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El 31 de desembre de 1945 les cons franquistes van aprovar una Llei de 
Redempció de Censos específica per a Catalunya. Es tractava d'una llei que per- 
inetia als censataris, és a dir, als ernfiteutes, als propietaris de finques gravades 
amb censos, d'accedir a la propietat plena de les "seves" finques, és a dir, de les 
finques de les quals eren titulars del domini útil. D'entrada, la promulgació d'una 
llei con1 aquesta, en el inarc d'un regitn franquista, pot provocar un cert descon- 
cert. En el discurs historiografic dorninant sobre 1'Espanya contemporania, la 
supervivencia dels censos ha estat vista com una prova de la supervivencia dels 
drets feudals, és a dir, com una clara remora del passat, con1 una evidencia del 
cargcter incomplet de la revolució liberal, i també com un obstacle al desenvo- 
lupainent agrari i, per tant, al creixement econbmic'. Una llei de redempció de 
censos ha tendit a ser vista, en aquest context, com una llei clarament beneficio- 
sa per al conjunt de la societat i, en particular, per a la pagesia i els sectors més 
populars. El coro1,lari que es deriva d'aq~iesta percepció implica, admetem-ho, 
una visió favorable al paper del franquisme: aquest regim hauria exercit, en 
aquest terreny específic de les relacions socials agraries, un paper modernitzador 
i, també, un paper clarament favorable a les classes populars. És la idea que hem 
sentit exposar, per exemple, l'any 2001, a un propietari de la regió de Girona: 

1. Aqi~est article s'eniinarca en el projecte "Los usos de  la información en las relaciones sociales. Una 
propuesta nietodológica para el estudio de  la propiedad de  la tierra y el trabajo agrario" finangat pel 
Ministeri de  Ciencia i 'i'ecnologia que esteiii portan1 a ternie en el CRI-IR de  la UdG. 

2. CLAVERO, Barioloiiié (1982). El código j1 el,firero. De ICI clrestió~z ~~egiot~fll ~1 1 ~ 1  EFL>~lfia co~tenzpor~l- 
riecr, Ivladrid. Siglo XXI; (1986). "Revolució i dret de propietat: interferencia de I'enifiieusi", Estltdis d2Historir? 
A,yr.rii*in. núiii. 7 . p.9-23, i (1986). "Enfiteusis ¿qué liay en un noiiibre?", Arz~roiio de Historici del Derecho. 
p.:i68-519. Sens dubtc: q u e s i  és l'autor que niés influencia ha esercil en aquest teiiia entre els Iiisioriadors 
contciiiporanis. 



,Vosc.iltres u Roses ~ C I Z ~ L ' I I I ,  110 S@, c e ~ t  iptco de CCIISOS. i , y113 z upussar? Que desf~ziL;s 
de lci guerra. Ai.rrzco, que tothotrz selnhh que. za ser lu pcrsolza m& socialistu, f)es 
lo rtzeños al uq~test sentir, que e n  donar lupossihzlitut de q11e uqiiests censos es redi- 
niissfn i alnh ~rioltpoc dzners casi toti~orvi sevs 1x4 udq~iisir I nosaltres valn perd~v 
aquí up~.oxir~ud~i~neiII 1~ l1 t - i  700 hectlirees, uquí u Rosd. 

Ara be, una anilisi detallada de con1 va ser plantejada la llei ens porta ,i veure 
les coses dtuna nianera molt diferent. Les dues preguntes clau han estat: a) per 
que no s'havia promulgat, abans del franquisnie, una llei de  redempció de cen- 
sos? b) la llei finaliilent aprovada, a quins interessos afavoria? El plantejanient d'ri- 
<pestes qüestions ens permet fer una diagnosi realista del caricter de la llei. allio- 
rri que ens obliga a renovar el discurs historiografic dominant respecte de ki 
clüesti6 dels censos. Pero no només aixo. L'anilisi del procés d'elaboracio de la 
llei manifestli un altre aspecte que no ens pot pissar desapercebut: la seva supo- 
sada "catalanitat". Va ser una llei per als catalans fet3 pels catalans. El fet vri esser 
reinarczit i celebrat pel degi  del Col.legi Notarial de Barcelona, que havia prirti- 
cipat con1 a tal en la redacció de la llei, en una confergncia pronunciada davrint 
l'riuditori del Col.legi, el 4 d'abril de 1946. En reproduini les paraules finals: 

Etl cste criso el Estc~do, crl legishr sobre el clerocho ccctcrlc21r. hrc riej(irlo lu illiciatiim .ll Ir reclr~cci(j~r 
csclcisizurizentc. e11 iiluno de catrrl~cnes y (le Coipo,ncio~ies de Cirtcrlc~~ic~. li~~zitci~ldose (1 poirer alpic 
clclpyiccto el - pr~hlíc~~iese coi120 lgy=parcl ciczrle el sello <le letyi t i i~~i~lcfcl~ lc~,fiierzi de ohlijiui.: pro- 
cecli~~tieilto qcle pllede S ~ I I M ~  1111 precedellte de tiusccriclcirtcil~s cotiseclle~icicrs para h rcfortiza - 
plicstcr riI clírr riel dtv=echo catrzld~i coiijielr~do y&ilto di> su o.s&e~lo cle rerrozacióli desrica la pzrf~liccr- 
cióll del Ililcreto cle h"~iezn P1~11ztei. ~eI .L'~izoslo cisi ' 

iiquest indiscutible carjcter cataki de la llei ens ofereix l'oportunitat d'abordrir 
lt,in-il. . isi .. del seu procés d'elaboració des d'una perspectiva no nomes política i . 
jurldic:i, sin6 també sociologica. Quines van ser les corporacions iniplicrides*' 
Quins interessos h'aiiiagaven darrera el redactat de la llei? 

Els anteriors projectes de redempció de censos. 

No és pas que el tema dels censos no hagués estat discutit al llarg del scgle 
XIX a Catalunya. 1, de fet, el primer que cal fer és relativitzar la idea que la 1Iei 
de redenipció de censos de 1945 va ser la primera llei de  redempció de censos 
catalans. El 1799, e1 1805, el 1823, el 1837 s'havien dictat, per al conjunt del terri- 

J. linric S-\(;[ I:H iciir.). 01 IVLI  dels bisc~ilri~~ts. Les t~rirsfi~r~~zcicioris (1~~1 11~611 iilirrl coiitc~!~zpor~rlzi. I'rc>jecic 
rl'liisti,ria i>r:il ~>orta[ 3 ler~llc pcr I'AssocidciÓ d'1listi)ri:i l<iiml dc les coiiitir<]iics gironincs. linircvist:~ :i (:. (:. R. 

1 .  'I'llt\L\l. 1EOI~III<;I'II% 1>I: IA<:~X, tíngel (19 161. A~lteccdeii tc~.~~ coiiteiiiflo (le lfl ~lctei'ri kv ( 1 ~  CC~IISO.Y)~ 
sris ~'eitlciollc~s 6011 le1 C O I I I ~ I Y ~ - I ' ~ I I ~ ~ ~  cie i~iiizliehl~~s. Estlrclivs sobre ('1 Cr~lltlUto de CO~i~prCIi'elltcl. Cbl~f¿~clicitl.~ 
rlc*! ciiisi!lo cic! rriio 19i6. H:ircelon.i. 



DIAGNOSI D'UNA LLEI FRANQUISTA LLEI DE LA REDEMPCI'O DE CENSOS DE 1945 

tori espanyol, i per tant també per a Catalunya, inesures legislatives orientades a 
la redempció dels censos einfiteuticsí. Tenim molt poques notícies sobre l'apli- 
cació d'aquestes Ileis. De fet, tot sembla indicar que es van practicar molt poques 
redempcions de censos abans de la crisi agraria finisecular. En canvi, sabem que 
durant les dkcades centrals del segle XIX hi va haver una onada important d'es- 
tabliments emfiteutics, és a dir, de creació de nous censos. Pel que fa als censos 
desamortitzats, més estudiats, no va ser fins a la segona meitat del segle XIX que, 
en el context d'unes condicions inolt favorables als censataris, les redeinpcions 
van esdevenir massives. Abans de 1855 havien estat més nombroses les vendes 
que les redeinpcions; una venda de censos desamortitzats significava, per al cen- 
satari, un canvi de senyor directe, pero no un canvi de status jurídic6. 

La pervivkncia dels drets dels senyors directes no pot deslligar-se, tanmateix, 
del fet d'una activa militancia política i social d'alguns sectors. Pau Salvador con- 
sidera que si el projecte de Codi Civil de 1851 no va prosperar va ser, en part, 
per les pressions exercides des de Catalunya'. Els articulats del projecte que més 
van preocupar a les classes dorninants catalanes van ser precisament els que 
feien referencia a la "redempció dels censos emfiteutics" i a la "successió forgo- 
san. L'article 1563 del projecte deia que, per procedir a la redempció dels censos, 
el valor de les pensions s'liavien de capitalitzar al 3% i s'explicitava que en aques- 
ta capitalització s'hi incloien "capital, laudemio, luismo y cualesquiera otros dere- 
chos d~ininicales"~. La 1 República va aprovar una llei favorable a la redempció 
de censos, fors i rabasses que establia condicions molt favorables als censataris 
-la capitalització al 5 i al 6 per cent- i que que va alarmar molt els propietaris 
catalans, pero no va deixar de ser un ensurt momentari, ja que el 1874 va ser sus- 
pesa9. El Codi Civil definitiu, el 1889, va reproduir les niateixes condicions de 
redempció de censos previstes en el codi civil de 1851, pero el seu article 1611 

5. Sobre aquest tema, MIRAMBELL, Antoni (1997). Els censos en el dret citlil de Catc~lunjn: la qiiestió de 
I'eiizfite~ni (a prop6sit de la llei especial 6/1990). Barcelona: Generalitat d e  Catalunya; CONGOST, Rosa 
(2000). "Sagrada propiedad imperfecta. Otra visión de la Revolución Liberal". Historia Agmrin? núni. 20, p .  
62-93. 

6. CONGOST, Rosa (1999). "Terres d e  niasos, temes d e  censos. La cotrrplicada fi dels drets senyorinls a 
Catalunya", dins CONGOST, Rosa i TO, Lluís (eds.). Honzes, nznsos, l~isi6ri~1. La Catal~riz~va del rzord-est, s.XL 
XY. Barcelona: Publicacions de 1'Abadia d e  Montserrat. Tarnbé CONGOST, Rosa (2001)). Els LSnrreis seryors 
cle Cervid de Ter. Iizz~estigacioizs sobre el caracter inzlrant de la propietat (s.XV7IXX)- Girona: CCG Edicions. 

7. SALVADOR, Pablo (1985). La coi~zpilaciórl y su historb. Estudios sobre la codtjcación y Ir1 iiztelpre- 
tación de las le,yes. Barcelona: Bosch. 

8. Article 1563: En cuanto a los censos enfitéuticos, foros, subforos, derechos de superficie y d e  cuales- 
quiera otros graváinenes perpetuos d e  igual naturaleza, constituidos antes d e  la promulgación del código 
civil. se  observarán las reglas siguientes: /10: Podrán rediniirse por los terratenientes, pagado el capital d e  la 
iiriposicion: y si este no  fuese conocido, abonando por capital. laudeniio. luisiiio y cualesq~iiera otros dere- 
clios doiiiinicales, la cantidad que resulte. coi~rpuiada la pensión al respeto d e  33 1/3 al iiiillar. o SKI 3%). 

9. A (Salícia seniblü que va tenir reperc~issió. Hi ha un estudi ilionogrific sobre Lugo: L(~PE% RODRI- 
GUEZ, Pilar (1985). Cafizpesilzospropietclrios. La wdencióiz de foros eiz la proi~iiicia de Lugo d~trailte ILI 1 
Rep~íblica. Liigo: Diputación d e  Lugo. 



va dekar clar que aquestes condicions no afectarien els "foros" de Galícia i altres 
regions del nord d'Esprinya i els censos einfiteutics de Catalunya. A Cralícia, la llei 
relativa a la redenipció dels "foros" es va aprovar el 1926 :'. 

L'rirticle 1611 del Codi Civil a1 qual ens lieiii referit abans va exercir uns efec- 
tes paradoxals en la p2ictica jurídica catalana. No  van ser pas els sectors més 
espanyolistes del dret catala els qui mes el van invocar. Al contrari, un sector 
rninoritliri, pero irúluent, dels juristes catalans s'hi va acollir per declarar la irredi- 
niibilitat dels censos. ¿No deia l'article del Codi que calia esperar una nova llei 
per a redimir els censos emfiteutics a Catalunya? Doncs estava clar que els cen- 
sos eren irredimibles. Aquest argument va ser esgrimit en el debat sobre 13 irre- 
dirnibilitat dels censos, que va tenis lloc en  el si de 1'Academia de Jurisprudttncia 
de  lkircelona, el 1908. En el debat hi va haver dues posicions. Cna la irajoritaria, 
es va decantar clararnent per la redimibilitat dels censos. El Dictamen que va per- 
dre la votació, favorable a la irredimibilitat dels censos, va ser signat per tres nsms 
eniblein3tics: Broca, Abadal i Pella i ForgasLi. No ens pot passar per alt que els 
escrits d'aquests personatges sobre materia jurídica han exercit una indubtable 
irdluttncia en el conjunt de les classes intel.lectuals, incloent-hi els historkadors. 

En el fons, no era el problema tebric de  la redempció, sinb un problema de 
dirnensions molt rnés practiques el que havia portat els homes de l'AacadCii&i a 
plantejar-se el terna el 1908. El projecte d'expropiació de nombroses finques a 
I3arcelona. en motiu del seu eixample urbanístic, havia mobilitzat censataris i cen- 
su:ilistes. S'havia constituit 1"'Associació de Propietaris Censualistes de Barcelona" 
i diverses associacions de propietaris censataris. Arnbdues parts van acorciar sot- 
rnetre's a un "laude Arbitral". Enric Prat de la Riba va ser-ne I'arbitre. Els advocats 
Vergési Carreras i Candi van ser els defensors dels interessos dels censataris, i els 
advocats Permanyer i Angles van representar els censalistes. El laude, dictat el 2 
de julio1 de  1908, noines va ser votat pels censataris i per Prat de la Nba; els 
representants dels censalistes van formular un "vot particular" alterna ti^'^ 

El 1928 tornen a publicar-se articles i paniflets que pernieten contrastar, de 
nou, les opinions de I'Associació de Censataris i les de I'Associació de 
Censualistes. Aquest debat reprodueix, vint anys després, molts dels probleines 

lo. I.es condicions :rprov:~dcs a 13 llei de 1926 per ri la rcdeiiipció dels fors vrin ser encara iiiés kivora- 
1)lc.s als censataris C I L I ~  les prcvisics per ri la generaliial dcls censos en el codi de 1889. 

11. Sohre el debüi cic 1908. (:ON(;OST, Rosa (1998). "Pairalisiiie. liistoria del dret i liistoria de les rela- 
cioris socials al camp catali: algiincs reflesions". Est~lcdis dHist6ricr Agrdrirz. núiii.12, p. i3-75 

1.2. I:I laude prcscriviri que. del K~lor que resu1tt.s de I'expropiiicií,. el "dóiiiino directo i els iiiedi;inos" 
rchricn: 1) ki eapitalitzacií, al SI de les pensions; 2) cl rapit:il a I'interCs del si.;: &una trcriteri:! pan d'un 
Iliiisiiie calculat 31 tip~is lesil vigcnt a Barcelona del 10!1.;: sot~rc la pirt del preu d'expropiricici qiic (]iiedau 
dcspri.~ de dcduir el rnpiiril clc Ics pensions i. després del roiiinnerii. un Il~iistiie taiiihi. a1 tipiis convingiit. 
I,'ciiifiicuto cohraria Iri r<:stri del prcLi toi:il d'expropiaciici. Els ccnsalistes. en el seu particiilar. esia\.cn d'ri- 
corcl cri que es cüpita1itzi.s l:i pcnsi<i ril YPíi. Perb consideraven O L I ~ .  a iiiés, els ccnsalistes tcnicn drei ri col~rar 
~ i r i  Iliiisiiic sencer. I'odc~i irol>ar un chlcul iiproxiiiiai del qiie rcpresentriven les difcrcnts propostes en I'ri- 
pCntlis ~ ' : I < I L I C S ~  ririiclc. 
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que havien sorgit el 1908. Hi ha una diferencia important, pero: els textos de 
l~ssociació de Censalistes parlen de les campanyes endegades per 1'Associació 
de Censataris i estan escrits clarament a la defensiva1? Els articles recollits per 
aquests darrers, en canvi, semblen representar l'opinió majoritiiria i més autorit- 
zada dels juristes14. 

Els antecedents immediats: el projecte de 17Apendix de Dret Catala 
al Codi Civil de 1930. 

Entre els antecedents iminediats de la llei de 1945, el projecte que ens inte- 
ressa més, perque encara no pot ser considerat contaminat per la radicalització 
política del temps de la República, és el que es va elaborar el 1930. Es tracta de 
1'Apendix del Codi Civil, que incloYa un nou projecte de redeinpció de censos j. 
En la seva presentació els membres de la cornissió redactora es refereixen explí- 
citament a aquest tema: 

La qut-;ttó que sens duhte ha estar mes dzscuttdu es la regzllaczó dels drets dornztzz- 
cals en el cens emfitGz~tzc z pnnczpalment en relactó arnh els pmutlegzs especzals de 
Barcelona En realztat la dzscusszó no ha comencat ara Tots els que hanpassatper 
h Comzsstó de lXp2vzdlx han tzrzgzit d estuclzar aquestprohlema com un  pletphn- 
tejat ev"iltna lluztci d'znteressos que es defensen amh zina opostczó de doctwnes I tot 
lust comencades lesprtmeres reunzons de l'actttal Comisszó per a detxar enllestzt 
I'Apdndzx, es zmren rebre suggestzons contradtct6rtes de censuahstes z censarans, 
proposunt 1 brttculat que a cada part conzlenza Pe1.6 cal fkr co~zstar que la majo?-la 
dels junstes 421" haz~zeiz ziolgut expressar a b Cotnzsszó el seu parer en aqttesta tnat2- 
rta s han pro~~ti~zctat contra la subststGncta dels prtuzlegts de Catab~nya, dejeizsant 
esmcrtes d un radzcalzsme r@ormador que en algtins casos podrta representar la 

13. Asociiición d e  Propietarios Censualisras d e  Barcelona (1928). E.\posicióii eiz defeiisn d e  los cerisos 
ei~fitcjiiticos cle esttl cizreittd)' sir h~ierto .1. iliiiedo qqrie l ~ i  ... di rgc  ct lct opiizióiz piiblictr col1 i1zotii30 de lri ccriii- 
pciiia pro17ioz~iclct por  crlg~rlios censcttnrios de Barcelolzez. Barcelona: Iriip. d e  M. Tasis. En el t e n  Ii i  figura la 
coriiposici0 d c  13 'Jmra": President. el Comte d e  Bell.llocli: Vicepresident. hlürq~~es d e  Castelldosrius. 
'liesorcr? José Perelladü; Vocals. Joaquin Castelló. José &l. I'onsich, Marques de Vilallonga i &larques de 
(;aldas de hlonthuy: Vicesecretari, Ignacio de Puig i Secrerari, Jose M. Anglés (apoderat d e  la Senora iiiür- 

1 i. Asociiición de Censatarios (1928). L a  c~testzóii d e  los ceiisos eii Cutaliiria. Xecesir(nd d e  ni iizrlzedicr- 
te¡ soliiciói~. Artícirlos pirblicados en diferentes periódicos etz Bcircelonct. Los d a  n l ~ r z  recopilczdos la 
Asocictcióii (le Cerisc~tcrrios. Barcelona: Imprenta d e  Eserrat. I I i  1x1 articles de EDurán Canairieras, Salvador 
Scllés i Ignacio IIasxi. Vcgeu taiiibé BASSA SAGUEKA, Ignacio (1929). "L3 ~1Uestió dels censos a Caralunys". 
Reiistct Ji~i,i(icc cle Ccztali~iio, p.156, 248 i 342. 

15. ApCndicc dcl Código Civil de 1930. H:iviri pres c«in 2 punt d e  parlida 13 "Meiiioria" elaborada per 
I>urin i I3as el 1899. SAC;I;ER OLIVET, Eiiiilio (1936). Estlidiossohrc> Ir  cocl~ficercióri del Derecho Citlil cntti- 
lcííii. (;eronri: Iniprciiirs Saloiii6 M:irq~iés. 



silsperiszó  del.^ ~lrets domiizicals ~ 0 1 ~ 1  per actc d'expropiació. La C'ornlssió ha mati- 
tit~gzit 1c1 seretlimt del scri.jr~dicz daz~ntit d¿rg~iestci 11rlita d'i)itcrc.ssos 

No és estrany, doncs, que el projecte fos rebut de nianera diferent per les 
parts iinplicades. 1I'un:i banda, coneixeii~ la reacció negativa d'algunes institu- 
cions, coin el Col.legi de Kotaris de Barcelona. Miraini~ell cita i comenta h dura 
critica que aquest col.lectiu va fer al projectel". Els notaris criticaven sobretot el 
fet que es continués entenent el dret de l'einfiteuta coin un "dret real en cosa 
aliena", i reclanlaven que el Ilu'isme fos rebaixat "en tot cas al 2 per cent". Es trac- 
tava d'una rebaixa important perqut. el projecte havia fixat la quota del llu'isnie 
a Barcelona i al seu territori en un 5%. Els notaris de Barcelona, doncs. conside- 
rriven excessivament kivorables als Censalistes les prerogatives del Projecte. 

Tenint en coaipte aquest estat d'oprnió en col.lectius poc sospitosos de  mdi- 
calisme, resulten iliés significatives les reaccions protagonitzades per 1'Associació 
de Propietaris Censalistes. Aqiiesta Associació va elaborar un escrit titultit 
Obsesvacions al projecte de I'hpendix del Codi Civil1. En aquest docurnent, 
1'Associació es rnostra especialment crítica respecte de la disposició sobre els 
lliiismes, pero en aquest cas els argunients són del tot contraris als que havieii 
esgrimit els notaris: 

La truscet~cl2trcla del repet~t a?tlcle fóra  tu^ grezi -se~r?pre eri el sz~pUszt M'C' t e ~ ~ z l l f o ~ ~ c ~  
retroactlzpu- qrie a?-rlhurla a fenr els rmiterxos p?-lncpls essencfuls de la propzctut, 
coiisrgnats en ltc; C'oiistit~iczons de tots elspohles cu~tlltzcits. peyzi2 en aqlierx casju 
ilof6m el matcrx ~jr~e e71 el de la recItmzhzl~tut for~osc~ dcls ct>)iso.s, legitlrrzadu per lc! 
teorla de l'exI>rcp~aczÓ for~osn. slizo grie clsproplet¿ms deis c¡o~nznl.s directes r ??inlt- 
latlts es trobanct~ desposselrs de1~1 meztat de llr~rprop~etat setise 1u ~Iegz~da zti~le~~r- 
~iltzucló r allur*ors JU tilo sena eUxp~optaclO. stnó e@ollri.clói 

IIem parlat de  les reaccions del Col.legi Kotarial i de l'Associaci6 clc 
Censalistes. Ens interessa també, evidentiiient, I'opinió dels censataris. Aquests 
tainb6 es van inohilitzar, i molt, a traves de la seva Associació. La iniciativa riies 
interessant va ser la celebració d'una consulta -un referenduni- entre els juris- 

Id. "1nh)riiie qiie e" (:olcgio Notarial de Hrircclon:~ clc\.ri LI la Cotiiisitin gcneriil cle (:edificación reluiivo 
31 proyecto de ApCndicc de dcrcclio catalin 31 (:(,tligo (:ivil". Gc~ccrri riel ,Vutrii~ic~r¿o. i de febrcr de 1931. 
p.53-56. El signcn: Anl:>ni I'ar, dcgi-president. Vrilcnii hlarin. censor priiiiel: Anioni Sasot, censor scgori. 
(;iiillciii Alco\.er. tresor<:r i Josep M. Farré. secretari. Mi~inibell, 223 

1-. Atxiu N~icional de (htiilunpi (A.II.N.), 250. 1:ons llinatge Moisó. 03is3 31. 1173.3. Associnciti cIc 
1'ropiei:iris <:en.ialisics cIc Ik~rcclonri. 1930-19 15. El docuiiicn~ va ser presenrrii el 16 rlc scieiiihre de 1030. 

18. lin el iiinteis escrit. cls ccnsalistes propos;i\.cn iiqLiest recloc1:ii :iltcr.ntitiii: Lo  legislciclo sohrca lfi eiifi- 
tc~rrsissc~ c~iitorderri ~~igerrtcpcirci los coi~trcrtos qrrc se «tof;qiroi clespric~s rie Ir1 ripr»t7(ici(jri rlc e s t e p ~ ) ~ ~ ? c t o ,  P iun 
!os triitcviorc~s. les serriir r,l>licohics lcis disposicioirc~sprcg>ic~s ck4 Der<.cho c i d  cic Ccitcrliirici. cir lrl epoca rr%- 
I>t,ctirn cie sir ctof;;,rrii~iorro. 
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tes19. Aquestes eren les preguntes formulades en el qüestionari que l'agost de 
1930 1'Associació va enviar a un total de 47 juristes: 

¿Cree Ud. Conveniente que subsista el actual régimen de censos? ¿por qué? 
¿Cree Ud. Que es conveniente la reforma de lo legislado en Cataluña sobre censos 
y dominios &OT qué? 
¿Considera Ud. Conveniente que la reforma sea en sentido análogo al resto de 
España, o sea por lo establecido en el Código Civil? 
¿Cree Ud. que haciendo obligatoria la redención aumentarían las transmisiones de 
dominio obteniendo el Esrado más ingresospor derechos reales? 

Els resultat de la consulta, que reflectien l'opinió majoritaria del món jurídic 
catala, van satisfer els censataris. 

De tot plegat, el que ens interesa retenir són dues coses: la primera, que hi 
havia diferencies notables en la manera d'enfocar el problema i en les solucions 
proposades. L'Associació de Propietaris Censalistes i 1'Associació de Censataris 
representarien, clarament, els dos casos extrems. La segona cosa que ens inte- 
ressa remarcar és la idea, propagada pels Censalistes, que els Censataris havien 
iniciat i organitzat una campanya i que es trobaven en una situació de forga. 
Aquesta posició de forga culininaria amb les mesures de la 11 República. 

El Projecte va ser presentat al Ministeri de Gracia i Justicia el novembre de 
1930 per a la seva aprovació i va ser revisat per la Comisión Jurííica Asesora el 
23 de julio1 de 193lZ0. Sembla que en la revisió es va produir un sol canvi, que 
afectava la rabassa morta.". Es mantenien els criteris del projecte referits als lluis- 
mes, redempció, prescripció i fadiga. Tot i aixb, en la introducció revisada es fa 
constar aquesta opinió: ... es dudoso que las disposiciones relativas a la enfiteu- 
sis, rabassa morta, precario y abono de mejoras satisfagan las exigencias de la 
moderna política agraria favo~*able al cultivador. 

No és estrany, vistos aquests antecedents, que durant la 11 República, la Llei 
de Reforma Agraria del 15 de seteinbre de 1932, en la seva Base 22, declarés 
"bolidas, sin derecho a indemnización, todas las prestaciones en metálico o en 
especies provenientes de derechos señoriales aunque estén ratificadas por concor- 
dia, laudio o sentencia': i tarnbé "revisables todos los censos, foros y subforos 
impuestos sobre bienes r~isticos, cualquiera que sea la denominación con que se 
les distinga, en todo el territorio de la República". També va canviar l'status legal 
de la rabassa morta: 'El contrato verbal o escrito de eqblotación rural conocido 
en Cataluña con el nombre de "rabassa morta" se considerara como u n  censo y 

19. MIIWMBELL, Anloni (1997). Els ceiisos en el dret ciidl de Cat~1111iz,w: la qiiestió de lki72fitelisi (cipro- 
pdsit de lc1 llei especial G/1990). Barcelona: Generalitrit d e  Catalunya , p. 215. 

20. MIRAMBELL. Antoni (1997). Ob.cic., p. 124 
21. A difer6ncia del redaccat priinitiii del projecte. que la considerava rediniible a tots els efectes. I'arti- 

cle definitiu precisava qiie noii16s era rediiiiible si abans s'liavia pactar espressanienc. 



serii recli~nihle a z~olzcntad del "mhassni~~e"". La llei tainbé anunciavri una llei que 
"rejiiilarrí la forma y tipos de capitalización y cuantos extremos se re1:icionen con 
tales revisiones y reden~iones".~'. %les endavant, en plena Guerra Civil, ki 
Generalitrit va suprimir la institució dels censos a Catalunya i ordenava als 
Registradors de 13 Propietat la cance1,lació d'ofici de les inscripcions de censos 
que 11i figuressinL5. 

Els preparatius d'una liei franquista i catalana 

És ficil iinagiriar que, despr6s de la guerra civil, continiiava existint, en el si 
de la societrit catalana, la divisió d'opinions davant de l'assumpte de la rcdiinibi- 
litat dels censos Tainbé saben1 que alguns falangistes convenGuts apostaven 
clarainent per a la desaparició dels censos2j. Pel que fa a la practica jurídica, el 
1943 1'Audiencia Territorial de Barcelona va dictar dues sentencies contrridicth- 
ries. La prinlera. la sentencia de la Sala 1" , de 24 d'abril de 1943. revocriva iina 
sentlncia dc1 Jutjat de Primera Instancia núm. 8 de la ciutat de Barcelona i clecla- 
rava rediriiible u n  cens, basant-se en el real decret de 1926. Aquesta sentencia 
rebaixava considerableinent les expectatives de 1'Associació de Censalistes jri que 
la llei de 1926 no preveia la indeinnització al propietari a causa dels lluisiries. Ida 
Sala 2 V e l  nlateix Tribunal, pero, el 8 de noveinl>re de 1943 va fallar en sentit 
contrari. Tornava a estar sobre la taula la necessitat d'una llei de redernpci6 espe- 
cífica per als censos cata1ans2$. 

No es estrriny, dones, que 13 llei de 1745 es coniencés a gestar aquel1 riiatcix 
any, el 19-43, en iin cicle de conferencies al Col.legi de Notaris de Barcelona i en 
les "discussions sobre l'ordenació i reclimibilitat dels censos". D'aquí van sortir- 
ne unes "Bases para un eventual Proyecto de Ley"L*. De fet, el 26 de juny de 1943 

22. I>cl:i~i Ncgi-e i :'3stells. des de les pigines de la Rcvist:~ de I'I..\.(:.S.l. va manifest:ir el scu dcs;icorcl 
:iiiiI> ricliiesta iinesiira : NEGIIE 1 !'-4Sl'ELI.S. 1'cl:iyo l1033). "Els hens d'origen senyorial i la refonxi:~ :igr5riri". 
Rci,istrr de l%i<.CS.I, juny de 1933. 

2s .  Dirrri Ojlcifrl cic, Ict Cienerrrlitclr cie Cc~triI~fr~~rr. núiii. 82. 13 de lii:ir$ de 1937. 
2 i. M A N I  JANI::. AnLonio (19iO). Lrr reciención ck ceilsos corl clori~irlio. Darfzost,ncióir elel c¡ewcbo clc los 

ccilsrltcirios 11 r~~cliii~irlo,silk~rcelom~: Iioscli: ( 1 0  16). Lu Ig,, sobre ir~so$>ciófi. dii'isióir reclcilci(irr clc cefis«s. 
Ikircelona: Roscli. 13011REl.I. ku(:~A. Antonio. "¿Son reditliibles en (htaluns los censos cnfiiéuiicos"( 10 13). 
Reiqistct rk Derecho Priincio. p. 329-243. I.':i~ilor sosté que. des de 13 piihliació del (:<di Civil dc 1889. i iiieri- 
trc no es put>liqiiés un.i no\% llei de redciiipci<j de censos. els censos ut313ns no eren rediri~il>lcs. 

75. RlINh~llII:1.I., Antoni (1907). otxcit.. p. 276. El j ~ ~ n y  dc 191 1 es 1.3 celehi-ar el "11 (:onscjo Sindicil de 
1:i Falange". i\cliiest:i v:. ser la conclusii> IV dc I':i~art3~ "l'olítiGi Agraria". dedicada aIs (:crisos. Erifiieusis y 
I'oros: "Estiiil:~ el (:onscjo ;inticuadas y poco 3pt:is PJI-3 responder i i l  iiioiiiento y eocnoiiiki cigrtiri:~ nciuiil 
esias forriias dt: ndiiiinistrrición de la Licrzi, por lo clile resulta aconscjnhlc ir Iiaci¿i su dempnrici<iri ..." 

26. (:l'l:INO III'I:A, Miguel (.lO.i<)). Lci l g ) ,  tlci rerlc~iicióir ric~ los cerrsos ccatcrhircs iillciprcttitltr por el 
Trihuiicil c/c, IErlrrf~lotlcr. Ik~rce lo~i :  l'ip. Aricl. p.28->O 

T .  ~ l I l I ~ ~ ~ ~ l 3 ~ l . l . ,  iintoni (lO1>;), ol>.ci~. 
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el rninistre de Justicia va encarregar la redacció del projecte de Llei al "Director 
General de Registres i del Notariat", que aleshores era Josep M. de Porcioles, i al 
Deg2 del Co1,legi de Notaris de Barcelona, h g e l  Traval. També va disposar que 
es convidés a participar en el procés al Deg2 del Co1,legi dlAdvocats de 
Barcelona, Antoni Simarro, i recomanava la consulta dels altres col.legis 
dlAdvocats de Caralunya, així coin de les diferents parts implicades. No conei- 
xem la reacció dels censataris, perb sí la dels censalistes. 

L'agost de 1943, José M. Anglés signava, com a Secretari de l'hsociación de 
Propietarios de Censualistas de Barcelona, un escrit dirigit al Deg2 del Col.legi 
d'Advocats de la Província de Barcelona, en el qual s'exposaven els arguments 
de 1'AssociaciÓ per a defensar una llei que respectés els drets histories dels sen- 
yors directes i initjans de Barcelona. No hi trobem arguments nous que pagui la 
pena ressenyar, perb ens interessa remarcar la personalitat d'aquest Josep Anglés, 
que ja ha aparegut diverses vegades al llarg d'aquest article. L'hem trobat el 1908, 
actuant con1 a advocat expert, per la part de 1'Associació de Censualistes, en rela- 
ció al Laude Arbitral de Prat de la Riba. També l'hem vist signar les 
Observaciones presentades per aquesta Associació el 1930, aquesta vegada com 
a Secretari de 1'Asso~iaciÓ~~. 1 coneixem diverses actuacions seves com a apode- 
rat de la Marquesa de Castellvell. Veiem, doncs, tota una vida de jurista dedica- 
da al tema dels censos, seinpre des de la perspectiva dels censalistes. Segurament 
és també Anglés la persona que va redactar la carta del 26 de maig de 1945 que 
la Comissió de 1'Agrupación de Señores Censualistas de Barcelona enviava als 
seus associats 29. Els parlava, una altra vegada, de la "campanya" dels censataris, 
pero els comunicava una bona notícia: 

la campaña, desde hace tanto tiempo iniciada por los Sres. Censatarios, para con- 
seguir sean redimidos los dominios por el capital de la pensión del censo, ha llega- 
do en elpunto ülgido dep~.esentarse en contra y n faz~or nuestro. 

El gir en les seves expectativa, els deia, s'havia produit en dos punts. El pri- 
mer tenia a veure en la defensa dels dos recursos que l1Associació de Censalistes 
tenia plantejats contra les sentencies de la Sala la del Civil d'aquesta Audiencia 
Territorial, 'por las que acceden y resuelven las aspiraciones y campañas prodzi- 
cidaspor los Señores Censatarios". De les paraules d'Angles semblava deduir-se 
que les coses anaven per bon carní i que els recursos podien ésser guanyats. 
Recordem que la sentencia recorreguda havia aplicat a Catalunya les condicions 

28. A.H.N. 256. Fons llinatge Moixó. Caka 31. 1173.3. En el plec d e  papers d e  I 'arxi~~ del riiarques d e  
Sant Mori lii 1-u una convocatoria a una reunió d e  I'Asociación d e  Propietarios Censalistas d e  Barcelona. 
celebrada durant la 11 República. El reina del dia és la renovació d e  par1 d e  la Junta d e  Govern "y deiiias 
seglailientario". L'Associació es reunia en Junta General Ordinaria el 30 de gener d e  1934 a 13 seva Seu 
Social. canw Monlcada, 20. Signava la convocatoria el Secretari d e  I'Associació José M;' Anglés 

79. A.H.N. 256. Fons llina~ge Moisó. Caixa 31. 1173.3. 
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de rediinibilitat ectablertes en la llei de foros de 1926, molt favorables als censa- 
taris. El segon piint tenia a veure ainb les expectatives creades per l'aprovació 
d'una llei sobre censos. Es tractava, segons Anglés d' "aprovechar la ejectlción 
de la Lc3, especial presentada y aprobado su pro-vectopor el Consejo de Ministros, 
y pendiente de discusión y ejecución por las Cortes Españolas". L'objectiu era 
doble: "consegzlir esta Ley justa y compensatoria" sense abandonar els recursos 
del Suprem, que havien de posar fi a les campanyes dels censataris. Per aixb 
s'havia de fer un darrer esforg, "definitivo", i es demanava als socis noves apor- 
tacions per a aconseguir que '70s señores representantes de la Agrupación de 
Barcelona y Madrid les permita desenvolverse económicamente en defensa de 
nuestros intereses, y consegzbir la justicia que nos asiste en tales tradiciorzales 
derechos". S'apela, en aquest escrit, al "benefici propi" i al "companyerisnie". 
Amb l'aportació dels membres de 1'Agiupació es podrian cobrir els "cuantiosos 
gastos" i entre parentesi es feia esment al fet que els "adversaris" no només 
tainbé ho feien sinó que els superaven en argúcies, 'para obtener el despojo de 
lo que en justicia nos pertenece". 

Al marques de Sant Mori (de l'arxiu del qual liein extret la carta ressenyada) 
se li assignava uria quantitat de 5.000 pessetes. Sabem, per un altre docuinent, 
que la Comissió de Censalistas havia distribuit els inembres de 1'Associació en tres 
categories segons el valor de les rendes que percebien en qualitat de senyors 
ciirectes. Els de la primera, pagarien 1.000 pessetes; els de la segona, 500 ptes. I 
els de la tercera, 250. Al Marques de Sant Mori se l'havia considerat de primera 
categoria. Ja havia pagat 4.000 pessetes, i encara n'hi quedaven per pagar 5.000. 
En el inateix escnt on deixa anotades algunes consideracions sobre la categoria 
que correspon al marques, l'administrador del Marques de Sant Mori escriu: 

"Ha.y que ohserrjar que esto de las de~ya~nas  parece seg~~lzlzrk?~ mientras no q~iecle 
dcfznzrzz~ament ~esuelto por las Corres el as~mto rede~zczón de censos' A continua-  

ci6,  fa cons ta r  que donara una respos ta  a Angl?s3" 

El 26 de gener de 1744 va ser presentat el "Proyecto de ley sobre inscrip- 
ción. división y redención de censos eri Cataluña"'; Va ser Josep Pagks, un nota- 
ri de Thrrega, fill de Palamós, procurador en Corts en representacció de la 

50. A.1i.N. 256. Fons llinatge Moixó. Caka 31. 1173.3. Ibídeni. L'adiiiinistrador escriu qiie s'li:i de pre- 
guntar al dit Sr. Ang1t.s perqut. havia inclbs el Marques en la priiiiera categoria, quan considera\ra que se 
I'liauria de  considerar con1 a mixim de segona. En aquest ras, al niarques noiiiés li quedarien per p.iGir 
1.OOO pessetes. Si fos considerat de  tercera categoria, que era una altra possihiliiat, se'ls liauria de tornar 
1.250 pessetes 

31. 1.2 inscripció, s'cntcn. en el Registre de la Propietat. I.es cl5usules relatives a la divisi6 van ser con- 
dicionades per ILI reforilia de la llei hipote?aria aprovada el 30 de tieseiiibrc de IOií4, cliie Iiaviri cliiiiinni 13 
possit?iliiai d'inscriiire cle foriiia sep.irada els doniinis en cas de gravar diferents finques. NO(;l:lillA 
<;1;%.2lh~. lkiiiiiundo (Ic).í7). "Esegesis parcial de  la ley de  censos". Lrr Notrrrícr. p. 119-15 1 .  
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Diputació de Lleida, qui va defensar el Projecte al ple de les Corts. Va ser apro- 
vat per unaniinitat. 

De tot el que acabem de dir, em sembla que és clar que entre les diferents 
opcions possibles, el redactat final de la llei de 1945 responia perfectament a les 
pretensions dels censalistes. S o  és pas aixo, pero el que reflecteix 1'Exposició de 
Motius de la llei, que és presentada com la superació definitiva dels debats sus- 
citats en les etapes anteriors: 

Las dzscrepanczas que la redzmzbzlzdad de la enfiteusis promouzera desde antzgtlo, 
han szdo alfin parácticamente supemdas La opznión púhlzca, acorde con la de los 
censz~alzstas y censatanos, demanda la redenczón como imperatiuo de nuestm 
gpocay nadze conczbe ahora que, desptlés de tan unánzmes anhelos y repetzdospro- 
yectos, szga en pze un problema de zrznegable trascendencia soczal 

En el mareix text, es fa referencia al tema dels lluismes com un aspecte espe- 
cialnient "vidriós": 

UPZO de los aspectos mús u~dwosos de la etzfiteusis es tndud~iblemente la fijaczórz de 
bases para la redenczón de censos con domznzo, en los que, de un  lado, debe ualo- 
rarse lapenszón, y de otro, el la~idemzo y demás derechos domznzcales M~íltiltlples y 
complejas han szdo las fórmz~las zdeadas, al extremo que algunaspreczsan de pro- 
fundos conoczmzentos matemáticos La ley de dieczszete de enero de rnzl ochoc~entos 
cznco lo ~ustpreczaba en la cantzdad que en el espacio de ceintLcznco años sería 
capaz de redztuar al tres por czento orla zgual al zmporte de z~na cznczretztenu del 
1 * ~ 4 / 0 ?  de la finca, rebajad~ls las cargas a que esté sujeta Y el laudo aalbitial de dos 
de JZUUO de mzl no~ecientos O C ~ J O  lo fijaba en el capital al trespol ciento de la tlezrz- 
taz9a parte de un laudet.)nzo 

El prejmbul explica amb forca detall perque els redactors de la llei han deci- 
dit mantenir la taxa alta del deu per cent a Barcelona: 

Respetando plenamente atti szuaczón legal y contractual, se mantiene la celantía 
del la~idemzo hoy dfh en z~gor Ysi bien no puede o l t zda~~e  que en comarcas donde 
qqe el tapo del dzezpor czetzto algzlnos cens~~ahstas han hecho a reces gracza de la 
mztad, y que en tmrios p7oyectos se red~icía al cznco por czetzto, no se ha querido 
alterai el estatuto actzial en atelzczón a qzie sobre el tpo  de dzezpor ciento ha sido 
filcrdu la penszórz, i, en general, la base eco~zónzica ci'el c012tiato. qz1e no sería~z~sto 
itzoddicai, cuando la casz totalzdad de hsfitzcas han prisado a irlanos de terceros 
o q ~ i e  las adqllznerotz con pltvzo conoczmietzto de S Z I  S Z ~ ~ L ~ C I Ó I I  1'. poi con~zgiiietztt'. 
con la natural deducczóii del zmpoi~e de1 censo 



L'opció d'un llu'isme elevar a Barcelona no era I'únic punt de la llei c1rir.i . nient 
favorable als censalistes Pel que fa a la valoració del valor de 13 fincri el pre- 
3nibul deixa clar que s'hi coinprendrien les millores realitzades. I'er6 potser 
encara és n ~ é s  interessant cornprovar que el mateix text fa referEncia a una rea- 
litat que semblava contradir algunes de les bases de la llei i que, en tot cas, posa 
31 descobert la "fragilitat" dels censos. S'lii explica que els censos s'havien deva- 
luar riiolt, s'lliavien venut a preus irrisoris, notablenient inferiors, es dcia, al seu 
valor real. Aixb podia crear probleines entre els vells i els nous propietaris. Els 
vells propietaris de censos, és a dir, els que s'havien desprEs dels censos, es 
podrien consider*ir estafats pels nous, que ara podrien acollir-se a les condi- 
cions, niolt més favorables als censrilistes, de la llei. Per evitar aixh, es preveia 
la investigació dels censos adqiiirits a partir de 19003'. El preu de redempci6 en 
aquests casos havia de respectar, segons el preambul, al preu de la drirrerri conl- 
pravcrida, ~iiiib "un pixidencial augnient proporcional al temps transcorregut des 
de I'adquisició". 

L'articulat de h llei no feia sin6 reafirmar els aspectes destacats en el prehrii- 
bul. Voleni remarcar noinés aquells articles que ens semblen niés significatiiis. El 
pri~iier, lkarticle qiie obligava el censatari, en el moment de sol.licitar la redeliip- 
ció, 3 l'actuiilització dels deutes adquirits; no només de les pensions endarreri- 
des. sino tanlbé clels llui'smes no papts". L'aplicació d'aquest article podia ele- 
var considerablement el valor de h redempció, sobretot en aquells casos en qut' 
els censataris feia temps que havien deixat de pagar tot tipus de drets domini- 
cals. Ile manera que el valor de la redernpció podia equivaler a tres lluisnies. 
L'article 26. per la seva banda, de¿xav:i clar que les despeses de la recierripció 
havien d':in:ir a drrec del censatariq'. Els desacords en la valoració de 13 finca, 
previsibles, es dirimirien en el Tribunal Arbitral de Censos. Respecte 31 tenia que 
lieiii apuntar, relaiiu al fet que niolts censos i doniinis havien estat adquirits a un 
preu haix, l'articulat de la llei es inostra niolt més generós (respecte dels rious 
propietriris) del que havia fet preveure el redactat del preambul. El valor de la 
redempcih dels censos no podria excedir el qu5dmple del valor que figiirés en 
l'escriptiirri de conipravenda. 

Art..Sl Iii-1 los cerzsos tra~ismitzdos una o mas reces n título onemso cles~le el díc- 
1" er~ero de 1900, el Trihztnal Arbitral, a ivzstar~cia del cevzsatario. jvclr& la carl- 
tidad totlil a prercihzrpor el ce~~sr~~tlista, que no podrá ser sr~perior al crrádnrplo 

3 2 .  S'ag~fi1\~1 a<]iiesta data coi11 3 punt de referCnciri. perqut. s'entenia que 13 seritL5rici:i del 7Tit>i1n:il 
Siiprciii clcl 3 dc fetirer de 1896, que Iiavia declriirii irrediiiiihles els censos, a I'esperri d'~inri novri Ilci. Ii:ivia 
pogiii foiiicntar I'espcrit de lucre i la coiiipr:i cspcciilaiiva de censos. 

35. Ari.22: 13 censritario no puede exigir 1:i rcclcnci6n sin estar 31 corriente en el prigo de curinio rideu- 
tlc :iI ccrisiilistri por pensiones. Iaiideiiiios i i  ciiro concepto dcri\~acio del censo. 

5 i .  Ari. 26. 1;i rcderici6n ser5 foriiirilizidn en cscrit~ini pút>lica. y se efectiiar3 por Iri caniidncl cori\:cni- 
da :iI otosg.irse t'l estaticiriiientc) o en posterior.I:l precio de 1-edcnci6ri. salvo cl5iisiil:i cn conirario. 
cIci?ci.;i siiiiskiccrsc cri dincro y ril ctmirid:). 1.0s g.isios clc Iri i i i is i i~~ serán ;i crirgo clcl recliiiicnii. 
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clelprecio entregado en la última de las mencionadas transmisiones, ni exceder 
de la cantidad que en concepto de redención le correspondería en virtud de las 
normas del art. 27 

ES evident que aquest és un dels temes més obscurs de la llei. Cuervo Pita, 
en general favorable a la llei, enten que en aquest punt s'havia deixat la via ober- 
ta a possibles operacions clarament especulatives. Per exemple, abans que els 
censataris sol.licitessin la redempció, aquests titulars dels censos podien forma- 
litzar escriptures de coinpravenda (aparents) per un valor molt més alt del que 
realinent havien pagat. D'aquesta manera podien augmentar considerablement el 
valor de la redempció. Per exemple, si un individu havia pagat 100 ptes. per un 
cens la redempció del qual podia arribar a costar 1000 ptes. amb les noves con- 
dicions, segurarnent no es conformaria només amb 400 ptes. El que faria seria 
simular una venda de 250 ptes per tal de poder cobrar el total de la redempció. 

Un altre jurista, Borrell, també clar partidari de la llei, es mostra crític amb un 
dels punts que, segons ell, havia estat afegit a darrera hora. Es tractava de l'arti- 
cle que disposava que els col.lectius afectats pel mateix problema havien d'anar 
junts en les seves demandes al Tribunal Arbitral de Censos. Borrell opinava que 
aixb atemptava la llibenat dels afectats. De fet, es tractava d'un punt que afavo- 
ria clarament els censalistes, que eren els que podien resultar més perjudicats si 
havien d'afrontar diferents demandes per separatjí. Coin a historiadors sensibilit- 
zats ainb els problemes socials agraris no ens pot passar per alt tampoc un altre 
aspecte de la llei de censos de 1945, que és el seu silenci absolut respecte del 
contracte de rabassa morta. Recordem que el projecte de 1930 havia considerat 
rediinible també aquest c o n t r a ~ t e . ~  

Finalinent, la llei inclou dues disposicions transitbries que preveuen en deter- 
lninats casos la cancel.lació per ofici dels censos, amb la intervenció del Tribunal 
Arbitral de Censos". Són les disposicions transitbries segona i tercera: 

Segzlnda. Dentro de dos anos, a contar desde la ~iigencia de esta Lc)!, se ca~zcelarhiz 
las inscripciones de censos existentes en el Registro a favor de Co7poracio1z- 
Asociaciones -y Fzlndaciones inexistentes, p~~ez~io infojpme ,fazjorable del Tribunal 
Arbitral de Censos. 
Tercera. El Registrado?, de la Propiedad, a instancia del dueilo de la finca, prac- 
tiarh la cancelación de las inscripciones a que se rejere la disposición precedente 

35. BORRELL MAClA. Antonio (1946). "Algunos aspectos de  la ley del 31 de diciembre de  1945 sobre 
inscripción, división y redención de censos". Revista de Derecho Prii~ado. 

36. La llei republicana de  contractes de  conreu taiiibé regulava. en els seus arls. 95 a 104. el coniracte 
de  rabassa iiiorta Sobre el silenci de  1945, MIRAMBELL, Antoni (1997). ob.cit., p. 334 

37. En el preimbul de  la llei s'lii pot Ilegir: "La iiiencion en el cuerpo de las inscripciones de  dercclios 
doiiiinicales a favor de  personas indeteriiiinadas a inexistentes ha contribuido taiiibien a la conhsión en los 
libros del Regisiro de  la Propiedad al extender la propiedad registra1 a dereclios huérfanos de  virtu:ilidad 
jurídica, que por exigencias de  un criterio escesivatiiente fortiialisia no son actualniente cancelal>les sin el 
consenLiiiiiento del pretendido titular". 



Les expectatives de la nova ltei 

Els primers escrits sobre h llei van ser, Ibgicament, molt favorables': El 19 48, 
amb la perspectiva de tres anys de vigencia, Cuervo Pita en va presentar un 
 balan^, basunt-se sobretot en les actuacions del flainant Tribunal Arbitral de 
Censos de Barcelona. En el prole8 del llibre s'hi pot llegir: 

Si partiendo ya de la realidad legislatiz~a primordial juzgamos la I q ,  hemos c k  
reconocer qtte ni son tantas las e,rcelsit~tdes que a raíz de S I L  p~~hlicaciórz le jite- 
ron atr~~bz~idas por muchos profesionales del Derecho, y con menor ohjetil-idmi. 
por interes~idos a quienes elprinc$al objeto cde aq~~~lla~far~or-clciu, ni tarztos sor2 
tlampoco -aunque, como erz todc)pr-odz~cto del trabajo humano, no dejerz de acu- 
sar su preserzcia- los defectos y las imperfecciones que en sus tres cal2os de zjigerz- 
ciaparecell erzcontrarse ahora." 

Grscies a aquest llibre sabem amb seguretat que algunes expectatives de Ir1 
llei no  es van complir. Per exemple, pel que fa a les cl5usules transitbries que 
preveien 13 cancel.lació de censos, el comentari de Cuervo Pita, que coneiu b6 
els treballs del Tribunal Arbitral de Censos, 6s inolt explícit i revelador. No hi 
liavia hagut cap sol.licitud en riquest sentit. ES a dir, cap titular de cens havia 
demanat la cancel.lació de censos al Tribunal Arbitral de Censos. De l'eshidi de 
Cuervo Pita sembla deduir-se que la major part d'intervencions d'aquest Tribunril. 
en els seus priiiiers tres anys, van ser fetes a peticio dels censataris*'. Moltes ci'e- 
lles feien referencia a la forma de valorar el preu de la finca. De fet, noinés s'ha- 
via d'acudir a üquest Tribunal si les diferencies entre el valor declariit pels ccn- 
sataris i el valor declarat pels censalistes superaven el 10%. Els exeinples aportals 
per Cuervo Pita sobre les actuacions del Tribunal fan pensar que en aquest 
assumpte podien llaves-hi grcins abusos. Respecte 3 la possibilitat de coinpra- 
vendes de censos que permetien augmentar el valor de la redempció, a la qual 
ens hem referit abans, Cuervo Pita aconsella els censataris que inscriguin els seiis 
censos en el Registre de la Propietat, en forma d'anotació preventiva4'. 

Mes en114 de la interpretació dels ji~ristes, podem preguntar-nos sobre l'im- 
pacte real de la lki. Sabem, en aquest sentit, que la llei va crear expect-it' e ives en 

SR. I'.+\(;I~s (:OSIi\N?'. José (1946). '.La inscripci6n. divisii,n y it.dencii>n de censos en <ht:~luiia". Rec.;strr 
c le  Derecho Prfiurfo. p.715. Taiiil>é es iiiosrzi h\.i>rable, B0RREI.I. 1 4í~<:1ii .  hntoni (19 18). Los cerisos el!fi. 
te'~tticos err Crrtcrlttricr. Ikircelona: Hoscli. (:al lenir en coiiipte clue acluest autor. el 10 13 Iiriviri cscrit un tirii- 
clc en contra de  la rediiiiibilitat dels censos ctiifilciitics: (19iS). "iSon rediiiiibles cn (:alaluriri los censos cnfi- 
téuticos?. Rez~ktcr ck Deiec/~o Piiindo. p.129-2tt2. Altres opinions significatives. les ohrcs j:i citades dc  
'I'MVAL ROI)l<I(;I:E% 1)t: I.ACIK. Ángel (l916), p. 125 i 128: <:lIEUVO FE4. hligucl (10 19). p. 27 i 29. A<liiesi 
cl~irser riutor es refercis 3 les sentencies de  I'Auditncia de Barcelona. i Iaiiientri que no ha~ucssin est;it 3dilie- 
scs :I crissacici: si aisi s'liagués fet. afiriuii. s'lia~iria coiIlprovüt ~ L I C  el 7'ribiinal Suprciii ratifican la decisi<\ 
d'irrediiiiit>ilit:ii clc I:I sentencia de .) de  fct)rer de  1896. 

39. ( : IERVO 1'W. Miguel (19-i9). d>.cit.. p. 6 
&O, (;[:l;l<\'O I'I'I'A, ~Iigiiel, vt~,cil, , prt>leg, 
11. (:IiI:I<VO 1'I'I'1\. Xligiiel. ob. cit.. p. 152 



UIAGNOSI 1)'LJNA LLEI FRANQUISTA: LLEI DE LA REDEMPCI'O DE CENSOS DE 1945 

el bhndol dels senyors censalistes. En tenim una prova, una vegada més, proce- 
dent de l'arxiu del marquesat de Sant Mori. Reproduiin íntegrament el contingut 
d'un full molt explícit que porta aqtiest encapcalament: "Censos. Instruccions". 
En el f~ill original, les preguntes estan escrites a inhquina. Les respostes 110 estan 
ainb tinta": 

(Primera frase): Para llevar una buena ad~ninistración de los censos tendré que 
hacerpam cada censo de los de Barcelona: 
Preguntesper al Sr. Conill 
P: Hará muchos años que no se les ha cobrado. 
R: No importa 
P: Desde que año debo cobrarles? 
R: Los nuevos desde la división 
P: Ahora tendré de ir a cada uno de los censata~~iospropietarios zitiles de fincas a 
cobm?,? 
R. Sí 
P: ¿Sería conveniente confeccionar otra clase de recibos? 
R: Sí 
P: Los indivisos no pz~eden venderse? 
R: Sí  
P., ¿Quiere decir que no se escapará ninguno? 
R: Todo puede ser 
(Darrera frase): No dejar pasas 30 años de la inscripción en el registro. 

Van ser redimits els censos? Quants? Quan? Amb quines condicions? Fa uns 
anys, els resultats d'una investigació centrada en el poble de  Cenia d e  Ter en1 
van permetre plantejar seriosos dubtes sobre l'efichcia de la llei de 1945. El tre- 
ball no era un treball específic sobre l'iinpacte de  la llei, pero sí sobre l'evolució 
de més de dos-cents censos einfiteutics d'aquell poble. Només tres censos havien 
estat redimits després de 1945. El inés significatiu, tanmateix, era que tots els cen- 
sos que havien estat rediinits uns anys abans 110 havien estat ainb unes condi- 
cions inolt inés favorables per als censataris que les que preveia la llei de 1945+j. 

Durant el franquisme, no  van canviar les condicions de redempció. El 1955 
van coinengar els preparatius per a la nova Coinpilació del Dret Civil Catala, que 
s'aprovaria el 1960, sense introduir canvis en  les disposicions sobre censos, a 
diferencia, per exemple, del que passaria a Galícia el 1963." Pero que no  can- 

42. A.H.N. A.FI.N. 256. Fons llinatge Moixó. Caixa 31. 1173.3. 
43. CONGOST, Rosi (2000). Els (ZL1we~setz~v01~ de Cer-uid rk. Ter.. I~zuestzgncions sobre el cnidcter ni((talrr 

de la propietat (segles XWI-XXI. Girona: CCG Edicions, p. 259-264. 
4-1. Les niesures de Galíciii van ser radicals. Aquesta Conipilació. en un cliiria d e  f o r ~ a  indiferGncia. pcl 

q11e seiiibla, va aprovar iiiesures claraiiittnt encaniinades a "liquidar" els foros: PAZ ARES, José Cgndido 
(19661. "Obseivaciones en corno a la fóriiiula "liquidatoria" d e  los foros en la Coiiipilación d e  Drreclio Foral 
d e  Galicia". Rei'istcr Geilaral [le Legisl~icióti ~~J~irispr~irleizcicl. junio 1966 



viessin les condicions de redenipció de censos no vol dir que els censos es redi- 
niissin. Si s'haguessin redinlit tots no liauria tingut r:ió d'ésser la llei de censos 
de 1990. 

L'herencia "de~nocrZitica" de la ilei de 1945: la liei de censos de 1990. 

En la introducció d'aquest article hem reprodiiit l'opinió recent d'un propie- 
tari de Roses que considerara Franco una mena de socialista per haver aprovrit 
la llei de 1945. Val la pena contraposar-hi ara el testimoni coetani dtun propieta- 
si de la Garrotxa: '' 

R q~dun zt&i es z z p l r  u k o  u SuntJoarz  se'^ w al regtstre 1 d1zi ohf Aquí hz ha 1111 

c e ~ s  I C ~ I C U T C I  ha de t>enzr u red~mir el cens 
P ]u, o stgzlt gil(. e~zcnru perduren? 
R Síperque nlrigú els toca Es qz~edeiz en el regzstw de lu propietut i sl no hl ha 
hug~it moz~irtienis d'~iql1ellu terla, 6s zln cens que paga una cosa r~dículcd cudu urz-)t. 
qzleja nz ct zotzcn a pugal; z per lo tunt la cosa qz~edu uzx< no? Llc~z~ors de sobte 2111 

dzu zlolen i'etldrc 1 ll~~t'ors crtlcn ai escoltzvzI Result~d que tenlm un cens z t10 slj qzdS 
Il lulan tu els hifus el xu~~tutge 1 els hz dlus !)C. chncs Z*LII. paga'm. pero rio el que 
em deus. cscoltu si ho r-01s rupd 11 fus uizu nzzcu de xcultutge i cohrs mtsCnesper6 
li cobres ulgzlrzc4 COSLI. Pel%,per ql1C7PerquS rzor1~zul~t1etit q11a12 el1 cu z et descohrezx 
alx6 llaz~ors tG pressu per terldre petqz@ ht ha zlna operucló queja ha tuncut, hu 
anat al rcgtstre de la propietut z 11 ha71 dzt ep qzlc rtqzií ht ha urz cerlsl I ll~~z*ors com 
que /u 16 el cotrq)rudoto~; ho tt; tot z tul, Iluelors tu lz dtus rnzru, jo el cens tinc l'oblzgu- 
cló de rrtitttlir-lo, per6pzic recom z pots turdct~' rtlolt de te~lrzps a poder red~m2l=lo I 
coln qr~e el1 tcpt esa,  1 Ilfus zln xuntutge petzt, el1 prtgu z.fom 

Encara que cap dels dos hi faci referencia, quan aquests propietaris ens donen 
les respectives versions sobre l'evolució dels censos, el 2001, ja feirr uns quants 
anys que liavia entrar en vigor una altra llei de censos, la llei de censos de 1()<)0."' 
Va ser seguranlent la presencia niassiva dels censos en els llibres del Registre de 
la Propietat, el que va fer decidir a alguns legisladors a redactar i aprovar la nova 
1,lei. En 1'Exposicicí de Motius es recull explícitanient aqiiest probleriia: 

"En qual-t lloc, l0portunttutperfc~cilitc1r l'allihem~tietlt dcj cdrn-tgl~es de les,fiilqzies 
que ucttlulrilent estun encam grazl~zdes amb ccrisos i qlic., con1 a tals, ,figure71 iizs- 
crzts uls Ilihres (le1 Registre de la Propzetat'"- 

1 5 .  S.2C;IiI:K. Insic (dis.:. Lrr i3cri rlcls t~iseirtlc/ts. Les tmirsforiizcrciorrs de! 11zOii ui,aI co1ire11zporrriri. 
I'rr>jectc d'liist¿>ria or31 portat a ter~iic pcr I'Associació d'IIistOri:~ lli1m1 de les (:<?~~mr<]i~cs <;ii'onincs. Enisevist:~ 
:1 j :r. 

16. ,11IIiA.11111:l.l.. ilntoni. (1907:. Ot>.cil. 
17. Projecl~l r/c~Llc2i ilcls cc'irsos. I3.O.l'.(:.. 90. 27 de j~iliol dc 1989, iOOR 
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1 en la presentació del projecte al Parlament, el 28 de febrer de 1990, el 
Conseller de Justícia Agustí Bassols tarnbé 1u va fer referencia: 

i, per tilim, garantezx, la seua Disposició Transzt6rza Tercera, b plena co~~cordaiz- 
Ga entre el registre a la realitat extraregistra1 -acabant, per tant, do~zcs, arnh tota 
aquesta quantitat de censos inscrits, i que en la practica estan prescrits o desapa- 
re,qzits-> estableix aquesta concordan~a, que sera absoluta dintre del term2vzi de 
cinc a ~ y s  a partir de la data de t~zg¿.ncia de la L1ei4$. 

En el redactat de la llei, no hi manquen uns apunts histories que assumeixen 
sense cap tipus de matís la versió oficial que la redempció de censos a Catalunya 
havia comengat el 1945. 1 s'assenyala com a finalitat de la llei "culminar el pro- 
cés normatiu iniciat" aquel1 any. Pel que fa a les clausules relatives al valor de la 
redempció dels censos ja constituits són les mateixes que el 1945: capitalització 
al 3% i pagament del doble lluisme. En el cas de la ciutat de Barcelona, el doble 
lluisme representava legalment el 20% del valor dels edificis el 1990. Les cl3usu- 
les transitbries dedicades a la possibilitat de cancel.lació de censos en el Registre 
de la Propietat i a la forma d'evitar aquesta cancel.lació tainbé recorden molt la 
llei de 1945. Pero hi ha una diferencia important. La disposició transitoria qiiar- 
ta, relativa a qui podia prendre la iniciativa en la redempció, després d'indicar 
que tots els censos podien ésser redimits a petició del censatari, afegeix: Els cerz- 
sos esmentats alparagraf anterior tamhé han d'ésser redimitspel censatari apeti- 
ció del censalista, u n  cop aquest ha@ acreditat la ~igencia del S ~ L L  dret, d'acord 
amh les disposicions transitories precedents. Traspassar la iniciativa als senyors 
directes degué semblar a alguns, el 1990, una bona solució "tecnica" per a a por- 
tar a terme allb que la llei de 1945 no havia aconseguit: la liquidació definitiva 
dels censos del Registre de la Propietat. 1, tanmateix, és precisament el contingut 
i el redactat de la llei de 1945 -condicions molt favorables als senyors- el que 
explica l"'extravag2ncia" histbrica que amagava aquesta disposició de 1930, que 
atorgava als senyors directes, és a dir, també als antics senyors feudals, per pri- 
mera vegada en la Historia (!), el dret d'exigir la redeinpció als seus ernfiteutes. 

En el debat parlamentari del 1990 alguns grups polítics es van mostrar molt 
esceptics sobre la necessitat de la llei tal com estava fornlulada pero la disposi- 
ció transitoria quarta no va mereixer cap comentari". En el curs d'aquest debat 

48. Diuri de Sesions, núm. jl! 18 febrer 1990, Sesi6 Pleizcirin, núni.í4, 7365 
49. El <;mp Socialista i I'Agrupació del <:entre 1)eniocritic i Social ran  presentar esiiiencs de  retorn per 

aquest iiiotiu. El grup d'Iniciativa de  Catalunya. tot i conipartir moltes de  les obser\~acions dcls socialistes. 
entcnien "que una nova reglainenraci6 dels censos con1 a instniiiient de  noves relncions jurídicliies podiri 
rivui Lenir vig&ncian. El diputat Coloni, d'Escluerrü Ilepublicana. després de denunciar les aiiil~igüit:its del pro- 
jcctc i "les precisions desfavorables al censalriri". va considerar que la llei liauria d'liavcr-se rcdu'it esclusi- 
vaiiicni ri la regulació de  la redeiiipció dcls censos. El grup I>opular. en canvi. es iiinnifesiar h>rc.ri eniu- 
sitisiiirit ailib el projecte: "Aquesta és  una de les poques vegades que el Govern Iia encertnl en 13 iiiodifirnci6 
del nosirc dret privat.. ." . 



parlriinentriri, no van rriancar al.lusions al paper histbric de I'ernfiteusi, pero ningc 
no va recordar les lluites dels censataris i dels rabassaires dels segles XIX i XX 
per a fer una llei molt diferent de la de 1945 El tenla dels censos era nlassa poc 
iinportant en la vida quotidiana de 1990 per a suscitar debat. Perb els oblits 111s- 
torics són seinpre significatius. 

El lector potser entendr5 ara la necessitat que he sentit d'escriure aquest :irti- 
cle. I3e volgiit recordar i demostrar que aquella llei franquista va satisfer h2sic:i- 
iilent les denxindes dbna encarcarada i recalcitmnt Associació de Propietaris 
Censiialistes i va intentat dekar en un no-res inolts esforgos, moltes lluites i fins i 
tot ~nolts exits anleriors". Només la resposta -o la manca de resposta- social a la 
llei, 6s a dir, la passivitat de molts censataris, va fer menys rotiind i més discutible 
el fracas de les Iliiites passades. Perb no en5 exculpa als liistoriadors d'liaver con- 
tribiiit a unti fal.15icia. Que ningú no torni a dir, doncs, que la llei de redeinpcio 
de censos de 1945 va rnodernitzar i ~nilllorar el cainp catala. Qiie ningú no torni a 
dir, sobretot, que Franco, ainb aquesta Ilei, volia afavorir les classes populars. 

Apendix. Resum de les condicions de redempció de censos segons 
el redactat de lles diferents iieis. 

Les diferitncie:~ entre les diferents fóriilules previstes per a la redempció de 
censos poden vtoure's en aquest exeinple, extret en part de I'estudi d'Albert 
%fajan2 piiblicat el 1936". Totes les fórmiiles han estat aplicades al cas d'una finca 
de valor 50.000 pessetes i un cens aniial de 30 ptes Cal entendre que si bé la 
pensió era fixa, el valor de la finca podia haver auginentat considerablenlent cie 
vrilor en el Ilarg període considerat. 

Valor de la redempció 

í 0 .  L'cseiiiple de k. nilxissa riiortli pot s c i ~ i r  pcr 3 il.lustrrir el prol)lciiia que voleni plantejar. 11s con- 
flictes i les rcivindicncions dels r:iI~üssaircs eren iiiolt vives clurrint la 11 Hepúl>lica. El silenci de I:i llci eie 19rí  
respecte 31 te1113 de la r-ibassi riionri Cs pcr aixO 11ii.s significatiu. Saherii qiie el Trihunal Arbitml de Censos 
%i ret>re algiincs sol.lici.~ids de rcdciiipci6 de ccnsoh qiic ran ser rebiitjades per ser considerndes de ntxis- 
sn iiiorci. (:1 13VO 1177:2. .11igiiel. ot,.cii.. p. 60-01 (:oiiicni:int la llei dc 1090. .\liraiiihell justifi~i "el fet qtic 
Liri:i llei dc censos. nctiiiiiitz:idor:i i siiiiplific.:icloi.3. Iiagi prescindii d'cnirlir en la reguiaci6 dels conincics 
agur¡\ de carictcr tenipornl que tcrieri pcr olijccte 12 cessii, de si)l pcr 3 pliincir ceps :i crinvi d'iinii retidn 
o pcnsiti :inu:iC ..." Rliniiisicll. Ariioni í 1907). ot,.c.ii.. p. 550. I'eri) els Iiistori¿idors sat>eiii que :iqiicsis "rgii- 
tiieriis eren foriaiiicn! cl:sciitiis diirrini cls scglcs S i X  i SS. 

5 l .  A I A J A ~ ~ ? .  All>cr! ( 19501. Lcr ~.eflcii?j)ció tkc4s ccvrsc)~ ~>ii?$t?lrtic.s n Crrtcrll!i!irr. I3arcelori:i: I loriii. S.A. 
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Fórmula del Projecte de Codi Civil de 1851: 1.000ptes 
Fórmzila del Codi Civil de 1889: 1.000ptes. 
Formula del "Laudo Arbitral" de 1908: 5.900ptes. 
Fórmula del "Votparticular" dels censualistes de 1908: 9.820ptes. 
Fórmzila del Projecte de la Mancomunitat de Catalun-ya de 1923: 6.6GGptes. 
Fórmula del Projecte de 1'Associació de Censataris presentat el 1923: 750ptes. 
Fórmula de la llei de Fom de 1926: 1.000ptes. 
Fórmula del Projecte d'ApGndix del Codi Civil de 1930: 6.000ptes. 
Fórmzila alternativa del Col.legi de Notaris de 1930: 3.000ptes. 
Fórmzila alternativa dels Censualistes el 1930: 11.000 ptes. 
Fórmula alternativa dels Censataris de 1930: 1.000ptes. 
Fórmula de la Llei de 1945: 6.000 (mínim) - 11 .OOOptes (maxim) 
Fórmula de la Llei de Censos de 1990: 6.000 (míniml-11.OOOptes (maxim) 




