitzants venen a de
mostrar la prosperítat económica per 
ais seus propietarís, al mateix temps 
que son un signe de la seva superio-
ritat en el conjunt de la comunitat 
pagesa. M'hi ha amb merlets. torres 
de defensa, espítileres i matacans 
que no teñen res a envejar ais casáis 
senyorials, molts d'ells en fase ruino
sa. Pero, aquesta imatge tan magni
ficada per una certa historiografía 
comenta a ser posada en dubte; 
¿qué sabem de les barraques, caba-
nes i cases d'argila que no han per-
durat? ¿Per qué no ens f ixem en 
aquelles cases funcionáis, a la mesu
ra de les possibilitats de l'explotació 
pagesa, tal com proposava fra Mi
guel Agusti al seu Llibre deis Secrets 
d'Agricultura de 1617? En l'arqui-
tectura deis masos, com ha docu
mental a bastament el Taller d'Histó-
ria de Ma?anet de la Selva, hi ha ele
ments suficients que palesen i evi
dencien, una vegada mes, la diferen
ciació interna de la pagesia catalana. 

El segle XVII: una etapa decisiva 
en la formació del patrimoni 

La c rono logía de la cr is i del 
segle XVII está en discussió. Aqui 
interessa analitzar la incidencia de 
la "crisi" en la formació/acumula-
ció/desintegració d'uns patr imo-
nis, amb la finalitat d'assenyalar 
el diferent comportament davant 
una con jun tu ra económ ica de-
pressiva que es veu agreujada per 
la fiscalitat i la presencia directa 
de la guerra. 
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1. El patrimoni Teixidor (11) és 
el cas d'acumulació en época de 
crisi económica. Les primeres re-
feréncies documentáis, del segle 
XV!, mencionen la familia Teixidor 
com a "senyors" del mas Teixidor 
del ve'ínat de Pedrinyá (1516). a la 
parroquia de Crespiá, i, mes enda-
vant, apareixen com a paraires i 
teixidors. La conjunta alcista els 
seria favorable i, el 1606, l'hereu 
Teixidor aconseguia de contractar 
matrimoni amb la pubilla Guillem-
joan de Sant Pere Pescador. La si
t uad o d'aquest darrer patr imoni 
passava per moments de dif icul
táis, minoritat de la pubilla amb la 
consegüent tutoría, que havia estat 
aprofitada per Joan Teixidor per 
prestar 800 l l lures, via censal, i 
arrendar els tercos de les heretats. 
Amb el matr imoni , Joan Teixidor 
assegurava el capital deixat amb 
hipoteca deis béns del patr imoni 
GuÜlemjoan, albora que s'assolia 
una important ampliació patrimo
nial per a la següent generado. H¡ 
ha un buit documental que podria 
ser atribuíble a les dif icultáis del 
nou patrimoni d'uns quinze anys al 
qual segueix la gran fase d'expan-
sió del patr imoni Teixidor, entre 
1621 i 1648, amb la compra de 10 
masos per un muntant global de 
7.468 Uiures, amb la me i ta t 
d'aquestes adquisicions efectuades 
a l'encant públic, per execució de 
deutes deis venedors, que repre
senta el 59.69% de les Iliures paga-
des; sense comptar les compres de 
petites parcel-les. s'ha d'afegir la 
compra a carta de gracia, primer, i, 
amb la compra del dret de Huir i 
quitar, perpetua després d'un altre 
mas. En contrapartida, el patrimoni 

ha de carregar amb bon nombre de 
censáis i ha de vendré el mas Ca-
sadevall i Sabater d'Espinavessa el 
1641. mas que integrava el patri
moni inicial deis Teixidor que els 
havia pervingut per herencia, i ha-
gueren de vendré a carta de gracia 
dos masos a Vilacolum el 1650. Tot 
p legat ev idencia la incapac i ta t 
d'una certa pagesia de mas davant 
els seus creditors i la total ruma en 
alguns casos i, de l'altra, Topció 
d'un capital sorgit deis negocis que 
en plena etapa de dificultats optava 
per la inversió segura. Pero, de la 
mateixa manera que el patrimoni 
havia ascendit rápidament, els anys 
cinquanta passa per una etapa de 
dificultats. La rao, segons un me
morial, és l'abséncia de Pere Teixi
dor del seu patrimoni arran de les 
guerres (abséncia que va de 1652 
a 1660) i la participació d'aquest 
en el bándol filipista amb el conse
güent segrestament de béns; efec-
tes que, per al patrimoni. es torna-
rien a repet ir durant r o c u p a c i ó 
francesa de 1675-1679. D'aquest 
periode de quasi trenta anys, el pa
trimoni Teixidor en surt fortament 
endeutat. Per refer-se'n i contenir el 
deute, el 1656 es ven a carta de 
gracia el mas Garriga de Mavata 
(que no seria recupera t f ins a 
1697) i el 1667 dos masos de 
Crespiá; no será suficient i, davant 
les pretensions deis creditors cen-
salistes que havien interposat plet 
el 1687, s 'a r r iba a un acte de 
concordia el 1694 entre Suficiencia 
Teixidor, hereva de Pere Teixidor, i 
els creditors. Aquests condonen 
una tercera part de les pensions 
deis censáis endarrerides que puja-
ven a 1.202 Iliures. 13 sous i 2 di-

El n^aü Brasó 
de Borrassá 

ners d'un capital total de 4470 Iliu
res; davant la manca de liquidesa 
de la hisenda del patrimoni i per tal 
que els creditors cobressin els en-
darreriatges, els tercios de les here
tats s'oferien al «mes donant» i de 
l'obtingut els creditors l'havien de 
repartir de la manera següent: deis 
fruits del primer any una pensió per 
a cadascun deis censalistes i l'any 
següent, «a sort de rodoli», els fruits 
s'havien d'esmer^ar per Huir cen
sáis i d'aquesta manera fins a liqui
dar els deutes. La mesura no seria 
suficient i el 1696 es venen tres 
masos a Vilacolum i els drets sobre 
dos mes a Francesc Benages, boti-
guer de teles de Girona. Des d'una 
situació externa a la comunitat pa-
gesa. la familia Teixidor havia apro-
fitat per formar un extens patrimo
ni, al final de segle una bona part 
passava a un altre forani. 

2. L'etapa d'expansió del patri
moni Doménech (12) , que en el 
c inc -cen ts f igura redu'it al mas 
Doménech de Mollet de Peralada. 
coincideix amb la cronología del 
pa t r imon i Teixidor: entre 1610-
1640 s'••aumenta de esLat (el 1634. 
Pere Doménech aconsegueix d'ob-
tenir el privilegi de ciutadá honrat 
de Barcelona) y de béns- (que lo 
patrimoni seu ualia mes de uint y 
cinch mil Iliures"). Pere Doménech. 
negociant i domicil iat a la vila de 
Roses, és el p r i nc i pa l a r t i fex 
d'aquest augment amb la compra 
del mas Anglas de Mollet de Perala
da (1612), la compra del mas Ba
rrera (1624). la compra del ter(;, 
Iluisme, foriscapi i reducció de cen
sos deis masos Collell, Porqués i 
Serra dit Fexat (1628), la compra 
del mas Favar (163 1) i el mas Can-
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dell (1639). L'origen deis seus ne-
gocis no ens és del tot conegut, 
amb tot, el 1626-1628 el trobem 
com a administrador I receptor ge
neral de les rendes de la vila de 
Casteiló i del comtat d'Empúries i, 
a partir de 1637, desenvolupa el 
carree de majordom de l'hospital 
de Roses i "/eü fortificar Rosas per 
mandato del compta de Sta. Coh-
ma" i també el trobem en negocis 
maritims. El cert és que la genera
d o posterior no fará mes adquisi-
cions, ans al contrari, el patrimoni 
es carregará de censáis i de plets 
que hauran de ser assumits a partir 
de 1679 per Félix Doménech que 
ens ha delxat constancia de la si-
tuació per justificar la seva actuació 
ais successors. 

La problemática en qué es troba 
immers el patrimoni s'atribueix a 
l'administració de Jordi Doménech 
«molt entes, pero desgraciat en ¡o 
de gooernar que per ésser molí fácil 
lo enganyauan». El cert és que, a 
part ir de 1679, s'han d'afrontar 
multitud de deutes i demandes judi-
cials. per raons de dots Impagats i 
per pensions de censáis degudes. 
Els plets en qué está el patrimoni 
'•venen iniportar mes de tres mil es-
cutS" i, per fer-hi front, Félix Domé
nech ven, el 1684. dos masos i en
cara es veu obllgat a vendré a carta 
de gracia un altre mas, el 1685. 
que justifica «per ueurcm sobra tres 
execuUons (...) que valgué mes 
empenyar-lo que no vendre'l, uullo 
dir que si no lo agués enpenyat me 
t'aurian feí vendrá». Les guerres 
foren el desencadenant de la situa-
ció per la qual passava el patrimoni 
Doménech, és ciar que s'hauria ini-
ciat amb una problemática interna 

molt especifica, tal com ens la pre
senta el cronista, a manera d'auto-
justíficació, "no tenia ciñó la hízíen-
da de la valí de Aro (...) que del En-
purdá puch assegurar que des de 
l'any 1682 r^ns lo any 1685 que en-
peny dit mas non Iragui tiquU 100 
II. , los deniés masos de Rosas esta-
van en térra cens Irauren ciñó cosa 
de 12 a 14 guarieras mestalh. La 
lógica era empenyorar per a con
servar. Qui aprofita aquesta oca-
sió? Altres ríes pagesos. com els 
Gorgot que compren el mas Olives 
el 1680 o un negociant, que també 
apareix en aquests mateixos mo-
ments aprofitant l'ocasió per com
prar en el patrimoni Teixidor, Fran-
cesc Benages que el 1685 compra 
el mas Barrera. 

3. La trajectória seguida peí pa
trimoni Puig, Iniciat per un fadris-
tern de can Puig de Vilaür, permet 
alguns punts de comparado (13). 
Primerament, en aquest hi juga un 
paper important ¡'estrategia matri
monial de la casa paira!, de la qual, 
no sense enfrontaments. en sorgeix 
el patrimoni de la branca col-lateral 
que. segons una concód i ra de 
1644, quedava integrat pels masos 
Tomassi d'Albons i Vicens deis Recs 
a la parroquia d'Empúries, a mes 
de 55 vessanes disperses entre Bell-
caire i Albons. Amb aquest patri
moni. ampliat amb el mas Pujades 
de Bellcaire per una disposició tes
tamentarla de 1642. es pot afrontar 
el període de 1640-1659 sense que 
els afectes disgregadors siguin de 
consideració, tota vegada que l'in-
ventari efectuat el gener de 1667, a 
la mort d'Antoni Puig. presenta el 
patrimoni format pels tres masos, 
una botiga al port de l'Escala i tres 

cases a Albons. La problemática 
s'inicia a partir d'aquest moment 
quan. mentre duri la minoritat de 
l'hereu. l'administració és encarre-
gada a uns tutors. Entre 1667 i 
1690, periode de la minoritat, el pa
trimoni anirá de mal borras: es ven 
a carta de gracia el mas Pujades. a 
perpetu'ítat la botiga del port de 
l'Escala, es malmenen 17 vessanes 
de vinya i es creen censáis. Hom 
pot atribuir-ho a un fet contingent. 
la minoritat i la desidia deis admi-
nistradors. pero haurem de convenir 
que les diferents campanyes miÜ-
tars franceses de 1673, 1674, 1675. 
1676. 1677, 1678 i 1684 poden 
agreujar la s i tuació. A part i r de 
1690, per posar al dia l'explotació 
es crearan censáis per un muntant 
global de 4.950 lliures i 10 sous 
(entre 1692-1715) que suposaven 
el pagament d'unes pensions anuals 
de 247 lliures, 10 sous i 6 diners, 
s'encetará plet contra els tutors i es 
concertará matrimoni per a l'hereu 
amb Caterina Portas, amb l'aporta-
ció dotal de 2.600 lliures el 1690. 
ampliades amb unes altres 300, 
amb una cláusula que especifica 
que hauran de destinar aquests di
ners per a la revendicació del mas 
Pujades. Tot i les mesures per con-
tenir l'endeutament. caldrá arrendar 
els tenaos de les heretats Tomassina 
(entre 1701-1712) i Vicens (1710-
1715) amb encarregament de cen
sáis ais arrendataris, vendré, primer 
petites parcelles. després la botiga 
del port de l'Escala. cases a Albons 
i, finalment, el 1708, el mas Pujades 
per 2.500 lliures a Bernat Estrabau, 
ciutadá honrat de Barcelona, habi-
tant a Cru i l l es , per les qua ls 
s'encarrega censáis. 
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Conclusions 

H¡ ha coincidéncies en la crono
logía de l'ampliació d'aquests tres 
patr imonis, entre 1610 i 1640, i 
també en la forma: hi té un paper 
decisiu l'adquisició de masos en si-
tuació critica, mentre aquells par-
tien de la solidesa que e¡s donava 
una encertada estrategia matrimo
nial que els havia portat a acumu
lar diferents masos. També, Centra
da en una etapa de dificultáis jus-
tament amb el cl ima bél-lic deis 
anys centráis del sis-cents, bé per 
la par t i c ipado directa (Teixidor), 
bé a patir directament en els seus 
patrimonis els efectes de les dife
rents campanyes militars amb la 
consegüent disminució de les ren
des; aquest periode de dificultáis, 
en alguns casos, perdura, i a voltes 
pot agreujar-se, durant els primers 
decennis del segle XVIII. Al mateix 
temps, aqüestes tres trajectóries 
mostren com la «solidesa» de rics 
p a t r i m o n i s , de 5, de 7 i de 10 
niasos. poden entrar en dificultáis 
per fets contingents {la minoritat 
entre 1666-1690 en el patr imoni 
Puig) que els porta a crear censáis 
i entrar en la roda censalista de la 
qual no en surten sense despren-
dre's d'una part del patrimoni. I és 
en aquesta al ienació on t robem 
elements foranis a la comunitat pa-
gesa o pagesia mes rica, o mes 
solvent, que inicien una altra roda, 
la de l'acumulació. 

Al mate ix temps, la major ia 
d'aquests patrimonis redueixen les 
prestacions senyorials, altres con-
verteixen les tasques i altres pres
tacions proporcionáis a la collita 
en pagaments monetaris i altres. 

tot i la capacitat del patrimoni, i els 
títols de Ciutadá Honrat de Girona 
o de Barcelona i fins de donzell o 
cavalter, segueixen reconeixent la 
prestado el 21 d'abril deis 3 sous 
per rao deis mals usos segons 
havia disposat el títol Vllé de la 
sentencia arbitral de Guadalupe. 

MOTES 

1.- Les referéncies documentáis del mas 
Batl le i del mas Brascó a ARXIÜ 
HISTÓRIC DE GIROrSA. Reial Hospici: 
mas Batlle, núm.: 163, 205 ¡ 2 4 1 ; mas 
Brascó, núm.: 212, 215 i 216. Les re
feréncies a Pasqual i Viader ais respectius 
arxius patrimonials Pasqual de Liado i 
Qali de Cerviá. 
2.- S. SOLER: "Els capbreus de Vilajoan 
(1482-1566). Aproximació a l'estudi d'un 
petit senyoriu empordanés» a Annals de 
rinstiiul d'Estudis Empordanesos 21 
(1988), pp, 35-56. 
3.- ARXIÜ PATRIMONIAL Puig Massanet 
de Vilafant: patrimoni Llavanera de Liado. 
4.- J. PORTELLA, A. LL. SAMZ, T BRÜ-
GADA: "El cas de la Valí d'Aro (1486): un 
pacte de senyors enmig de pagesos mise
rables?- a Revista de Girona I 18 (1986). 
pp. 44-49. Vegeu, també, per ais inicis 
del procés de diferenciació C. CUADRA
DA: El Maresme Medieval: ¡es juiisdic-
cions baronals de Matará i Sant 
Vicení^/VHassar (habitat, economía i so-
c/cíat. segles X-XIV), Barcelona. Caixa 
d'Estalvis Laietana/R. Dalmau ed.. 1988 i 
el clássic article d'E. SERRA; "El régim 
feudal cátala abans i després de la 
sentencia arbitral de Guadalupe" a Recer
ques 10 (1980), pp. 17-32 i l'estructura 
de classe a la Baronía de Sentmenat en el 
segle XVII a Pagesos i senyors a la Cata
lunya del segle XVII. Barcelona, Critica. 
1988. pp. 308-400. 

5.- Aquest diploma es troba transcrit a di
ferents autors, entre ells F. MOHSALVAT-
GE: Colección Diplomática del condado 
de Besalú. vol. III (Xlll de les Noticias His
tóricas...}, Olot, Imp. y Lib. de J. Bonet, 
1906, pp. 306-309. 
6.- J . FERISAMDEZ TRABAL: -De merca-
ders a terratinents. Formació del patrimo
ni rural de la familia Bell-lloc de Girona. 
1302-1398.. a rAvenc 9A (1986). pp. 42-
47 i Ch. GülLLERÉ: -Ville et féodalité dans 

la Catalogne du Bas Moyen-Age» a La for
mació I expansió del feudaíismc cátala 
(Girona. 8-11 gener 1985). Girona, CoMegi 
Universitari de Girona, s.d.. 453-466. 
7.- ARXIÜ HISTÓRIC CIÜTAT DE BARCE
LONA: Ms. B-29, Memón'íis autógrafas de 
Herónim Saconomtna. ciutadá honrat de 
Gerona y Oijdor Real de Catalunya, 
1572-1601. fols. 6 ! , 82 i 85. Sobre els 
Saconomina, R. ALBERCH. N, CAS-
TELLS: La poblado de Girona (segles XIV-
XX). Girona, Coi'lecció de monografies de 
riEG. 1985, p, 41 . 
8.- J . M. PUIGVERT: "El desvetllamenl 
comunitari de la memoria histórica» a El 
nostre pable de payés. Maganel de la 
Selva. Barcelona. Ed. Taller d'História. 
1988, pp. 24-25. Vegeu les inversions 
d'artesans i mercaders olotins en el seu 
hinterland durant el cinc-cents a J . A. 
PADRÓS: "Clna aproximació al creixe-
ment oloti del segle XVI» a Vitrina. Publi
cado del Museu Comarcal de la GarroLxa 
3(1988). pp. 56-58. 
9.- M. DÜRAM: "L'evolució de Tingres 
senyorial a Catalunya (1500-1799) a /Re
cerques 17 (1985). pp. 8-18, 30-33. 40-
41 i "Prodúcelo i renda agraria a la Cata
lunya del segle XVIn a Terra. Treball ¡ pro-
pletat. Classes agráries i régim senyorial 
ais Paisos Catalans, Barcelona, Critica, 
1986. pp. 186-213 i E. SERRA: "Per una 
cronología i interpretado de la crisl del 
segle XVÜ" a Terra, treball.. pp. 214-246. 
10.- P. GIFRE: Propietat I explotado agra
ria. El patrimorii Puig a l'Emporda deis s. 
XVII i XVIIl: un cas de diferenciació en el si 
de la comunitat payesa, Tesi de Llicencia-
tura. inédita. ÜAB/Col-Iegi Universitari de 
Girona, 1987. pp. 146-152 i "Una aporta-
ció a la prehistoria deis hisendats giro-
nins: la familia i el patrimoni Puig, segles 
XVll i XVIll" a Estudis sobre el Baix Em-
pordá9 (1990). 187-212. 
I I.- Les referéncies que segueixen es tro-
ben a VARXIÜ DIOCESA DE GIRONA. 
Arxiu de Casa Caries: Llig. en foli 33 i 42 I 
Llibres 3, 6, 29, 42 i 78. 
12.- Seguim les memór ies de Félix 
Doménech, amb referéncies a actes pro-
tocolilzals que han pogut ser comprovats 
a TArxiu Historia de Girona, diposital a la 
BIBLIOTECA DEL PALAU DE PERALA-
DA: ms.. 95 B-l, Recull de documetns i 
notes de la faniília Doménech. 
13.- El que segueix és una apretada si-
nopsi de la trajectória de la familia i el pa
trimoni Puig durant el segle XVll. vegeu 
les referéncies a la nota I 0. 
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