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Els únics endeutats pràcticament amb tothom, i sense quasi

prestamistes, eren els considerats jornalers pel cadastre. Els

pagesos-negociants eren prestamistes de gairebé tots els altres

grups socials, però molt particularment dels jornalers, menes-

trals, i forasters. Els comerciants eren censalistes sobre tot

de pagesos, petits nobles i forasters, i el mateix per als pro-

fessionals liberals excepte amb els nobles. Aquests estaven en_

deutats amb altres nobles o amb comerciants (les connexions amb

l'Església no són significatives, no havent-se inclòs a la reia

ció excepte en el cas d'algun prevere particular), i percebien

renda censal principalment de forasters.

Aquesta suposició sembla suggerir, que, tot i afectar els

fluxes d'endeutament tots els oficis i condicions, hi havia cer

tes direccions de sortida dels cabdals més grans: de jornalers

o menestrals a pagesos-negociants; de pagesos a comerciants i

professionals liberals; de forasters a nobles i de nobles a co-

merciants, etc. El saldo per oficis entre capital prestat i de

gut ho confirma clarament:

% % saldo
ofici prestamistps endeutats (lliures)

jornalers

pagesos

artesans

comerciants

professions liberals

nobles

0,3

14,2

4,3

13,3

17,0

33,3

13,4

20,6

10,5

8,9

10,6

22,2

-3.920

-2.041

-2.004

+10.224

+7.441

+1.707

Comerciants, botiguers, doctors, notarin, advocats i cirux

gians tenien els saldos positius més alts. La diferència entre

censáis posseïts i contrets donava un saldo inferior entre la
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petita noblesa de Cervera, no perquè el censalisme fos una pràc

tica menys intensa en les seves files, sinó en restar-se el no-

table endeutament d'una part dels seus patrimonis.

El saldo més negatiu era el dels jornalers, per la pràcti-

ca absència de censalistes en el seu si. Però la quantitat to-

tal deguda més alta corresponia de fet als pagesos, i era també

la que provocava un balanç negatiu per al conjunt del grup mal-

grat els importants capitals censáis en mans d'una minoria de

pagesos-negociants (que sumaven, en la imperfecta llista del ca

dastre, més que els posseïts per nobles, i igualaven els de les

professions liberals). Entre els menestrals, prestamisme i en-

deutament tenien totes dues coses una importància menor, treient-

se també un saldo negatiu de conjunt.

Essent la llista del cadastre parcial i esbiaixada, i resi_

dint una part dels censataris enregistrats fora de la ciutat,

la proporció d'endeutats en la població total acadastrada

pot haver donat la impressió, en els quadres antecedents, d'una

escassa importància de l'endeutament via censáis. Aquesta fal-

sa impressió, originada per les insuficiències de la relació,

queda corregida quan es comptabilitza, per a aquella part dels

cerverins que en tenim alguna notícia, el grau d'endeutament,

relacionant la suma de "apitals deguts amb el valor de tots els

béns immobles posseïts pel censatari (terres, cases, forns i mo

lins) i hipotecats per aquells censáis.

Segons el quadre resultant, un 51,1% dels endeutats ho es-

tava per una quantitat igual o superior al 1Q% del valor de tots

els seus béns immobles posseïts a Cervera. El capital censal

per ells degut representava un 19% del total: i això només amb
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els censáis contrets amb censalistes laics i quan el censatari

no va aconseguir d'escapolir-los, totalment o en una part, a la

fiscalització de la Intendència I

Més de la meitat del capital degut -un 59,2?»- ho era per

censataris els deutes hipotecaris coneguts dels quals igualaven

° superaven el valor de tots els seus béns acadastrats:

capital degut
sobre el valor
dels béns immo endeu capital
bles posseïts tats (lliures)

fins a 10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

200

300

500

600

+1.000

5

19

9

15

5

13

8

11

1

2

1

6

8

3

2

6

3

2

3

1

135

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

1.

2.

1.

1.

1.

3.

26.

180

030

563

342

125

297

330

434

470

340

903

761

985

425

859

975

170

270

420

502

381

idem,
acumulat

135

130

111

102

87

82

t>9

51

50

43

41

34

28

20

17

15

9

6

4

1

0

26

26

25

24

23

22

20

19

18

15

15

14

12

9

9

8

7

6

4

3

.381

.201

.171

.608

.266

.141

.844

.514

.080

.610

.270

.367

.606

.621

.196

.337

.362

.192

.922

.502

0

acumulat

endeutats capital

100

96

82

75

64

60

51

45

37

31

30

25

20

14

12

11

6

4

2

0

0

,00

,30

,22

,56

,44

,74

,11

,19

,04

,85

,37

,19

,74

,81

,59

,11

,67

,44

,96

,74

,00

100

99

95

93

88

83

79

73

68

59

57

54

47

36

34

31

27

23

18

13

0

,00

,32

,41

,28

,19

,93

,01

,97

,53

,17

,88

,46

,78

,47

,86

,60

,91

,47

,66

,27

,00

CERVERA, 1744-45. ENDEUTAMENT COM A PERCENTATGE DEL VALOR DE
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TOTS ELS BÉNS IMMOBLES POSSEÏTS (terres, cases, molins, forns).

Hi ha 31 endeutats reconeguts pel cadastre-manifest el valor

dels béns immobles posseïts pels quals és igual a zero. El ca-

pital per ells degut és de 3.350 lliures.

S'entén que l'expressió catalana ser un censal vulgui dir,

encara avui, quelcom econòmicament gravós i difícil de sortir-

ne.

De l'altra banda, la dels censataris: ¿quina era la impor-

tància de la col·locació de capitals en censáis i violaris en

el conjunt de tot el seu patrimoni enregistrat (en la mesura que

el coneixem)? Un 52,8% dels prestamistes via censal tenien un

capital total declarat en aquesta forma igual o superior a la

meitat del valor de tots els seus altres béns acadastrats. El

capital censal per ells posseït era un 88% del total enregis-

trat. Per a un 26,4% dels censataris el valor dels seus censáis

igualava o superava el de tot s els seus altres béns. i el capi-

tal que detentaven suposava encara u-. 13% del declarat:

capital prestat
sobre el valor
dels béns immo presta capital
bles posseïts" mistes" (lliures)

acumulat
idem,

acumulat prestamistes capital

fins a 10

20

30

40

50

60

70

80
90

100

150

5

9

7

13

8

5

2

4

-
4

3

191

466

772

3.330

2.066

749

1.159

1.966

-

1.697

546

72

67

58

51

38

30

25

23

19

19

15

39.547

39.356

38.890

38.118

34.788

32.722

31.973

30.814

28.848

28.848

27.151

100,00

93,06

80,56

70,83

52,78

41,67

34,72

31,94

26,39

26,39

20,83

100,00

99,52

98,34

96,39

87,94

82,74

80,85

77,92

72,95

72,95

68,67
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capital prestat
sobre el valor
J?ls béns imma presta capital
blas posseïts mistes (lliures)

acumulat
idem,

acumulat prestamistas capital

200

300

500

+1.000

3

5

3

1

72

3.

8.

8.

6.

39.

351

112

639

503

547

12

9

4

1

0

26.

23.

15.

6.

605

254

142

503

0

16

12

5

1

0

,67

,50

,56

,39

,00

67

58

38

16

0

,27

,80

,29

,44

,00

CERVERA, 1744-45. PRESTAMISME COM A PERCENTATGE DEL VALOR DE

TOTS ELS BÉNS IMMOBLES POSSEÏTS (terres, cases, molins, forns).

Hi ha 6 prestamistes el valor dels béns immobles posseïts pels

quals és igual a zero, i el capital per ells prestat és de

3.797 lliures.

Altre cop retrobem l'estructura piramidal del censalisme.

En el vèrtex, la minoria per a la qual el valor declarat en cen_

sals multiplicava per tres o més el dels seus altres béns, un

12,5% dels censataris, encara reunia un 58,8% del capital censal

de la relació. Els censalistes més grans no solament tenien ca.
r

pitáis més grossos, sinó que eren també més especialitzadament

censalistes: la pràctica del censalisme suposava una part pro-

porcionalment superior del seu patrimoni. Probablement era so-

bre tot en aquest vèrtex de censalistes a l'engròs que eren més

freqüents les oportunitats d'obtenir un ingrés censal molt per

sobre de l'interès nominal legal, mitjançant la circulació de

béns empenyorats en sentit contrari a la dels préstecs. Al seu

torn aquestes oportunitats expliquen la seva considerable espe-

cialització com a censalistes, reflectida en la composició del

seu patrimoni acadastrat.
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I una vegada més cal recordar que tot això no és més que

una secció, més aviat petita, de la teranyina censalista centra,

da a Cervera però que estenia els seus fils per tota la Segarra

i les comarques veines.

El desglossament per oficis de la importància que els ca-

pitals prestats o deguts en forma de censal representaven -com

a mitjana- en relació al valor de tots els altres béns comptabi

litzats pel cadastre ens permet identificar millor aquesta do-

ble incidència de la pràctica del censalisme sobre els presta-

mistes i els endeutats:

% del capital pres % del capital de
tat sobre el valor gut sobre el valor
dels béns immobles dels béns immobles

jornalers

pagesos

artesans

comerciants

professions liberals

nobles

Els grups més especialitzadament censalistes -segons la de

fectuosa llista del cadastre- eren els doctors, notaris, cirur-

gians i homes de lleis sovint amb intenció d'ennoblir-se, se-

guits dels comerciants i botiguers, i, a més distància, per la

petita noblesa i els pagesos-negociants. Els més greument en-

deutats eren, molt significativament, els pagesos seguits dels

jornalers i els nobles. La menestralia d'una ciutat com Cerve-

ra, que abastia el món rut al circundant i la limitada demanda

de la minoria benestant de la ciutat, sembla haver participat

menys de tots dos pols de la teranyina censalista. L'exercici

del seu treball no exigia, com en la pagesia, haver de comprar

20

77

40

238

361

82

,00

,92

,49

,73

,17

,41

100,

113,

57,

83,

80,

92,

30

88

57

34

53

31
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primer l'accés a la terra, i l'adquisició de l'habitatge (un

13,6% dels artesans tenia casa pròpia, només la resta eren llo-

gaters) acostumava a exigir desemborsaments menors excepte quan

es tractava d'immobles grans i molt ben situats (la mitjana del

valor estimat de les cases posseïdes per menestrals és en el ca

dastre de 237,2 lliures, contra més de set-centes la dels no-

bles, i més <Je quatre-centes les de doctors i professionals li-

berals, comerciants i funcionaris). Això ens dóna anà interes-

sant confirmació de l'ús predominantment agrari del contracte

censal a la Segarra del set-cents, contracte censal susceptible

d'acomplir en tant que instrument de crèdit una pluralitat de

funcions econòmiques diverses.

7. Els factors de la desigualtat social agrària.

Fins aquí he analitzat per separat, tot i posar-los en re-

lació, repartiment de la propietat de la terra i transferències

de valor patrimonial determinades per les relacions de presta-

misme-endeutament mitjançant el contracte censal i el de viola-

ri. Però amb totes les variables comptabilitzades pel cadastre-

manifest de Cervera que són susceptibles d'agregació monetària

-terres, cases i altres immobles, censáis- és possible d'obte-

nir una mesura comuna que anomenaré RT ("riquesa total"). Els

capitals prestats o deguts via censal o violari són respectiva-

ment sumats o restats al patrimoni de cada individu i, quan

aquest habitava una casa d'altri i es pot considerar que pagava

efectivament el lloguer estimat pel cadastre, el preu de l'ha-

bitatge (obtingut amb el procediment emprat pel cadastre, "a

« L
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raó de censal") s'ha deduït dels seus altres béns. (20) Totes

dues coses determinen que RT sigui una quantitat negativa en el

dels casos.

Un 60,6% dels propietaris amb RT positiva (i un 76,9% de

tota la població considerada) tenia menys de 500 lliures per

cap i reunia, en conjunt, només un 18,1% de tota la RT estima-

da. Per contra, el 17,9% dels propietaris amb més de 1.000

lliures de patrimoni per cap (un 10,5% de

da) acaparava el

Sió

guda

primera d'un

61.5% de

grau de

tota la riquesa

desigualtat no

amb la lactura del repartiment

tensió,

ció d

resulta totalment esborrada

de la

la població acadastra

avaluada. La

molt accentuat ,

terra comptada

i substitMÏda per 1'

impres-

obtin-

en ex-

aprecia

'una polarització notable:

no
RT dus

lliures al

-750

-500

-250

de 0

a

a

a

a

-1.000

-750

-500

-250

total

RT

0

250

500

750

1.000

1.500

i 2.500

5.000

S£

a

a

a

a

a

a

a
a

0

250

500

750

1.000

1.500

2.500

5.000

10.000

+10.000

totals

* 1

d ' indivi
inclosos

cadastre

1

3

18

161

(188)

370

285

193

107

63

55

3d

35

10

3

(789)

1.347

RT
per ells
posseïda

-1

-4

-6

-16

(-28

37

69

65

55

67

72

116

73

34

(592

.000

.640

.012

.737

.389)

-

.776

.293

.934

.154

.421

.347

. 930

.059

.468

.382)

% dels
propie-
taris

0,

4,

9,
85,

(100,

-

36,

24,

13,

7,

6,

4,

4,

1,

o,
(100,

53

26

57

64

00)

12

46

56

98

97

82

44

27

38

00)

% RT

3,

16,

21,

58,

(100,

-

6,

11,

11,

9,

11,
12,

19,

12,

5,

(100,

% de la pobla
ció inclosa
al cadastre

52

34

18

96

00)

38

70

13

31

38

21

74

33

82

üO)

0

0

1

11

113

(27

21

14

7

4

4

2

2

0

0

(58

100

,08

,59

,34

,95

,96)

,47)

,16

,33

,94

,68

,08

,82

,60

,74

,22

,57)

,00
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Es fa palès un grau considerable de desigualtat en el re-

partiment de la riquesa malgrat l'absència de grans terratinents

-no hi havia en el terme cap propietat superior a 65 hectáreas-,

grans nobles o grans mercaders. I, nogensmenys, era (segons la

informació del cadastre, molt deficient pel cantó dels censáis)

el repartiment de valorde la terra el factor més determinant

en la conformació de la nostra variable agregada RT. La corre-

lació entre les dues variables, valor posseït en terres i RT,

representada en el gràfic adjunt de dispersió, dóna un coefici-

ent de Pearson molt alt (0,9).

Les successives corbes de Lorenz que anem obtenint en l'a-

gregació de cada nova variable enregistren el seu "pes" relatiu

en la determinació de RT (malgrat deixar fora la població sense

terra, els llogaters i aquells amb RT igual o inferior a zero,

segons els casos). Partim del repartiment de la propietat de

la terra: avaluada en extensió dóna un índex de Gini de 0,569,

però la distribució del valor patrimonial agrari és la que pre-

senta el coeficient més alt (1=0,655), pràcticament igual al que

surt del càlcul final de RT. El repartiment del valor de cases,

forns i molins, prescindint dels llogaters, dóna un índex de

concentració força menor (1=0,464) que fa baixar el de la dis-

tribució de tots els béns immobles (terres, cases, forns i mo-

lins) a 0,621. És, per tant, l'agregació de les transferències

de riquesa patrimonial per endeutament (que només s'ha pogut

fer amb la part laica, molt inferior a l'eclesiàstica, i encara

la declarada oficialment), i la sostracció del preu dels immo-

bles llogats en els béns dels llogaters, allò que finalment por

ta l'índex de Gini per a l'estimació de tota la RT a 0,650. No
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és el valor absolut resultant, sino la tendencia enregistrada,

que esdevé significativa.

El paper de l'endeutament consistia en fer més pobres els

pobres i més rics els rics. Accentuava la polarització entre

uns i altres, la distància entre els seus patrimonis que cris-

tal·litzaven l'estructura de distribució del producte agrari.

Era funcional a la pràctica censalista mateixa, per la se-

va connatural orientació rendista, que una part de la terra cuj.

tivada -generalment la pitjor- romangués en mans dels petits pa

gesos i, en conseqüència, que el repartiment de la propietat

agrària no mostrés un alt grau de concentració. Però a la veg_a

da convertia aquesta petita propietat en quelcom proper a una

ficció jurídica, empenyorant-la: malgrat ser-ne amos, els seus

propietaris no podien gaudir-ne sense detreure primer dels

fruits una renda permanent, i J.a relació de propietat mateixa

podia esdevenir cada cop més precària (vendes í compres a carta

de gràcia). La distribució de l'ingrés agrari s'allunyava del

repartiment de la propietat de la terra i, encara que molt im-

perfectament, l'estimació pel cadastre de la riquesa patrimoni-

al ho reflectia.

Les distribucions de Pareto reforcen també aquesta consta-

tació, i permeten completar en un punt el mètode de les corbes

de Lorenz en enregistrar un tret de difícil lectura en aquelles:

el grau de desigualtat en el repartiment de la riquesa, ¿es man

té similar a mida que ascendim en l'observació dels grups més

pobres als més rics? ¿O bé els rics resultaven ser proporcio-

na Ime n t cada vegada més rics? La corba de Pareto agrupa les da

des en una distribució acumulativa d'individus amb un nombre de
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béns igual o superior a una determinada quantitat. A mida que

augmentem la quantitat el nombre d1individus és menor. L'aug-

ment del pendent indica que petits increments proporcionals de

riquesa fan que es "despengi" una quantitat proporcionalment su

perior d'individus del qrup que anem delimitant com cada vegada

més ric. (21)

Aquest era precisament el cas a la Cervera de mitjan segle

XVIII, tant pel repartiment del valor de la terra com pel càl-

cul de RT. El pendent de les dues distribucions augmenta, i

molt, a mida que ens desplacem cap al sector més ric, adoptant

la recta de Pareto una "curvatura" característica (22):

valor de la
terra posseïda

2

5

lliures

50-500

550-2.000

.100-5.000

.500-10.100

0

1

1

3

- b

,577

,224

,',22

,009

"riquesa
total"

-

0,

1,

1,

2,

b

417

220

814

934

50-10.100 1,271 1,240

PENDENTS DE LA CORBA DE PARETO EN DOBLE ESCALA LOGARITMICA, per

intervals determinats de la distribució. Elaborat a partir de

les dades del cadastre-manifest ae Cervera del 1744-45.

La comparació entre les dues distribucions expressa una ve

gada més com el repartiment del valor de la terra conformava la

distribució de la "riquesa total" acadastrada. Que, per a la

distribució completa, el pendent sigui lleugerament superior a

la primera corba, coincideix amb els índex de Gini obtinguts

amb el mètode de les corbes de Lorenz. Però la variació del

pendent per intervals determinats de la distribució mostra com
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aquesta és comparativament menor en els primers i augmenta molt

en els segments de població més rica. Si sota aquest pur:t de

vista tornem a comparar les dues distribucions, la "curvatura"

és superior en el segon cas, cosa que sembla suggerir altre cop

el paper de l'endeutament i el prestamisme consistent a enri-

quir als més rics (cal recordar que de les institucions eclesi-

àstiques, situades entre aquests, no es coneix el seu capital

en censáis) a costa dels pobres.

8. Els primers cinquanta hisendats.

¿Qui eren els "pobres" i els "rics"? Si diferenciem per

oficis la distribució de RT obtenim el següent resultat:

% % RT
% amb % amb saldo indi- RT mitjana
-RT +RT (lliures) vidus (saldo) (saldo)

jornalers 36,8 63,2 16.128 ¿0,8 2,9 80,2

pagesos 7,4 92,6 162.970 20,9 28,9 806,8

artesans 24,6 75,4 107.142 29,9 19,0 370,7

comerciants 22,9 77,1 48.196 3,6 8,6 1.377,0

professions liberals 16,2 83,8 52.043 3,8 9,2 1.406,6

nobles - 100,0 ,£8.919 1,8 10,4 3.465,8

església - - 52.657 - 9,3

funcionaris i militars 30,8 69,2 5.269 1,3 0,9 405,3

vídues, donzelles,

forasters - - 60.679 15,2 10,8

TOTAL 19,4 80,6 563.998 100,0 100,0 583,3

Les mitjanes de RT i els percentatges d'individus amb RT ne

gativa de cada ofici o condició social expressen prou claramsnt,

un cop més, el considerable grau de desigualtat en el reparti-
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ment de la riquesa que es fa visible quan tenim en compte el mà

xim de factors alhora. La riquesa acadastrada mitjana d'un jor

naler era deu vegades inferior a la d'un pagès, disset vegades

inferior a la d'un comerciant, un metge, un home de lleis o un

doctor, quaranta-tres vegades inferior a la d'un noble. Però

el saldo de la RT posseïda en conjunt per cada grup social mos-

tra també que aquella desigualtat era perfectament compatible

amb la inexistència de grans propietaris que concentressin ells

sols una gran part de la riquesa total: un 50,8% de la RT comp-

tabilitzada era en mans de pagesos, menestrals i jornalers (el

11,6% dels habitants), un 38,4% corresponia a comerciants, pro-

fessionals liberals, funcionaris, militars, nobles i l'ínfima

part coneguda del clero (2B,4% dels habitants, inclosos els pre

veres beneficiats).

Localitzant en la mateixa gràfica de la distribució de Pa-

reto la mitjana del saldo de RT dels grups més significatius

(23) obtenim una il·lustrativa representació de la composició

i el repartiment de la riquesa patrimonial a la Cervera de 1744

-45.

Per cloure aquesta anàlisi del paper del censalisme en el

repartiment de la terra i en la conformació del grau de desi-

gualtat en la distribució de la riquesa patrimonial, atenguem

ara a la composició de la minoria més rica. Si comparem els

cinquanta propietaris de terra més grans amb els cinquanta pos-

seïdors de terres més bones i valuoses, i amb els cinquanta més

rics de Cervera considerant alhora el valor de tots els béns im

mobles i els capitals censáis, el canvi en les proporcions de

la barreja de condicions socials que composa cada llista ens
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destaca els veritables integrants de la minoria benestant:

terres, valor
avaluades en
en extensió terres RT

institucions eclesiàstiques 2 4 3

clergues particulars - 2 2

petita noblesa, ciutadans honrats 12 11 12

doctors 2 4 4

notaris, cirurgians 3 4 5

comerciants i botiguers 5 6 9

"artistes" (adroguers, apotecaris, candelers) 2 2 3

menestrals 1 - 1

pagesos 23 15 11

forasters, o d'ofici i condició desconeguda - 2 -

TOTAL 50 50 50

Quan passem de la llista dels cinquanta posseïdors de ter-

res més grans a la dels cinquanta propietaris de terres més bo-

nes i més cares, el nombre de pagesos disminueix dràsticament

mentre augmenta la proporció de comerciants i botiguers, nota-

ris i cirurgians, dels doctors i -molt significativament- del

clero. Quan hi afegim els altres béns immobles i els capitals

censáis es reforça encara més aquesta tendència: disminueix no-

vament la proporció de pagesos i augmenta la dels "artistes" ço

merciants i botiguers, professionals liberals i membres de la

petita noblesa (la relativa minva del clero és purament fruit

de les ocultacions dels seus béns precisament en aquests capí-

tols) .

Dels 50 més rics de la ciutat, la meitat apareixen a la

llista del cadastre -molt incompleta- com a censalistes percep-

tors de pensions, i només tres hi són esmentats com a censataris

pagadors. Més a la cúspide, entre els vint primers tretze tem-
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en capitals censáis enregistrats i només un n'era deutor. I

tot això sense comptar el primer de totes les llistes -la Comu-

nitat de preveres de 1'Església parroquial de Cervera, princi-

pal censalista de la ciutat i comarca-, ni poder omplir els no-

tables buits en els censáis oficialment enregistrats de la mino

ria benestants. Sense comptar els patrimonis eclesiàstics, els

capitals censáis enregistrats representen encara un 22,2% del

patrimoni dels vint primers contribuents, malgrat la considera-

ble defraudació.

9. Lano correspondència entre propietat i ingrés.

La percepció de rendes censáis, estretament unida a la de-

tracció senyorial i a la fiscalitat reial i municipal, determi-

nava conjuntament amb aquestes altres exaccions una estructura

de distribució del producte agrari que no es corresponia amb

l'estructura de la propietat dels sòls cultivables. Per aques-

ta raó el grau de concentració en el repartiment patrimonial

considerat en el seu conjunt resulta força més versemblant que

l'obtingut del repartiment de la propietat agrària avaluada en

extensió, tot i ser en el mesurament de la superfície de conreu

on l'ocultació de béns pels poderosos sembla haver estat menor.

Era connatural al règim senyorial constituir una punció so

bre les collites d'unes terres que romanien en mans de la page-

sia. (24) Resulta una mica més sorprenent retrobar la mateixa

orientació en la pràctica del prestamisme censal que semblaria,

d'antuvi, haver estat una forma capitalista. (25) Però quan hom

s'endinsa entre els fils de la teranyina teixida en una comarca
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agrícola i pobra com la Segarra del set-cents, perceb aviat una

mena de mimetisme del censal envers les formes preexistents

d'explotar treball d'altri, la seva vocació (no solament jurí-

dica) d'esdevenir un homotip del règim senyorial i la relació

emfitèutica. S'ensumen els trets conservadors i parasitaris

d'allò que Marx en deia capital usuran. (26)

10. Cervera. ;.una ciutat rendista?

Una ciutat pre-industrial com Cervera a l'edat moderna,

¿era un paràsit consumidor de l'excedent pagès comarcal, o un

centre activador del seu creixement econòmic? A The preindus-

trial city Gideon Sjoberg es plantejava el 1960 l'estudi de la

ciutat com a objecte teòric, i establia una tipologia senzilla

però aparentment molt clara. (27) Les ciutats pre-industrials

foren sobretot centres burocràtics i religiosos on residia 1'é-

lite social dominant, molt més que centres econòmics comercials.

El sector mercantil que s'hi desenvolupava servia sobretot per

satisfer la demanda de productes exòtics que consumia aquella

élite, i també una bona part de l'artesanat urbà acomodava la

seva oferta als límits estrets de la demanda de luxe. El desen_

volupament del capital i la inversió restaven estretament cons-

trets per factors econòmics i alhora politico-socials o ideolò-

gics. La tecnologia romania estancada. Com a centre molt més

consumidor que productor, amb funcions primordialment burocràt_i

ques i religioses, la ciutat preindustrial era un organisme bà-

sicament paràsit, per contrast amb la moderna ciutat industrial,

productora de mercaderies en massa, generadora de capital i <í'ifl
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versió, amb una tecnologia en permanent avenç, i on el consum

de la élite i les funcions político-administratives adquiririen

un altre significat per la fluïda mobilitat social i una voca-

ció "universalista".

Aquesta teòrica contraposició planteja com a mínim tres

problemes importants assenyalats, entre altres autors, per Phi-

lip Abrams i E.A. Wrigley. (28) El primer és la identificació

mateixa de la ciutat com un objecte en ell mateix, que fa coses,

parásita o estimula altres cossos externs a ell. Res es fa in-

teligible sense resistir-se a la poderosa idea de què "una ciu-

tat és una ciutat". Aquesta idea separa de bon principi camp i

ciutat, i només pot entendre les seves relacions en termes de

contraposició. Però la ciutat ha sortit del camp, i la mateixa

definició prèvia de 'ciutat' pressuposa establir un punt de ce-

sura en el continuum camp-ciutat. (29) Ens cal una definició

de ciutat capaç de reunificar-la conceptualment amb el seu en-

torn, del qual era indisociable.

En segon lloc, la dualitat que contraposa el parasitisme

urbà preindustrial a la nova urbs industrial engendradora de ri.

quesa, llibertat i civilització, converteix la ciutat d'expla-

nandum en explanans. Però oolida fer-se una pregunta elemental:

¿quina ciutat? La ciutat és, abans que res, un lloc, una part

del sistema social i econòmic en el que s'integra. La mateixa

distinció camp-ciutat expressa, de fet, una certa divisió del

treball en el si d'aquella sociecat. I no hi ha una sola "so-

cietat preindustrial", sinó mol:es. El caràcter de la ciutat

vindrà determinat, en primer lioc, per les formes com l'excedent

és extret, apropiat i emprat pels grups so'xals perceptors que
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resideixen en ella.

Per fi, la dicotomia entre ciutat parásita preindustriai i

ciutat transformadora industrial impedeix, plantejada en aquests

termes, entendre el sorgiment de la segona a partit -o no- de

la primera. Això és particularment important per a les ciutats

en el feudalisme tardà europeu, que ja havien vist l'emergència

al seu interior d'un capital mercantil. El problema de la tran

sició del feudalisme al capitalisme referit al món urbà presen-

ta, a més, el de valorar el paper de la ciutat en el "complex

de dominació" feudal. Quan la "revolució urbana" medieval -l'as

soliment de la seva autonomia jurisdiccional manifesta en un se

guit de franqueses i privilegis- s'interpreta com una ruptura po

litica amb l'ordre feudal, és important recordar que la crista-

l·lització d'aquells illots "francs" fou possible per la lluita

de les comunitats urbanes, però alhora també per les lluites

entre la classe feudal i el poder reial: és a dir, l'autonomia

urbana o vilatana va poder comviure amb el feudalisme i l'abso-

lutisme mercès a la pròpia feudalització de la societat, la na-

turalesa fragmentada de tot poder feudal. És prou significatiu

que allà on les "repúbliques" urbanes foren més "lliures" esde-

vingueren també més "feudals", veritables senyories col·lecti-

ves respecte el seu contado rural. (30)

De forma semblant, quan la història del desenvolupament ur

bà en el feudalisme s'associa a la substitució de les prescrip-

cions polítiques i fiscals feudals per una nova fonamentació de

la llibertat individual en la propietat privada, i una identici

cacio de la llibertat col.lectiva amb la llibertat de mercat,

que permetrien la maduració de no/es formes d'apropiació d'ex-
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cedent, cal no oblidar que la base material de la pròpia ciu-

tat se sustentava en el drenatge de renda feudal del camp, que

el seu comerç i la seva indústria eren producte del consum de

dita renda, i que la classe feudal perceptora i consumidora

era, ella mateixa, part essencial de la ciutat. L'eventual sor

giment de noves formes econòmiques i noves relacions ¿¿ociáis no

s'ha de considerar com a resultat de la lluita d'una ciutat no-

feudal que s'afirma contra un feudalisme rural, sinó en tot cas

com una pugna entre les parts feudals i no feudals de la pròpia

ciutat i el propi camp.

A més, les relacions no sempre serien conflictives, també

hi hagueren avinences i amistancaments. És el problema del pa~

triciat urbà, la periòdica involució burgesa cap a formes ren-

diste& d'acumular riquesa. (31) Quan el capital es feia senyor

i retornava a la terra, a les formes feudals o híbrides d'expio

tar treball pagès, ¿s'acabaven els antagonismes interns de la

ciutat? El cas de Cervera ens ha fet advertir iue la ciutat no

era feta només de nobles, clergues i patricis. De la mateixa

manera que el camp no pot considerar-se genèricament "feudal"

(a menys que estenguem dita noció als propis pagesos que el su-

portaven), si a Cervera no mancaven patricis també hi havia ple-

beus. Els pagesos i menestrals urbans eren tan poc "burgueses",

0 capitalistes, com feudals els de fora muralles.

Pel caràcter "passiu" d'una burguesia primordialment ren-

dista i especuladora, pel paper desproporcionat de l'Església,

1 per ser el lloc de residència d'una "classe propietària" que

empomava el mànec de tots els flagells que requeien sobre el

"poble menut" de la Beauce, Michel Vovelle ha titllat la Char-
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tres set-centista d« ville rentiere. (32) Jo hauria estat temj>

tat de dir el mateix de Cervera si els fets i els escrits no

m'haguessin fet adonar que el vocabulari hauria traït aleshores

les classes subalternes. Rendista, ¿ho era la ciutat o el qui

en ella vivia de renda?

Els 204 caps de família pagesos, parcers, moliners i horto

lans contribuents al cadastre del 1744, i els 348 mossos, pas-

tors i "jornalers" agrícoles -un 47/6 del total amb ofici o con-

dició coneguda- ¿no ens haurien d'autoritzar llavors a qualifi-

car la mateixa Cervera de ciu at pagesa? És cert que, sumats,

no arribaven a ser la meitat dels habitants, ni en el cadastre

de 1744 ni en el cens de Floridabianca del 1787. (33) Però

constituïen el sector més nombrós, i sabem que la quantitat de

població agrícola resident en una ciutat té un límit tècnic

molt concret: la quantitat de mà ei'obra precisa per conrear la

part cultivada del terme municipal, i si aquest era molt gran

-que no és el cas- la distància màxima a les parcel·les de cul-

LÍU que podia sortir a compte recórrer en un dia. (34) A més,

un 45* dels artesans també posseïa terres, i molts la treballa-

rien directament.

Raons semblants podrien portar-nos a considerar la Cervera

dei segle XV.II una ciutat menestral. La capacitat d'albergar

artesans no estava limitada per la terra circumdant els murs, i

si comptem plegats mestres agremiats, fadrins, aprenents, "jor-

nalers" relacionats amb algún ofici, i encara alguns "artistes"

com apotecaris, candelers i adroguers, els 469 contribuents a-

gregats eren el segon grup en importància numèrica. L'articula

ció en confraries ois convertia, en el sector més caracteritzat
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de la ciutat. Parò la seva proliferació també estava condicio-

nada per un altre factor: les vendes dels obradors -exclosa la

sortida comercial llunyana- tenien el mateix sostre que la ren-

da drenada del camp pels nuclis benestants, i consumida al mer-

cat de Cervera. Una bona colla d'oficis especialitzats, i tots

els autoconsiderats "artistes", estaven subjectes a dita llei.

La decadència de la vella draperia medieval -amb la desa-

parició documentada de paraires, fàbriques de tints i molins

drapers- podria haver estat relacionada amb el trasllat a la ca

pital del Principat de la residència d'antics llinatges nobles

i patricis de la comarca. (35) El sector tèxtil seguia essent

en el segle XVIII un dels rams menestrals més importants de Cer

vera. Però els 83 teixidors que trobem el 1744 al cadastre fe-

ien sobretot llenços "forts" i grollers amb barreges de cànem,

lli i estopes vàries. De fet compartien amb soguers i esparde-

' nyers la manufactura comarcal del cànem. Els seus clients eren

¡ sobretot els pagesos de la Segarra i l'Urgell, i ja no depenien,

• per tant, de la capacitat de consum dels privilegiats i rendis-

; tes. Tot i estar localitzat a Cervera i les viles més grans de

§ la comarca, aquest ram mereix el qualificatiu d'indústria rural.

Un 45,5% de teixidors, un 52,7% d'espardenyers i un 52,5

de corders posseïen petites extensions de terra al terme de la

ciutat, iiome de molts oficis, pobre segur; espardenyers i cor-

ders estaven entre els mestres que pagaven al cadastre quotes

"ganancials" més baixes. (36) La proximitat a la pagesia no els

estalvia a, tanmateix, les pressions indirectes de la renda feu

dal, els tributs reials i el seu afegitó: els augments en la ta

xa de sostracció global soferta pels productors rurals repercu-
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tien directament sobre la capacitat adquisitiva, deprimint-la

fatalment i orientant-la cap els productes de primera necessi-

tat amb demanda méj inelàstica.

I, ¿no podríem considerar Cervera una ciutat-mercat? ¿No

era potser el centre comercial més important de la comarca, per

on passaven molts nexes d'intercanvi interns i amb l'exterior?

Però les fonts del set-cents ens presenten un sector comercial

més aviat minso, al costat de la massa plebea pagesa-menestral

i el nucli característicament rendista. La població acudia als

mercats sobretot a vendre gra, i per comprar-ne quan mancava.

En tots dos casos el cereal arribava a les places de mans dels

arrendataris i negociants de delmes i redelmes feudals o usura-

ris, que especulaven amb els preus estacionals i les escasse-

dats cícliques. La seva clientela era feta, sovint, dels matoi

xos pagadors d'aquells delmes i redelmes: dites detraccions, i

sobretot les altres en moneda, els precipitaven al mercat com a

venedors i compradors a la força.

Si el comerciant o botiguar importava productes del lito-

ral o d'ultramar, es tractava generalment de productes luxosos

per a compradoia benestants, però escassos. Quan prosperava

prou per rotular-se "mercader", aviat aspirava a integrar-se en

els rengles patricis dels seus antics clients, fent-se rendis-

ta. En els productes de menor preu i qualitat per unitat de

pes -i que tenien, per tant, costos de transport proporcional-

ment més alte- als contactes amb el litoral català restaren en

mans de somaders mig pagesos o mig menestrals. En ocasions el

traginer de temporada podia ser també un jornaler amb un ase i

sense feina. (37)
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Així doncs, podríem caracterirzar successivament Cervera

de ciutat rendista, pagesa, menestral o comercial. Tampoc hau-

riem d'oblidar, en ei capítol de les seves funcions urbanes, el

fet de ser cap de corregiment i haver estat cap de vegueria: és

a dir, una seu del poder reial absolutista. Ni aquella altra

per la qual és popularment recordada encara avui (quan, per a

molts, ja no és sinó un vell esperó damunt el túnel de pas de

la N-II): Cervera, seu universitària única del Principat per

elecció dels borbons. Als capítols precedents n'hi haviem su-

perposat una altra, encara: Cervera, comunitat vilatana consoli

dada jurídicament, amb una forta identitat política col.lectiva.

Cada un dels qualificatius recull certes realitats, però

pres tot sol en deixaria moltes altres fora. Potser aquest en-

foc ens faci pagar el preu de renunciar a definir la ciutat com

untobjecte teòric aïllablt, (38), però allò que més m'ha interes-

sat és comprendre les interconnexions entre tots aquests ni-

vells, *a lògica polièdrica d'una realitat que es resisteix a

ser aplanada en dues dimensions.
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INVlNfAHIS, OUMBOHIES, MEMORIES lEHCAHfILSs ELS INGRESSOS

Dl LES CLASSES RENDISIES

1. Quatre etapes d'un mateix ascens,

2. La bona fortuna de l'hereu Solsona. La unió amb els

Aliè, Janer i Teixidor.

3. Inventariar per la quarta trebel.liànioa.

4. Invisibilitat deia grans propietaris a escala local.

9« Propietat i renda.

6» Entre el"don" i el "de"t els Nuix de Cervera.

7. Pensions cénsala d "'orfandat.

8. Rics, però no grans propietaris.

9. Renda de la terrat rendadel diner.

10. De la terra al diner; el pages-negooiant Bargués.

11. Memòries d'un cap de casa.

12. "Let: moltes cares de la usura.

13. Creditor de ser̂ ors, exactor de pagesos.

14. Pagar terres amb dinersi diners amb terres.

15. La sort de tenir parents preveres.
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Ja s'ha insistit anteriorment en la idea, prou comuna i

refirmada per obres i autoritats ben clàssiques, de què la

informació que ens forneixen les fonts cadastrals és insufi

cient. El cadastre sempre resulta criticable, i per varis

cantons. No l'ha fet l'historiador, sinó els funcionaris

d'Hisenda, i d'acord amb les necessitats del poder i no les

de l'anàlisi històrica. (1)

lis intendents llançaren llurs xarxes i pescaren una p_o

blació contribuent. A l'historiador li arriba el contingut

amb la tria ja feta i els preus posats. Estava però ben fe

ta?. Peixos molt grans i molt petits podien escapolir-se amb

certa facilitat. No és fàcil reconèixer per on estava esbiai

xada la mostra, i en quin grau. Considerada com a pesca, la

dels intendents fiscals era prou respectuosa amb la preserva

ció dels caladorss hom deixava sempre fora de la milà gaire

bé totes les femelles i cries...

L'espessor d'aquesta malla determinava la mena de pobla

ció contribuent que restava atrapada a la xarxa. Podem con

siderar-la, tot i esbiaixada, una certa mostra representati

va del calador, i analitzar la seva composició interna. Ai

xò és el que he fet en el capítol precedent. Però ja sabiem

de bon principi que les diferents classes de contribuents

pescats per la xarxa podien estendre llur radi d'acció més
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enllà de la zona rastrejava per la Intendència. I amì> c arac

terístiques i abasts diferents segons les diferents classes.

Els arguments més fortb contra la fiabilitat dels cadas

tres san precisament aquells que afecten a la composició de

tota la mostra i la seva delimitació en un espai administra

tiu, donat qut 0.0 poden ser parcialment corregits amb l'afi

nament de les tècniques d'observació estadística o un asse-

nyat distanciament metòdic en la interpretació teòrica dels

resultats. Els buits que assenyalen només poden omplir-se

amb altra informació addicional, si és qwe existeix.

Referent als peixos grossos és més fàcil de trobar-ne

ja que més difícil els resultava que llurs activitats no dej.

xessin algun rastre documental. La comptabilitat privada

ens permet acostar-nos a determinats casos, més o menys tí-

pics, amb l'avantatge de què el grau d'ocultació sempre serà

força menor que en les fonts d'origen fiscal. (2) Es pot cal

cular i comparar menys, però hom copsa més d'aprop la reali-

tat d'aquells casos. El principal problema a resoldre per

l'anàlisi històrica consisteix, llavors, en saber destriar

allò que és significatiu ds la mena do grup social al qual re

presenta en el nostre discurs, de tot allò altre que era mera

ment contingent al cas. En altres paraules, fer del cas par

ticular un cas-tipus.
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1, Quatre etapes d'un mateix ascens«

In la seva magistral història rural francesa, tot par-

tint de l'observació de mapes cadastrals Marc Bloch es pre-

guntava pels posseïdors de les mitjanes o grans propietats

consolidades que sobresortien en racons ben escollits del

gran puzzle parcel.lari de la petita pagesia. Amb una mera

vellose regularitat, deia, això ens pusa darrera la pista de

quatre casos típics: el senyorj algun recén ennoblit d'ori-

gen burgès; un comerciant, funcionari, notari o home de lleis

de la vila més propera -als quals els cadastres reservaven el

tractament de "senyor11-; i, per fi, un pagès que exerceix tam

bé l'ofici

"...de manejar dinero, de comerciante o de

tabernero, al que a menudo une la profesión,

más lucrativa pero menos agradable de confe

sar, de prestamista a la dita." (3)

Una forma diferent d'arribar als mateixos personatges

és, també segons Bloch, la de preguntar-se, veient els proble

mes de solvència monetària que afectaven a senyors i pagesos,

on era el diner. Alió que precisament tenien en comú petits

nobles reconvertits o burgesos ennoblits,comerciants, boti-

guers, adroguers, cirû ians, notaris, procuradors, eclesiàs_

tics, regidors, pagesos-negociants i usurers era el fet de to

car diners. Ser d'aquells qui

"...en la suciedad econòmica renovada y cada
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vez más dominada por el dinero-rey, tenían

un papel que era sin duda más oscuro crae el

de los grandes aventureros de la banca y de

los negocios, pero que no era menos eficass

el papel de un fermento. Se trataba de gente

que ordinariamente no ahogaban los escrúpu-

los, pero que sabían ver claro y lejos. (...)

los señores no siguieron el impulso más que

con cierto retraso, y a menudo no tuvieron

que hacer más que prolongar la acción de antj

pasados naaidos àe la plebe." (4)

El punt de la consideració de Bloch que pel nostre tema

resulta clau és la seva afirmació de que totes aquestes cate-

faories socials no són sovint altra cosa que etapes d'un ma-

teix ascens;

w...el campesino rico dará cepa de Messieurs,

y éstos quizá, la darán de nobles."

Dominar y controlar 1'esfera dels intercanvis, de la co

mercialització dels productes de la terra y del crè'dit usura

ri en les seves di\erses formes, permetia que -si més no mit

jançant els mecanismes de reproducció social entre g'eneraci-

ons- hom passés amb facilitat d'una condició a l'altra. La

qual cosa indica fins a quin punt aquell domini del diner de

terminava la forma d'existència de tots ells, i l'orientació

característica de llur activitat econòmica.

Certament, tots apareixen en els cadastres posseint no-

tables extensions de terra, incloent generalment bocins molt
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apreciats de terres de regadiu i» a vegades, forns de pa i mo

lins fariners o d'oli. Però aquestes adquisicions eren més

una conseqüència de les altres activitats mercantil-usuràries

que a l'inrevés. De Cervera estant, no els hem vist mai arri

bar a ser veritables terratinents. Marc Bloch mateix va per

cebre amb claredat aquest tret:

"...para todos aquellos que tenían algún di

nero, nobles de vieja y de nueva estirpe o

simples plebeyos, ...vino a añadirse una nue

va rarón de apuntar a las adquisiciones de

tierras: la escasez de inversiones mobilia-

rias que fueran a un tiempo lucrativas y s_e

guras. Se compran campos como más tarde ha

brían de comprarse títulos de deuda del Esta

do, obligaciones de ferrocarriles o valores

del petróleo. Era obra de persistencia..."

(5) ¡

Això volia dir que hom esccllia amb certa cura els bo-

cins que interessaven com a objecte d'inversió, i que aquest

esmerç seguia un curs prèviament traçat to« resrectant ans

altra característica del sistema renvorial tamb4 assenyalrda
i

per Bloch: !
i

"...los "poderosos" no tenían particular in J

teres en despojar al hombre de su tiarra,...
i

sino en Cometer a los pequeños, con sus cam

pos"..." (6)

l'explotació per medi del diner no era més que una altra

J L
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manera de fer-ho, que es recolzava en les preexistents i, mail

tenint-les, lee reforçava. 11 petit productor havia d'estar

gratant-se constantment la butxaca« pagar al recaptador d'im

postos, al llevador senyorial, l'arrendatari del delme, el

venciment de les pensions de censal. La "urgència" amb què

anava al mercat a vendre els seus productes l'impossibilitava

d'aprofitar-ne les conjuntures, la necessitat imperiosa de

diner 1'impel.lia a cercar fonts complementàries d'ingressos

-per exemple en la indústria rural- i, sobretot, a manllevar-

lo:

"Préstamos de dinero, préstamos de cereales

y préstamos de ganado, con la garantía de la

tierra o de la próxima cosecha y a menudo...

disfrazados con la máscara dé los más inofejí

sívos contratos..." (7)

Aauesta situació, l'emergència d'un parasitari capitalis

me mercantil-usurari dels propis intersticis del món senyorial,

va acabar configurant tot un sistema particular en forma de

teranyina, en els fils de la qual romania entrampada una bona

part de la població, agreujant-se llur precarietat amb cada

nou heretament. (8)

L'objectiu d'aquest capítol és observar amb un cert de-

tall tres casos i mig dels quatre suggerits per Bloch com a

típics de l'estrat social detentador d'aquells innocents coji

tractes.
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2. La bona fortxma de l'hereu Solsona« lia unid amb ela Alié.

Janer i feixidort

La tendència a ima progressiva divisió del patrimoni fa

miliar amb la multiplicació de branques sobretot en les fases

de creixement demogràfici a més de ser eficaçment combatuda

amb la institució de l'hereu, la circulació de dots i el celi
i ~~
j bat eclesiàstic, s'invertia de vegades en alguns heretaments.
i
1 (9) Amb una adient estratègia d'enllaços matrimonials, un cop

de la sort podia provocar la confluència en un mateix hereu

dels troncs patrimonials de dues o més famílies. Però quan

eren quatre les línies patrimonials benestants que s'unien,

com va succeir-li a en Josep Solsona de Janer i d'Alió en la

primera meitat del segle XIX, llavors cal certament apel·lar

als capricis de la roda de la fortuna (per molt que les qua-

tre defuncions d'hereus sense descendència que foren necessà

ries per a que els béns dels Alió, Janer i Teixidor acabessin

a mans d'un Solsona fossin més probables els anys 1790-1839

en què s'esdevingueren, que en un altre període anterior o

posterior). El quadre adjunt representa de forma simplifica

da la successió de passos d'aquesta ratxa de bona sort.

La casa Alió era originaria del poble de Riber, on hi

tenien la residència com a mínim des de mitjan segle XVII.

Malgrat el "de" que anteposen els inventaris posteriors, el

que es va fer en morir Pere Jaume Alió el 1749 ens caracte-
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ritea al fina* sensillament com a "doctor", sense altre traje

tement, lis Alié no eren senyors de liber, poble de juris-

dicció celai que, havent aconseguit el dret de veïnatge de

Cervera en el segle XIV, gaudia dels mateixos privilegis que

la ciutat. El delme se l'anduien en aquelles dates els jesui'

tes 3, en produir-se llur expulsió el 1767, cuitaren a redi-

mir-lo .

La resposta de 1790 a la pregunta del qüestionari de Za.

mora sobre la residència en el poble de famílies nobles va

quedar sense uesnosta, penf̂  el regidor considerava que no

n'hi havia cap. Però sens dubte eren la principal casa del

lloc. Sabem pels inventaris de 1749 i 1790 que posseïen una

gran part de l'extensió del terme municipal. En el de 1749

sumen quinze parcel·les de totes classes que feien en total

204 jornals, afegint amb evident orgull:

"Nótese per major individuado que totas las

pesas de que esta compost lo dit terme de Ri-

ber son de la heredat de dit Difunt, menos

las que es troban eatablertas..."

i seguia una llista de vint-i-un emfiteutes, tres de Riber i

la resta forasters (d'Hostafrancs, Montcortès, la Cardosa,

forrafeta i Sedó). Segons l'enquesta de Zamora, "el numero

de casas de este lugar aciende a siete, bien que las tres ej

tan cerradas, sin haver quien la habite". (10) I el mateix

1790 l'inventari de la casa reduïa a vuit les parcel·les i a
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139 els jornals posseïts, passant els censos cobrats de 3

quarteres de gra, 9 pollastres, gallines o capons i 13,5 lliu

res en matàlic, a representar 8 quarteres, 29 caps d'aviram

i 34,3 lliures. En definitiva, que tots els divuit veïns

menys un, i la majoria dels forasters que conreaven terres al

terme, eren emfiteutes dels A3 ió. També gaudien de les her-

bes, pastures, abeurades i fems del corral. En poques parau-

les r eren els amos èel poble, com en el fons deixava entràveu

re la pudorosa contesta del regidor de Riber a la pregunta so

bre dl règim i repartiment de la propietat de la terra:

"Las tierras... estan repartidas entre sus

vezinos... de los quales algunos las tienen

por emphiteusis, pagando a su Señor Alodial

los acostumbrados derechos Dominicales, ...

censos, y á mas derecho de... onzeno á los

Señores Buenaventura e Ignacio Solsona, madre

e hijo..." (11)

El senyor era el rei, però els amos els Solsona:

"La Gente del Pueblo pasa con su continuo

trabajar, á excepción de la casa de los seño

res Bonaventura y Ignasio Solsona... que es

poderosa..." (subratllat meu). (12)

El redactor va haver de cercar una paraula per expres-

sar aquesta preeminença d'una gent que, no venint de tan

lluny com els antics senyors de la terra, entenien de lleis,

sabien comptar diners i, al cap i a la fi, s'hi assemblaven

molt.
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Bra justament aquell any de 1790 quan béns i drets havi

tu passat a la senyora Bonaventura Alió, germana de l'hereu

Ignasi finat sense descendència ("ímprole"), i, pels seus ca

pítols matrimonials amb Magí Solsona, al primogènit à'ambdós

Ignasi Solsona i Alió.

Els Solsona eren originaris de Cervera, vila en la que

havien residit com a mínim des del 1360, quan un Antoni So_l

sona, fill de Cristòfol i Dolça Desborre!!, va fer-hi testa

ment en x'avor del seu hereu Pere Solsona. Era també una fa

mília de notaris i homes de lleis. En el cadastre de 1744

apareixia de cap de casa el notari Josep Solsona que ensems

servia a la Cúria del Corregidor. Tenia una casa i una boti

ga al carrer major (760 lliures), un cavall, 40,8 jornals de

terra de qualitat apreciable (Q = 2,52), tres censáis anotats

a la llista (550 lliures), i pagava una lliura de "ganancial"

(la qual cosa volia dir suposar-li un ingrés anual de 66,7

lliures per l'exercici de la seva professió).

La suma de tot això (3.389,3 lliures) ens el col·loca

fora de la llista dels vint més rics de la ciutat, excepte

si hi afegim els ingressos "gananciales" capitalitzat®

(4.722,6 lliures), tot i que tampoc entra llavors en la dels

deu primers. Per aquest camí no endevinaríem que els Solsona

acabarien reunint un dels patrimonis més grans d'entre els

posseïts per les classes benestants de Cervera, segellat amb
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un tardà pero significatiu títol de noblesa.

(Jeroni Janer ens apareix també en el manifest de 1744

com a notari que viu en una casa de la devallada de Sant Do

menee, de la que no en dóna el valor en ser considerada pro

pietat del seu germà, el doctor i prevere Josep Janer. Per

la mateixa font creuriem que únicament posseta una parcel·la

de 9,25 jornals, però una correcció posterior en el volum de

traspassos del cadastre aclareix iiie eren del notari unes al

tres deu peces de terra que el germà prevere s'havia atri-

buït, fent constar que les tenia d''abans de 1716, amb la in

tencid evident d'escapolir-les a l'impost. Eren 37,56 jor-

nals de terra els posseïts pel notari (amb un 2,55̂  de rega-

diu i Q = 2,48), el valor del quals, més el d'un censal de

150 lliures, li registrava un patrimoni de 2.415 lliures. Si

capitalitzem la mitja lliura que tributava pels ingressos d_e

rivats de l'exercici del notariat, la riquesa cadastrada pu

ja a 3.081,7 lliures. Mossèn Josep Janer conservava, després

de posades al seu lloc les deu parcel·les del germà, cinc bo

eins més de 21,06 jornals (§ = 2,71 i un 4,2f0 de regadiu) i

1.097,5 lliures. Únicament sumant els béns de tots dos po-

driem inquibir la casa Janer en els darrers lloes dels vint

més rics de Cervera.

Finalment, en Hamón feixidor, notari una vegada més, era

fill del senyor Ignasi de feixidor i la senyora na Maria de
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Llaurador, de Barcelona. Va traslladar la seva residència a

Cervera, on el trobem exercint la professió amb l'ajut d'un

escrivent el 1744. Posseïa dues cases al carrer major estima

des en 700 lliures i pagava 1,5 lliures de "ganancial", sent-

li atribuït un ingrés net de cent lliures a l'any. El cadas

tre no menciona que tingués cap bocí de terra. Tot i situar-

se, com els Janer amb els que s'uniria la seva descendencia,

en el sector benestant de la ciutat, si ens haguéssim limitat

a les dades cadastrals difícilment hauriem sabut que d'aqae-

lla unid la casa Solsona en rebria el 1839 un munt de terres

caracteritzable, en el contexte de la Segarra del vuit-cents,

de gran propietat agrària.

3. Inventariar per la quarta trebel.liànica.

En el dret successori català quan un hereu volia cobrar

la dita quarta trebel.liànica, això és una quarta part dels

béns relictes del fideïcomís exclosa del gravamen fideïcomís

sari, havia de practicar un inventari coa cal just després

del traspàs del seu antecessor, o en el moment en què es feia

càrrec del llegat. "Quarta trebliánica a beneficio de inven-

tario" se li diu a aquest dret en un dels inventaris dels

béns dels Solsona, Alió, Janer i Teixidor de què disposem.

(13)

Aquests inventaris tenen l'avantatge de reunir-nos en
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uns pocs fulls una nòmina en principi exhaustiva uè totee les

possessions de béns i drets de la família. Quan, com a la

Segarra, aquestes possessions acostumaven a estendre's per

tot el territori de la comarca -dividit en una immensitat de

petits termes municipals-, això resulta ser un factor molt im

portant que ajuda a corregir la distorsió que suposa la cir- '

cumseripció de les fonts cadastrals als estrets límits munici

pals.

Però tenen també tres seriosos defectes a l'hora d'uti-

litzar-los per conèixer amb precisió, i en uns termes compara

bles, la composició dels béns i les rendes de les classes be

nestants. El primer és la poca cura del recompte. Hom caleu

la molt a l'engrós, arrodonint les quantitats -sempre per de

feote- i oblidant de tant en tant fer esment de l'extensió

d'una peça de terra, o sumar una partida amagada en un racó.

Certament, l'hereu sabia que quan més gran el patrimoni major

la trebel.liànica. Però del mateix total en sortia una altra

quarta part, la corresponent a la Ilegítima. I ment:e els le

gitimaris no s'oblidarien de reclamar la seva part, no per

subestimados a l'inventari eren menors les rendes patrimonials

de què gaudia.

D'altra banda, el més escrupulós dels hereus topava al

cap i a la fi amb les mateixes dificultats que els intendents

d'Hisenda a l'hora de mesurar i avaluar el patrimoni, però

s t í
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amb molts menys recursos que aquells. No aniria a esmerçar

una part de les rendes en fer un veritable apeo ! Com saber

que el jornal d'un hort a Balaguer, un bosc a Ogern i una vi

nya a Bellmunt de Segarra era ben bé el mateix? (14) Després

venia el problema de posar preu a uns béns immobles que molt

difícilment tenien una cotització de mercat. Alguns inventa

ris, com els dels Alió del segle XVIII, simplement s'estalvi

en aquest pas. Donar-lo suposava encara, per tal de poder su

mar capitals i rendes, una de les dues operacions consistents

3- treure una renda del capital que representaven els béns

immobles, o bé capitalitzar les rendes percebudes. Diferents

inventaris opten per solucions alternatives.

Finalment, hi ha el problema de la datació. L'estimació

dels béns del fideïcomís s'havia de fer senpre en el moment

de la defunció del causant. Però de vegades l'hereu podia

haver-ne pres possessió efectiva, després. Si les dates de

l'inventari real i la defunció de l'antecessor no coincidei-

xen, els càlculs cobreixen tot un període en el qual el patri

moni no va romandre estàtic. Les variacions acostumaven a

ser sobre tot les dots que sortien i a cops retornaven, i

els deutes hipotecaris que l'hereu podia deduir del patrimoni

relióte en el moment de treure la Ilegítima, sigui directament

o descomptant els béns alienats per deslliurar-se d'aquells

gravamens.
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4. Invisibilitat dels grans propietaris a escala local.

Amb tot, els inventaris de que disposem ens permeten fer

algunes útils constatacions. la primera i més evident és la

impossibilitat de detectar per medi dels cadastres la concen

tracio en mans d'algunes famílies d'una tal quantitat de bo-

cins de terra en diferents indrets que arriba a constituir,

en conjunt, una gran propietat agrària. En el quadre adjunt

es passa llista de les terres que les quatre branques unides

finalment en la persona de Josep Solsona de Janer i d'Alió

posseïen en dinou pobles i llogarets diferents, a més de la

ciutat de Cervera i les viles d'Agramunt i Balaguer.

Precisament perquè veiem com en aquests inventaris no ve

nia d'un jornal, el resultat és prou eloqUent: en cap dels

termes municipals considerats aïlladament les possessions d'a

questes cases les convertien en grans terratinents, si excej

tuem el cas dels Alió en els pobles veïns de Riber i Bellver

de Sió; però la suma de totes dóna sempre quantitats superiors

a les cent hectàrees, i el patrimoni finalment reunit amb la

unió de les quatre famílies en la primera meitat del XIX esta

va psr sobre de les dues-centes. En el contexte de la Segar

ra, aquestes són xifres molt grans que ens obliguen a carache

ritzar als seus detentors de veritables grans propietaris.

Fins a quin punt pot generalitzar-se aquest tret, la acu

mulació de petites i mitjanes possessions que dóna lloc a



3aner- Solsona-Alió
patrimonis:

any d» l'inventarií

any al q u n es remet:

Cervera
Riber
Bellver de Sió (l)
quadra de Talarn (2)
les Pallargues
Agramunt
Bellvei
Sedó
Torrafeta
Hostafrancs
Concabella
no nt co r t es
Balaguer
Castellnou d'Agramunt
Wontfalcó d'Agramunt
Claravalls
Castellserà
Ogern
ftontfar
Pavia
Bellmunt de Segarra
Montmaneu

Alió

1749

1749

tm

204,00
190,21
23,75
6,00
90,00
32,33
12,04
7(4)

10,92
3,00
16,00

-

-
-
-
-
*•>

*"*
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Alió Teixidor Janer-Teixidor Ídem

1790

1790

.
139,00
189,90
22,25
9,50

l,
3,75

16,00

-

-
-
-
-"•

m *

1863

1846

99,41

-

-

68,05

-̂

16,93
8,34
6,25
9,75
28,58
46,08

-

mm

mm

1863

1816

121,99
119,67
187,33(3)

.

8,33

4,17

24,00

-

-
-
-16,41

36,49
19,00
30,00

1870

1841

120,00
115,00
70,00

-

5,50
58,00
4,00

3,00(5)
16,00
8,00
4,00(6)
8,00
28,00
18,00

]
?18,00

J

TOTAL, en jornals

(idem., en has.)(7)

588,25 380,40 283,39 567,39 475,50

(256,4)(165,8)(123,5) (247,3) (207,2)

QUADHE-RESUM DE LES TERRES POSSEÏDES PER LES CASES SOLSONA, ALltf, PA-
NER I TEIXIDOR. SEGONS ELS SUCCESSIUS INVENTARIS.

(1) Inclou l'anomenat "te~menct d'en Vall" de 90 jornals situat entre
Bellver i la quadra de Talarn» posseït íntegrament pels Alió i els
Solsona després.

(2) Actualment dins el municipi de les Pallargues.
(3) No dóna l'extensió del "termenei", que s'ha sumat prenent-la dels

dos anteriors inventaris.
(4) Citen una roureda de la que no donen l'extensió ni és clarament

identificable amb els altres inventaris.
(5) Citen un bosc del que no donen l'extensió.
(6) Posseïda a carta de gràcia.
(7) Segons equivalència del cadastre de Cervera de 1744 (l ha « 0,4358

jornals), que és també la del jornal de Lleida (1.800 canes quadra_
des).
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una gran propietat comarcal, per al conjunt de les classes be

nestants de la regid? Caldria seguir cercant en els arxius

privats, però la impressió que donnina, tant en treballs ant_e

riors (15) com en les altres fonts utilitzades en aquest, és

que situacions com la dels Alió a la Ribera de Sió, o cops de

la sort -i el saber escollir bé- com els dels Solsona, no so

vintèjaven gaire. La lliçó podria ser: hi havia més grans

propietaris dels que surten cadastre per cadastre, però de tj>

ta manera concentraven un percentatge petit del conjunt de

terres conreades de la comarca.

Quan l'acumulació de parcel·les no la produïa la bona

fortuna sinó que calia adquirir-les pacientment una a una,

aquest esmerç resultava nolt selectiu i tenia molt en compte

un tret que també els inventaris dels Solsona donen a enten-

dre: grans extensions no sempre significaven grans rendes,

5. Propietat i renda.

Podem classificar les rendes cobrades per les quatre fa

rallies entre 1749 i 1870 en cinc nenes, reductibles a tres.

En primer lloc apareix el cobrament d'alguns delmes pels

Solsona i els Janer. Com que es tracta dels inventaris fets

amb posterioritat a la seva abolició el 1841, donen només una

quantitat en metallic rebuda com a indemnització. Ünicament

el dels Solsona-Alió de 1863 localitza el cobrament al poble
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de Montfar, incloent probablement els llocs veïns de Pavia,

Bellmunt de Segarra i Montmaneu. En el darrer del inventarié

aquella indemnització representava un 7f de tot el patrimoni.

(16)

En segon lloc hi ha els cànons derivats d'establiments

emfiteutics. En tots els casos es tracta d'establiments ta_r

dans, alguns fets en els mateixos segles TVIII i XIX, i no hi

ha cap esment de lluïsmes, fadigues, quísties o d'altres

drets de regust més senyorial. El cànon el composen general

ment una quantitat fixa en rretà3|ic, une ceria quantitat de

gra i d'aviram i, a més, una part de fruits, un onzè, vintè

0 fins i tot cinquè de "tots els grans, filases, vi y olivas"

de la collita o la indústria rural de la família emfiteuta.

Els Alió cobraven, per exemple, segons els inventaris de 1749

1 1790, uu onzè "en virtut de estnbiimentc y altras adquisicj.

ons" a tots els particulars de Riber; un altre a Bellver de

Sió; un vintè en una quadra òel terme d'Agramunt "que... se

asensà ab tres diferens, la qual era herna"; i un altre vin

té "de tots grans, filasas, vi y olivas que se cullen en una

gran porció del terme de Oedó, y en las térras que estan esta

blertas a diferens particulars de dit poble, com també las ca

sas que molts de estos habitan". La casa Janer percibia a

Sant Guim de la Plana, a mitges amb la Gasa de Caritat de Cer

vera, censos de tretze parcel·les establertes en emfiteusi
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-una d'elles el 1848 (17)- consistents, segons l'inventari de

1863» en tina suma fixa en diner i un cinquè de tots elß fru

its, blats i vi concretament.

Aquest darrer component de la renda emfitèutiea és impor

tant no solament per ser-ne evidentment la part née substan-

ciosa, sinó també per la seva similitud amb una altra mena

d'exaccions idèntiques en la forma però derivades de bestre-

tes d'una suma en gra o en diner.

El tercer capítol dels drets inventariats són precisa-

ment les parts de fruits recaptades per les cases perceptores

en tant que urestamistes. L'inventari dele Alió del 1749 ei

ta, per exemple, el mig onzè,

"...de tots grans y fruyts resultants de las

térras situadas en el terne de Bellvehí ques

poseheix a carta de gracia, y tambe la meytat

de las herbas, abeuradas y pasturas, ab tot

lo fems junt, per lo crèdit de 5.222 lliures

de 50 quarteres de xeixa, 50 quarteres de se

golos y 50 quarteres de ordi."

L'única diferència entre onzes emfitèuticsiusuraris re

sidia en què els primers es consideraven perpetus mentre els

segons eren "a carta de gràcia", és a dir mantenint els prej

tataris el dret de retracte o de suprimir la càrrega retor

nant el capital manllevat -com si els Alió haguessin "com-

prat" el dret a percebre el mig onzè i gaudir de les pastures

amb la suma bestreta.
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La quarta mena de rendes es relaciona directament amb

les anteriors, com l'exemple de Bellvei posa de manifest, i

consistia en l'acaparament total o parcial de les herbes, pas

tures, abeurades i fems dels pobles. Els Alió tenien les de

Bellver de Sió, Riber, Selvanera i Bellvei en 1749, i conser

vaven les dues primeres el 1790, mantenint-se les de Riber en

l'inventari dels Solsona de 1863. No sempre s'esmenta l'ori

gen precís d'aquests drets, i podria ser que de vegades fos-,

sin inclosos en els pactes d'establiment emfiteutic. En els

de Selvanera diuen, per exemple, que son "part perpetuas y

part a Carta de Gracia". Però quan aquells havien format

part de les regulacions comunitàries d'universitats o comuns,

la manera més probable d'haver-los-hi estat sostrets fóra l'a

profitament de llur crònic endeutament.

Finalment hi havia els censáis. Segons els inventaris

de 1863, que diuen la data de creació de cada censal, la maj_o

ria van ser contrets en el segle XVIII, alguns a finals del

XVII i uns quants en la primera meitat del XIX. Els contra

ents eren particulars o conuns, generalment dels mateixos p_o

bles on les cases rendistes practicaven altra mena d'exac-

cions, o bé de localitats properes o amb les que mantenien un

contacte freqüent. Els Alió tenien els capitals censáis més

grans col·locats en la zona de la Ribera de Sió, mentre els

Janer els tenien sobre tot per Tàrrega i Cervera:
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CAFIfAIiS CENSALS, Ei LLIURES

Alió Alió Janer

1749 1790 1841-63

Cervera 616,2 847,5

fàruega 2.200,0

Bellver de Sió 1.006,0 951,0

Hostafrancs 1.001,6 886,7

Sedó 285,0 1.476,7 (19) 150,0

Bellvei 274,0

Viver 260,0

Tarroja 220,0

Mafet 600,0

Montfaleó d'Agramunt 500,0

Gramuntell 100,0

Vergós 60,0

en 10 llocs diferents 1.111,0 (18) 2.959,3 (20)

(per pensions endarrerides) (5.641,1)

TOTAL 10.414,9 6.273,7 4.457,5

i
No sempre és fàcil destriar aquestes cinc classes de ren

MM. I

des en el texte dels inventaris, que sovint ajunten parts de

fruits d'origen emfiteutic o usurari anb el gaudi de pastures, I
i

o bé pensions de censal amb la part fixa monetària o en espjb 1

I

eie de cànons einfiteutics. Però si més no sota un punt de j
I

visba conceptual les diferencies són clares, i totes aquestes

variants poden reduir-se simplificadament a tres: delmes, de

naturalesa senyorial; gravamens fixes, parts de fruits i -pol;

ser- alienació d'herbes, pastures, abeurades i fems, de natu
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ralesa emfitèutica; pensions censáis i alienacions a carta de

gràcia de parts de fruits, herbes, pastures, abeurades i fems,

de naturalesa usuraria.

Quina entitat tenien el conjunt d'aquestes rendes en el

patrimoni total que rebia l'hereu? Si, com en el quadre-re

sum adjunt, "capitalitzem" les rendes a for de censal i compa

I rem aquests capitals amb els representats pels béns immobles,
i
j el seu paper sembla força menor, representant entre un 10 i

í un 25yí de tot el patrimoni inventariat quan 1-es terres supo

sen sempre més del 50̂  i les cases i molins s'enduen també un

, bon percentatge.

• Però convé no portar massa lluny aquesta apreciació. En

primer lloc perquè, si la resta de fonts consultades no ens

í traeixen, acumulacions de béns immobles com la dels Solsona

j no eren gaire freqüents, com tampoc els que ja reunien els

; Alió en al segle XVIII a la Mirerà de Sió. Però també perquè
i
» si unes vegades els inventaris capitalitzaven les rendes per

' sumar-1es al s capitals immobles, d'altres feien l'operació in

í versa. I, de fet, aquesta segona resulta força més realista

! donat que les classes rendistes no menjaven, es vestien o es
i
¡ calçaven amb el capital, sino de la renda tangible, i llavors
»
í

cal tenir en compte que part del capital immoble eren els ed_i

ficis luxosos en els que residien, i també grans extensions

de garriga, roureda o terra erma que donava ben poc.
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patrimonis:

any d« l'inventari:

any al que es remet:

Alió

1749

1749

Alió

1790

1790

3aner-
Teixidog
1863

1846

Solsona-
Alió i
3aner-

Teixidor
1863

1816

D U 1

idMu(6)

1870

1841

terres, en jornals
valor._jn lliurta

valor casta
valor molins
valor immobles

valor daines (l)
valor altres parts

de fruits (2)
valor censos (3)
valor censáis
valor altres rendes
valor rendes

588,3 380,4

97^ 7

283,4
44.810.0

7.500,0
5.000,0

12.500.0

10.000,0

3.289,0
A /c;7 n

567,4
53. 982. OÌ

13.700,0
11.200,0
24.900,0

475,0

424.706.3

3.229,0 10.312,5

700,0 1.687,5

>4.887,4 19.000,0

3.001,8 - 1.000,0 -
18.746.0 8.816.4 21.000.0

TOTAL DEL PATRIMONI -(5) -(5)76.056.0 87.698.4 145.706.3

censáis i p. de fruits
altres deutes (4)
valor dels deutes

(diferència)

2
1
3

.520

.087
-607

<-

,0
,o
¿j.

(-)

i.
16.
17.

(58.

466,0
260,0
726,0

330,0)

11.
12.
23.

(64.

387,0
150,0
537.0

161,4)

34
38
73

(71

.880

.902

.783

.923

,6
,5
tl

,2)

QUADRE-RESUW DELS BÉNS I DEUTES DE LES CASES SOLSONA. ALltf. 3ANER I
TEIXIDOR. SEGONS ELS SUCCESSIUS INVENTARIS.

(1) Quan donen l'equivalència en metàMc els inventaris els capitalit_ ,
zen generalment a raó de censal, o bé apareix la indemnització re^ ;
buda per la seva abolició. '

(2) Exaccions de parts de fruits o d'herbes i pastures derivades de bes ¡
tretes en espècie o en diner, no de la part dels cànons emfitèutics j
pagats en espècie, que es compten al capítol següent.

(3) Quan l'inventari estima el seu valor monetari el suma s la part pa_ ¡
gada en metallic i els capitalitza també a raó de censal. ,

(4) Inclouen, segons els inventaris, despeses en funerals, honoraris i
pensions enoarrerides i pagaments o devolucions de dots. *

(5) No s estima el valor monetari de les terrss, cases, molins i paga_
ments en espècie, per la qual cosa és impossible treure un total.

(6) Els béns vénen avaluats en duros. S'ha utilitzat l'equivalència
1 duro « 1,875 lliures que s'emprava a l'inventari 3aner-Teixidor. ,
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Aqui topem amb una qüestió d'una considerable significa

ciö més enllà del cas concret de la casa Solsona. L'inventa

ri últim de 1870 suma primer el valor de terres, cases, mo-

lins i rendes de tota mena capitalitzades (oblidant-se però

de la indemnització pels delmes suprimits), i efectua llavors

la següent operació:

"Asciende dicho capital a 72.210 duros

Este capital forma renta en globo año normal. . 2.166 duros"

En altres paraules, es consideraba que el benefici mit

ja que podia obtenir-se de l'explotació d'unes terres de tota

classe de conreus i qualitats, del lloguer de cases i l'arren

dament de molins, era equivalent al 3$ de la pensió d'un cen-

sal. I això està escrit en uns anys en els que, COM veurem

més endavant, el sistema censalista ja havia fet fallida i

era la mar de fàcil d'obtenir interessos molt més alts mitjan

cant altres instruments de crèdit. Infravalorava deliberada

ment en Josep Solsona el fideïcomís per tal d'escamotejar

part de la Ilegítima, o responia aquest càlcul a una realitat

econòmica prevalent?.

M'inclino a pensar que l'hereu i els seus advocats es li

mitaren a aplicar una norma tradicional, que en els anys se-

tanta del vuit-cents ja no tenia vigència econòmica (21), pj

rÒ que l'havia tingut abans. Dit altrament, l'interès del



6C3

censal hauria expressat, i en part hauria determinat, el ti

pus de guany mitjà comú del conjunt de l'economia agraria de

la Segarra d'Antic Bègim.

6. Entre el "don*i el "de"; els Nuix de Cervera.

El dels Nuix bé podríem considerar-lo un altre cas i mig

de la sèrie proposada per Bloch, a cavall entre els "senyors"

que el cadastre anomena genèricament "doctors" i els nivells

més baixos d'tina noblesa a voltes força dubtosa. No sabem

gran cosa dels orígens i trajectòria d'aquesta família cerve

riña. La genealogia familiar recollida per Joaquim de Nuix

i de Ferrer (1816-1865) remunta els seus orígens fins a un

tal Pedró Nuys o Nois, a vegades dit Perot, que hauria arri-

bat a Cervera en el segle XIII procedent d'un poble del regne

de Prussià, diòcesi de Colònia, del mateix nom, i del que hau

ria estat governador. Havent pretès introduir un nou impost,

una revolta antifiscal l'hauria foragitat.

Es tracta, és clar, de pura mitologia patrícia casolana.

Una faula que no pretenia ser versemblant, perquè sobretot

anava destinada a desdibuixar els probables orígens plebeus

a la pròpia vila. Sabem que un Anàreu Nuix vivia el 1490 al

quarter de la plaça Major de Cervera, i era carnicer. Res no

ens demostra que fos antecessor del nostre llinatge, però tam
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poc as impossible. Al cap i a la fi l'arrendament de les

carnieeries públiques en una vila com Cervera era un negoci

considerable, i no és estrany que aquell Andreu Nuix ocupés

el lloc que feia trenta-dos entre els primers patrimonis de-

clarats en el llibre del manifest.

lesulta encara menys dubtosa la relació amb un Cristò-

fol Nuix que el 1620 era apotecari i comptava ja, segons Du

ran i Sanpere, vuitanta cinc anys. Un altre Miquel Nuix,

que ostentava la condició de doctor, va participar en el

grup de conjurats que el 1652 hauria planejat l'expulsió dels

francesos i la restitució de Cervera a l'obediència de Fe-

lip W.

De les carnisseries a l'apotecaria, i de la farmacopea

a les lleis: no és una seqüència provada, però tampoc una

hipòtesi inversemblant. Les passes ulteriors havien de ser

més fàcils. El llinatge va emparentar-se amb línies cola-

terals de cases com els Merlès, Cabestany, Sabater, Moixó

o Alió, sovintejant entre els hereus els notaris i doctors:

és a dir, l'antesala de la ciutadania honrada.

També era notari el Cristòfol Nuix, cosí segon dels

germans Miquel i Francesc, que va intervenir activament en

la compromesa situació política del tombant dels segles

I
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XVII i XVIII. Fou paer el 1698 i 1703, a més d'ocupar en

diverses ocasions el càrrec d'oficial de la faula de Can-

vi, i tornaria a ser-ho el 1712 -l'any de l'èxode a Llei-

da- malgrat haver actuat prèviament com a síndic a les

Corts de Carles III d'Àustria. Ni fou inclòs a la llista

de notables desafectes a Felip V, ni fou recompensat amb el

nomenament de regidor perpetu després de la Nova Planta,

oom altres protagonistes de l'èxode del' 1712.

Entre tant, un Joan Nuix -probablement germà del nota

ri Cristòfol- fou capità de"la primera i frustrada corone-

la improvisada el 1706, quan les aclamacions filipistes pl_e

beas provocaren el primer decantament galdós de l'élite pa

trícia pel partit borbd. L'òrgan corporatiu de tots aquests

llinatges nobiliaris i patricis locals seria aquells anys

l'autonomenada Junta de Ciutadans Visibles de Cervera, i va

ser-ne un membre destacat el domer de l'Església parroquial,

i cosí dels abans citats, Francesc Nuix.(22)

Un perfil encara més precís ens sitúa a en Marià Nuix

i Gallard (Cervera, 1698 - Cardona, 1754) d'administrador

dels béns del duc de Cardona a Tora. Fill del doctor en dret
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i ciutadà honrat Miquel Nuix (llibres de la mateixa casa, a

diferència d'altres posteriors, li estalvien el HdeH), va ca

sar-se primer amb la filla d'un auditor de guerra, Maria Co-

mas, amb la que va tenir dos fills que moriren desseguida.

Vidu d'aquesta, easà amb la senyora na Teresa de Perpinyà

fristany i de Bardaxí, nat~ural de Torà. D'aquest casament

s'en derivaria un tardà i definitiu ennobliment, que trigaria

però encara uns quants anys en consum^r-se. Precisament d'en

Marià Nuix i Gallard coneixem una curiosa anècdota: retornat

a Cervera el 1751, fou regidor; però només per un parell de

mesos, degut a una polèmica sorgida amb el també regidor en

Joan Montaner (cavaller, segons el cadastre de 1744 que sola

ment reconeixia als Nuix un dubtós tractament de "don") sobre

la prelació deguda en els seients del consell municipal. No

podent provar documentalment la seva condició de cavaller, va

haver de deixar finalment el càrrec. (23)

L'anècdota indica també que després d'aquest casament

les pretensions de Ler considerats nobles degueren ser crei-

xents, com ho demostra l'ús cada cop més freqUent del cognom

de Nuix. La senyora na Teresa de Perpinyà va tenir cinc fills

i tres filles. L'hereu, en Francesc de Nuix i de Perpinyà,

fou doctor an dret civil per la universitat de Cervera, i els

tres germans següents, Joan, Rafael i Marià ingressaren a la s

Companyia de Jesús, marxant el 1767 amb l'expulsió de l'ordre.
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In Joan de Nuix va publicar a Itàlia una defensa de la colo-

nització espanyola a America (24) contra els escrits de l'Abbé

Haynal i l'escocès Guillem Roberston. En una correspondència

amb el seu germà Francesc referent a la versió castellana d'a

questa obra es fa esment dels problemes amb el títol de noble

sa que capficaven l'hereu.

Finalment, quatre anys abans de morir el dit cavaller en

Francesc de Nuix, senyor de Calonge de Segarra i de Pujalt i

castlà divorra i de Pujalt, va aconseguir el 1800 la conces-

sió del títol de baró de Perpinyà. Foren els seus successors

en Iluis MS de Nuix i de Pontich; el doctor en dret civil i

canònic per Bolonia, i promotor fiscal de Cervera des del

1844, en Joaquim de Nuix i de Ferrer; i el darrer i quart ti

tular n'Antoni de Nuix i d'Espona. (25) Tot un viatge, doncs,

de l'estudi de lleis a la baronia, sense deixar mai però l'ex

eroici d'aquelles.

7. Pensions censáis d'orfandat.

He utilitzat per estudiar la importància del censalisme

en una casa com la cerverina dels Nuix el llibre de la curado

ria dels orfes Marià i Maria Angela Nuix i Gallard entre 1708

i 1724. (:26) Havent mort el doctor i ciutadà honrat Miquel

Nuix i la seva muller, i en morir també els pares del primer,

es feu càrrec de la cura d'aquells orfes (inclosa la filla
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Ignàcia que morí el 1710), i de llurs béns, l'oncle dels ma- ¡

í

teixos el doctor i prevere Francesc Nuix i Cabestany, doiaer j

(27) de la Comunitat de preveres de l'Església parroquial de l

Cervera. El volum redactat pel dit domer té el notable avan

tatge de reunir en una sola font, i de forma minuciosa, la to

talitat d'ingressos i despeses dels Nuix per algú acostumat a

administrar bé i a donar-ne comptes. A més, i a diferència

de les estimacions cadastrals, la curadoría enregistra ingrés

sos corrents i no capitals teòrics.

Sabem, però, qae una de les utilitats dels censáis, i en

cara potser nés dels violaria, era la de servir de pensions

de viduïtat o d'orfandat per aquells qui s'ho podien permetre.

(28) No exagerarà això la importància del censalisme en el

conjunt dels ingressos d'una família com la dels Nuix? Certa ¡

ment la proporció en que les entrades d'una casa dels grups f
i

socials típicament censalistes descansaven en aquests contrac i

i
tes deuria ser variable, depenent tant de factors interns re *

i
lacionats amb la reproducció inter-generacional familiar com J

de la marxa general de les coses a l'economia. Si bé és in- j

negable que les circumstàncies d'una tutoria serien interna- j
is

ment les més adients per fer dels censáis la ̂ incipal font

d'ingressos dels menors dels qui es tenia cura, no és menys j

cert, però, que els anys en que transcorregué aquesta, plens

de dificultats socials, militars i agràries, d'inestabilitat
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monetària i -malgrat les estra"bades alcistes provocades per

la guerra i seqüeles -de tendencia a la baixa dels preus agrí

i colee (29), havien de ser, per a uns sectors tradicionalment

I rendistes, especialment favorables a buscar aquesta mena d'ini ~
r

! versions- refugi que redituaven, segurament i regular diner
j
j net i comptant.
í

' Alguns detalls de l'estudi precedent de la distribució

I de la riquesa a Cervera el 1744 semblen indicar que no anem
i

", malencaminats considerant els censáis una important font d'in

gressos d'aquestes capes rendistes de la ciutat. Hem vist com

en la llista dels vint més rics únicajnent quatre (exceptuant

la finca els Comtals del Ilonestir de Montserrat, de la que ho

desconeixem) no apareixien com a perceptors de pensions a la

! llista de censáis del cadastre-manifest, i només un -el dar-

; rer dels vint- hi era esmentat com a pagador.

! No en tots els casos el percentatge del capital censal
i

; sobre la totalitat de béns avaluats al cadastre arribava fins i
<¡

i al 88,6 del cirugià Joan Castells (setè de la llista i posseí J

' ~ !
| dor de cinquanta censáis i set violaris) o el 71,9 del comer t
; i

ciant Antoni Castells. El 48,2̂ ' de la senyora na Agustina de j

iMontserrat i Mir, el 44,5f del pagès-negociant Hamón Serra o
*

el 36̂ 5 del comerciant Joan Boldú donen probablement la tònica

del conjunt, atès que amb tota seguretat el llistat oficial

de censáis no és complet.
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Una prova de que no ho era és precisament el llibre de

la tutoria del domer Nuix: cap ni un dols setanta-un censáis

i tres violarle dels que en fou l'administrador fins a 1724

apareix esmentat al manifest de 1744. En esdevenir el se« ne

bot Marià major d'edat s'en podria haver venut o lluït una

part, i una altra podria haver anat a parar a la dot de la se

va germana Man jo. Però es fa difícil de creure que no en res

tés ni un de sol vint anys després.

8. Rics, però no grans propietaris.

Amb l'estricte criteri aplicat en 3 'anàlisi procedent de

la distribució" de la riquesa a Cervera el 1744, els Nuix no

figuren entre els vint més rics de la ciutat. Si sumea, però,

els béns que en el cadastre apareixen per separat a nom del

nebot Marià i del seu oncle mossèn Francesc -oüeracid força

realista, com després veurem-, la casa ïïuix s'ens sitúa en el

lloc número dotze, amb 5.493 lliures de patrimoni oficialment

registrat, i sense entrar en el compte els considerables capj.

tais en censáis que sabem tenia la família entre 1708 i 1724.

De tota iranera, amb els Nuix passa el mateix que amb la

majoria dels llinatges benestants de Cervera: les classes que

gaudien de l'excedent generat per la ciutat i la comarca, tot

i el seu origen eminentment agrari, no eren comunment posseí

dors de grans extensions de terra de conreu. Els seas lots



sobresortien dels de la resta de petits pagesos i menestrals,

en extensió però sobretot per la seva composició en cultius i

qualitats. La terra era, per a aquestes classes rendistes,

un objecte d'esmere. Però d'un esmere, molt selectiu la 16̂ i

ca del qual sembla haver estat en estreta relació amb l'altra

gran direcció alternativa en la col·locació de llurs estalvis,

això és, la compra-venda de diner mitjançant els contractes

censáis.

En el cadastre de 1716 els Nuix hi tenien apuntades sis

parcel·les de ceca, totes menys una "vinyes" amb el sistema

de feixes, de 23,9 jornals d'extensió en total, més 4,7 jor-

nals de regadiu en tres bocins més. Poca cosa, en definitiva,

per molt que tinguem en compte les deficiencies del cadastre

de Patino (i els comptes de la curadoría no presenten per

aquests mateixos anys entrades de terres a fora de Cervera).

lles que l'extensió, era revelador de la condició social dels

seus detentors aquest percentatge del 16,45* de regadiu, així

com els inmobles posseïts a la ciutat. Eren aquests una casa

a la plaça Major amb "una sala, saló, quatre aposientos, cui

na, pastado, argorfes, cup y sellé", de la qual "ne trau de

lloguer cada any setse lliures y setse sous"; "un forn de cou

rer pa per los habitants y pasatges" situat al costat de l'an

terior edifici, que "acostume donar de profit lo any trenta

lliures"; i una altra casa al carrer dit de "la Badia'f (o dj
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vallada al convent de Sant Domènec) "ab dos sale«, sinch apo

sentos, cuyna, eixidor, dues botigues per recullir los grans,

corral, algorfes, cup y seller y un estudis", estimada en 700

6 800 lliures (al 55», de trenta-cinc a quaranta lliures de

lloguer anual).

En el cadastre-manifest de 1744 la majoria de parcel·les

de secà, identificables pel nom de la partida, semblen haver

crescut. S'hi compten set de secà, més una altra a nom de

l'oncle domer, que sumen 42,25 jornals (18,4 has.), i tres de

regadiu -dos de l'oncle- de 4,6 jornals (2 has.). La quali-

tat mitjana de la terra eropa era sensiblement superior a la

de tot el terme, 2,36 contra 2,77, i el mateix àrab el pereen

tatge de terra d'horta i regadiu: 8,6 contra 2,8ft. Ambdós

factors expliquen per que, malgrat la modèstia del que pos-

seïen els Nuix mesurat en extensió, figuraven entre els vint-

i-cinc propietaris (un 3,5?' d'aquests i un 1,9?« dels habitants

registrats al cadastre) amb més de 2.500 lliures de terra per

cap, els quals disposaven d'un 29fl£ del valor de tot el ter

me municipal.

De la casa i el forn situats a la plaça Major no en que

da ni rastre al cadastre-manifest de 1744. (30) In canvi li

atribueix a l'oncle la propietat de dues cases a la devallada

de Sant Domènec (una habitada per ell, de la que no dóna Ilo-

guer, i l'altra avaluada en 240 lliures), i dos més al nebots
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la que encara avui Is dels hereus Nuix, estimada en 880 Hui

l
res -i llavors declarada "inhabitada", doncs els nebots deu- )

rien estar-se a casa del tutor-, més una segona llogada a un '

parcer per quatre lliures anuals (80 lliures de preu). Els '

tres immobles el valor dels quals o.oneixem representaven un
\

21,8̂  del valor de tot el patrimoni atribuït als Nuix pel ca '

dastre-manifest i que, com hem vist, els col·locava en el dot '

zè lloc entre els més rics de Cervera.
i\

Les cases de l'oncle Francesc foren totes dues venudes J

el 1745 i 1748, a un pagès una i a un jornaler l'altra; les
f

parcel·les de regadiu que tenia aquell pass-aren en 1752 al ne

bot, mentre la de secà es vengué el 1744 nateix a un altre pja
~" I

ges. En 1754, 1755 i 1776 la vídua d'aquest i el seu fill i
1

Francesc van despendre's de quatre trossos de secà de 8,1 joj

nals en total, sent-ne els adquiridora dos modestos jornalers,

el tauler i hostaler Manuel Graells i e] ric pagès cerverí

Jaume Trilla. Desconeixem els motius de totes aquestes ven-

des, però- anotem desseguida un detall significatiu: mai no ;

afectaren als petits però valuosos bocins de regadiu de la '.

família.

Veieo doncs una vegada més que el criteri vertebrador de

la desigualtat social en una comunitat eminentment agrària ;

coa era la de Cervera en el segle XVIII no transcorria exacta j

ment pel repartiment de la propietat de la terra avaluada en i
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extensió, sino per d'altres factors concomitants. En va cer

earem, entre els rics, molts grans propietarie.

9. Renda de la terrafrenda del diner.

Els fills del doctor Miquel Nuix, Marià, Manjo i Igriàcia,

tenien el 1703 dret a rebre setanta-una pensions de censal i

tres de violari. Una mica más de la meitat, trenta-nou, eren

per l'hereu de la casa, i les trenta-cinc restcnts per les fa

miliarment anomenades "pubilles". l'import de totes les pen

sions era de 495,05 lliures en censáis i 14,65 lliures en vio

laris, és a dir 509,7 lliures anuals en total. Al 5f les de

censal i al 14,2857/í les de violari, aquestes pensions suposa

ven un capital de 10.003155 lliures. No poden comparar aquejs

ta quantitat amb el valor dels béns immobles atribuïts pel ca

dastre de 1716 a la família, per la seva poca fiabilitat i

perquè no d<5na cap estimació del preu de la terra. Però si

poden servir pel mateix les 5.493 lliures que sumaven oncle i

nebot en el de 1744 per cases i terres, el capital censal hau

ria gairebé doblat l'immoble.

En el quadre adjunt figura la relació per oficis i condj.

cions dels seixanta censataris endeutats amb els Nuix. Més

de les dues terceres parts d'aquests censataris eren particu

lars de Cervera (i una gran majoria pagesos i menestrals,

atès que també ho serien probablement els qui no tenen ofici
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capital f

censjtaris jt_ (11 Juras) %

pagesos
pareara
jornalers

pagesos i Jornal tre

teixidor*
passamaners
sabaters
espardenyers
fusters
manyans
escultors
semolers
apotecaris

mengt r als

botiguera

doctors

preveres

nobles

vídues

d'ofici desconegut

TOTAL PARTICULARS DE CERVERA

Convent de Sant Agustí
Col·legi d'apotecaris
Confraria de St. Ramón da Pen.
Comú i Universitat de Cervera

TOTAL INSTITUCIONS DE CERVERA

Universitats de la comarca
particulars forasters

TOTAL DE FORA CERVERA

10
2
1

13

2
1
3
3
2
1
1
1
1

15

2

2

2

1

1

11

47

1
1
1
1

4

2
7

9

1.001,0
200,0
40,0

21.67 1.241,0 12.41

232,8
132,0
204,5
330,0
170,0
56,0
52,5
200,0
220,0

25.00 1.597.8 15f97

3.33 230.0 2.30

i. 53 220.0 2.20

3.33 380.0 3. BO

1.67 200.0 2.00

1.67 120.0 1.20

18.33 1.124,5 11,24

78,33 5.113,3 51,12

60,0
120,0
40,0

3.591,7 (35,90)

6,67 3.811,7 38,10

390,0
688,6

15,00 1.078,6 10,78

CENSATARIS, TOTAL 60 100,00 10.003,6 100,00

CENSATARIS DE LA CASA NUÏX DE CERVERA (1708-1724)
mmmmmm&mmmmmmmmmmmmmK mmmmms:mmmmmmm •>*•«••>•:••• •••••
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anotat en el volum), deutors de poc més de la meitat del cap±

tal censal de la família. Una sola casa noble, la dels Monta

ner, estava obligada amb els Nuix, i per una quantitat petita.

Altres minses sumes eren satisfetes pel Convent dels agustini

ans, el Col·legi d'apotecaris i cirugians i la Confraria dels

fadrins de Sant Hamon de Penyafort, de la mateixa ciutat.

Eren sobretot el comú i la universitat de Cervera els que,

amb nou pensions que sumaven 179»6 lliures a l'any, resulta

ven deutors d'un 35,95« de tots els censáis dels Nuix.

Les pensions à'aquest deute contret per la ciutat, de

3.591»? lliures de capital, eren satisfetes directament pels

administradors de determinats impostos municipals. Els Nuix

cobraren concretament del clavari de carns, del Heceptor del

bolletí i de l'administració de la "universitat de terres11 du

rant tot el període compres pel volum (1708-1724), expressió

prou clara de que el dit pagament requeia també sobre la po-

blació cerverina contribuent, encara que indirectament. Fi-

nalment, poc més d'una dècima part del eapital era degut per

set particulars forasters i per les universitats de la lora i

les Oluges baixes.

Aquesta suma de 509,7 lliures de pensió censal anual que

hereu i "pubilles" Nuix tenien dret a percebre era una xifra

teòrica. Formava part de l'estructura mateixa del sistema

censalista la impossibilitat de cobrar puntualment totes les
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pensions. Sempre hi havia endarreriments o ròssecs, molt

menys freqüentment redempcions, vendes o encarregaments, i

també pensions que hom anomenava "incobrables", particular-

ment en períodes com el qtie estem considerant en el que tin

gué lloc la guerra de Successió i les dificultats agràries i

fiscals posteriors. En l'inventari dels censáis posseïts

quan el domer Francesc Nuix va fer-se càrrec de la curadoría

s'hi va anotar, per exemple, al costat del contret per Pau

(ïranell i Vicenç Garriga:

"...no se ha pogut cobrar per no tenir res."

El concepte de pensid "incobrable" cal entendre'l, però,

tenint present les garanties que el contracte censal comporta

va pel censalista (i que no existien en les pràctiques usura

ries al marge ue la llei). El mateix inventari afegia, al

costat d'una altra pensid impossible de cobrar d'un tal Fran

cese Maymd:

"...diu lo procurador que en recompensa se

té dos bocins de térra."

Quina era doncs I'entitat real de les pensions de censal

en el conjunt d'ingressos i despeses dels Nuix? Afortunada-

ment el nostre tutor va prendre acurada nota de les entrades

provinents de les terres que la família posseïa a Cervera, de

les pensions de violaris i censáis efectivament cobrades, i

d'altres conceptes, entre 1708 i 1721. Aquest as el resultat,



618
en lliures:

total, sense cen censáis i

anys terres altres sals i violaris violaris TOfAt

1708

1709

1710

1711

1712

1713

1714

1715

1716

1717

1718

1719

1720

1721

(1708-21)

ï

___

_—

40,7

83,4

188,1

56,1

150,0

189,3

470,1

311,5

169,1

284,8

32,0

210,0

156,1

33,3

198,7

20,0

24,6

25,0

14,2

21,0

5,7

228,5

17,5

59,0

1,5

93,8

17,3

51,9

11,1

198,7

20,0

65,3

108,4

202,3

77,1

150,0

195,0

698,7

329,0

228,1

286,3

125,8

2?7,2

208,0

44,4

105,0

122,8

183,2

176,2

76,5

150,0

201,9

212,2

367,5

329,1

219,1

259,6

731,8

512,6

260,5

55,6

303,7

142,8

248,5

284,6

278,8

227,1

351,9

407,2

1.066,2

658,1

447,2

545,9

857,6

739,8

468,5

100,0

Ss pales com la 'renda del diner", això és la derivada

de la "venda" o cessió d'un capital en forma de censal a can-

vi del paganent a perpetuïtat d'una pensió, representava en

conjunt més de la meitat dels ingressos totals, malgrat trac

tar-se només de la anotada en els compte-s cora a cobrada en

els anys 1708-21 i que, com a terme mitjà, suposava poc més

del 50f§ de la que corresponia percebre en els mateixos anys.
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Aquesta renda era molt superior a la de les terres, que eo-

ferta únicament una tercera part d'aquells ingressos.

La composició de les altres entrades que omplien l'onze

per cent restant era molt diversa. Incloïa el cobrament dels

darrers serveis com a advocat del difunt doctor Miquel fluix,

generalment per a barons de la comarca o 1'Església; (31)

alguns lloguers de cases i arrendaments a molt curt termini

d'algun hort; (32) dels censos d'un forn cobrats a compte del

Monestir de Santes Creus; (33) en anys molt difícils, com el

de 1709 en que s'ingressà la quantitat més baixa de tot el p_e

ríode, de la venda d'objectes de la casa com ara "una ropilla

; de vareta que hera dd la Hare", per dues lliures; retorns de

préstecs no fomalitzats en un contract** escrit, generalment !
í
t

a parcers de la casa; (34) i» per fi, de la causa pia fundada <

pel doctor Joan líuix i Moixó, oncle del tutor i domer Francesc,

la qual molt probablement estaria també dotada amb censáis.

(35)

Hi ha dos aspectes que subratllen encara més la preemi-

nença de la renda de censáis per damunt de qualsevol altrfc, i ¡
i

que mereixen esment. En primer lloc cal recordar que si bé ;

hom no esperava pas recuperar una collita perduda per la seca
i

da, i difícilment la requisada per tropes, podia en canvi exi j
~" ¡

5

gir el lliurament dels ròssecs de censáis, i ho feia tot so-

vint. De fet, mentre que la curadoría va acabar oficialment

!.. * t
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el 1721, el llibre manté anotacions regulars de pensions de

censal pagades fins t, 1732» i una concòrdia adjunta s'allarga

fins a 1752. En segon lloc, una prolongada insolvència dels

censataris podia donar pas, a la curta o a la llarga, a l'ad

quisició dels béns empenyorats d'aquells mercès a la garantia

hipotecària del contracte censal.

Trobem casos d'això darrer en el llibre de la tutoria

del domer Nuix, força reveladors a més de la lògica del com

portament censalista. Per exemple, no havent satisfet la pen

si<5 de cinc lliures entre 1709 i 1719 a que estava obligat An

dreu Segarra, es va vendre una casa de la seva propietat,

l'import de la venda foren 133 lliures, quan al ü$ el capital

inicial n'eren només cent. No se la quedaren els Nuix, sinó

un altre individu que no podent disposar de la totalitat del

dit preu va carregar-se novanent anb un censal a favor dels

Nuix. Tampoc aquest segon censatari va poder satisfej- la pe_n j

Ísi<5, i tres anys després es tornà a vendre la casa, pagant i
í

aquest cop regularment el comprador una pensió de 12,2 lliu }

res a partir de 1723. j

El recurs al bé empenyorat va servir doncs, no per fer-

se amb ell sinó per assegurar un cobrament puntual de la pen

sió, recuperar els endarreriments i, de retruc, acabar au£

mentant l'import de la pensió mateixa.

En altres casos, especialment quan el deutor era un pejr

„» 1
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sonatge de condició prou similar a la del censalista com per

a que fos útil un intercanvi de favors, l'arrossegament d'a

nualitats vençudes acostumava a portar a la signatura d'una

concòrdia que -augmentava directament el preu o capital inici

al del censal, i per tant també la pensió. S'arribava al ma

teix resultat epe en el cas anterior, tot estalvisnt passes

innecessàries, pel procediment de "capitalitzar" els interès

sos endarrerits i afegir usualment al for inicial una quota

d'amortització. El 1121, per exemple, el doctor Antoni Ga-

nyet devia als Nuix 452,7 lliures de pensions impagades, a

més del censal inicialment contret de 480 lliures. A la con

JÒrdia es van sumar totes dues quantitats i el doctor Ganyet

restà compromès a lliurar en endavant 50 lliures, servint un

any per pagar pensions endarrerides i l'altre per anar lluint

el deute, més unes altres dues lliures i mitja de pensió cor

rent. Vint-i-cinc anys després, en 1752, havia reeixit en la

quitació dels anteriors endarreriments i en una rebaixa de la

pensió fins a 9 lliures l'any; però com que havia contret

nous ròssecs, el capital que seguia devent era encara de 405,7

lliures. Sn altres paraules, que estava gairebé com al prin

cipi i els Nuix havien cobrat, malgrat que amb un cert retard,

tot el que els pertocava.

Percebre un màxim de pensions anuals segures, i no acumu

lar béns dels seus censataris: aquesta sembla haver estat la
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nonna de censalistes com els Nuix. No interessava acumular

la propietat de cases o parcel·les de terra "especialment

obligades al pagament d'un censal", com es llegeix explícita

ment en la següent anotació:

"Vüy fa dit censal Joseph Talavera sabater

de Cervera, per haverla sedida y renunciada

la pessa de terra especialment obligada al

sobredit censal Joseph Planes teixidor de lli
t rde Cervera,... al R D Francisco Nuix Prebe
rre..., y haver dit D Nuix venuda al dit Tala

vera ab obligació de nagar de qui al devan lo

dit censal, y per les pensions seses y endar

reriàes..."

En poques paraules: ningú no semblava voler l'esmentada

terra, posseir la qual suposava carregar anb el corresponent

censal, mentre passava de na en mà talment fos moneda boscate

ra. El teixidor Planes en feu cessió "voluntària" al propi

censalista i aquest, al seu torn, no volia altra cosa que tro

bar qui la volgués, evidentment penjant-se el censal al coll.

El sabater Talavera va decidir-se, per fi, a probar sort.

Podriera preguntar-nos, certament, per que hi havia sem-

pre un Talavera, sastre, espardenyer, parcer, corder, pagès o

jornaler disposat a portar semblant soga al coll. Fare Bloch

ja n'apuntava la resposta quan lligava directament la urgència

del pagès en el mercat i el seu permanent giravoltar en la sí

nia dels deutes, amb passes cada cop més accelerades quan més
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depenia d'aquell mercat per assolir la subsistència. (36) Les

contestes a l'enquesta de Zamora ens han recordat, per a la

Segarra de finals de segle, la situació que hem caracteritzat

amb Witold Kula de 'comerçjalització forçada'. De qui havia

de vendre fins i tot allò que altrament hauria consumit a ca

sa, per poder pagar, vivint en permanent endarreriment, bé es

pot dir que cap anyada li podia ser bona. Però pitjor deuria

ser tenir vedat l'accés a qualsevol collita pròpia i haver de

marxar a segar amb les colles de bracers a l'estiu, depenent

de l'ocasió" i la caritat a l'hivern.

En això raïa precisament la mane_~3 usuraria de sotmetre

als petits amb llurs camps; deixar la terre -destriats abans

els bocins més bons- en mans de qui la treballava, però

havent-la d'empenyorar sovint nonés per accedir-hi. I aques

ta explotació usuraria prenia més fomes que la del impopular

escanyapobres de cor de pedra que presta d'amagat.

10. De la terra al diner; el pages-negociant Bargués.

Els Bargués foren, en comparació amb els casos anteriors,

un llinatge de menys anomenada. Un Ramon Bargués apareix al

cadastre-manifest de 1744 amb el qualificatiu de pagès o "la

brador11. A la casa posseïda al carrer Major hi trobem resi-

dint un mosso jornaler, circumstància aquesta per ella sola

reveladora de la condició benestant dels qui eren els propij
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taris dels 62,2 jornals (27,1 has.) de bona qualitat (2,29 de

qualitat mitjana les de cereal i secà), i amb un percentatge

del 8,14ft de regadiu, estimats en 4.380 lliures.

Afegint-hi el valor de la casa i de set censáis esmentats

a la llista cadastral, tots els seus béns sumaven 5.384 lliu-

res. Aquest patrimoni els col·locava en el lloc que feia dot

z;e tie la llista dels vint més rici de Cervera, en aquella da

ta i segons la dita font, si els béns dels Nuix dividits en-

tre oncle i nebot no els sumem. En cas contrari, els Bargués

passen al lloc tretze, just a sota de la casa lluix.

La comparació amb els Ifuix, i amb els seus col·legues no

taris, resulta il·lustrativa en varis aspectes. Com a propij

taris de béns immobles ocupaven un lloc similar. Si els Nuix,

com els Janer, estaven ben introduïts en la Comunitat de pre

veres i, sigui directament amb regidors n indirecta per medi

d'aquella comanitat, tenien entrada en la gestió del comú, no

estaven pas els Bargués menys presents en l'aparell municipal

i eclesiàstic. L'hereu d'un altre Ramon Bargués mort el 1702,

Josep, mantenia amb el seu germà prevere estretes relacions

d'ordre patrimonial i econòmic, a banda d'altres connexions

amb la institució eclesiàstica. El 1719 el trobem de recep-

tor del principal impost municipal, la quistia i carlania del

castell, i d'administrador en tant que clavari de carns de la

segona partida en importància dels ingressos comunals (totes
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dues coses sumaven 4tl40 lliures, un 72fJ del conjunt d'entra

des d'aquell any). j

Si sata un punt de vista purament econòmic, i també pot
I

ser per la presència en els centres de poder local, unes i al

tres famílies podien equiparar-se, determinats signes denota

ven encara la diferència de condició social que les se ä

parava. L'edifici dels Nuix, a tocar de l'església parroqui i

al, era jutjat pel manifest en 880 lliures, i el dels Solso '
~ i

na al carrer Major en 700, mentre la casa dels Bargués en \

aquest mateix carrer ho fou per 560. A més de la llarga tra

dició de doctors i notaris entre els Nuix, com entre els Alió,

Janer, Solsona i Teixidor, hi ha un altre indicador de la con

dició encara plebea dels Barques: el pagament de dots en els ,"

esposoris de filles. ;

l'oncle tutor va dotar a la Kan j o ïïuix casada amb el do_c

tor Pere Jaume Alió el 17?1 amb mil lliures, nés uns baguls

plens de roba d'aixovar per valor d'unes ¿53»7 lliures més.

(37) El 1729 Josep Bargués n'entregava cinc-centes i algunes

"robes" per les esposalles de la seva filla Hamona. (38) "La

casa Solsona podia dotar a les seves tres filles amb més de

¿i.OOO lliures a la segona neitat del XIX. (39) En altres pj,

raules, els exemples de les cases i els dots semblen donar a

entendre que 1?. principal diferencia de condició entre fami- '

lies que de vegades podien posseir un patrimoni semblant
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s'hauria manifestat en el pla econòmic en que els doctors amb

intenció d'ennoblir-se havien de gastar més. (40)

Els membres d'aquesta pagesia rica, deslliurada del tre

ball d'unes terres que seguien, això si, menant directament

valent-se de mossos i llogant homes i dones a jornal, ens apa

rèixen, per contrast amb els lletrats i titulats, menys passi

vament rendistes, més activament introduïts en la intricada

i espessa berdissa dels negocis rurals. Ss l'estrat que la

pròpia documentació del set-cents caracteritzava de pagesos-

ne^ociants. (41) Amb els Nuix hem vist arribar a les capes

rendistes de sobre els fluxes ja força destil.lats de l'exce

dent generat a baix, a la ciutat i per tota la Segarra. En

el llibre d'en Josep Bargués, fill de pagès i diligent negoci

ant, hi trobarem les aigües a vegades més tèrboles i agitades

properes encara als qui els eren xuclades.

11. Memòries d'un cap de casa.

El llibre de Joseph Bargués és un manuscrit curiós. (42)

No té massa a veure amb un llibre de comptes, sinó més aviat

amb una mena de diari desordenat, un seguit de notes crganit

zades per afers i mantenint únicament en cada un d'ells un or

àre cronològic. Era, com el seu nom indica, el llibre d'en

Bargués, l'únic, redactat per fer memòria d'uns negocis que

amb tota seguretat ell duia "de cap". Havia de servir, més
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que res, d'ajut a la memòria, de recordatori.

Per negocis hom entenia qualsevol assumpte que indirecta í

ment o directa impliqués tocar diners. Un breu extracte de

l'índex donarà idea de l'amplitud i varietat d'aquesta delimi >

taciós

"Kota dels cencals me fan...

Memoria e dixat al de Bellianes blat... ,

Nota de un Benefici...

Nota de un acte de permuta...

Nota del dia feu lo acte de la segrestia...
t

Nota de quant me so casat... ,

Nota del arrendament de Tallavera...

Nota de quant lo rey vinge en Catalluna...

Nota de un bosi de terra e conprada... i

Nota de una parceria de 2 baches y un badell... *

Nota de quant nesche lo Tomàs... t

Nota de conpra de una vinya... i

Nota de les esposallas de ma fila Remunda...,"

etc. 5

La redacció del llibre començà el 1699» tot i referir-se

e fets ocorreguts abans, any en que Josep Bargués va casar-se

amb Àngela Santacana de Santa Coloma de Queralt, vídua i amb

una filla. Per diferents anotacions es dedueix que també ell ;

era vidu, amb un fill de nom Tomàs. (43) Per dot d'aquesta

vídua va rebre cent lliures i amb ella va tenir una filla i

un fill. La primera va morir el mateix dia de néixer i el se }

gon als quatre anys, de verola. El llibre de notes no diu
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quan, però aquesta segona muller Àngela va també morir aviat,

segons es desprèn* de les anotacions següents referides a la

vessant econòmica de la qüestió:

"...les...100 lliures trage de casa Brianço

(anterior marit d'Àngela Santacana, E.f.) son

concomidos ab 3 ani malalta y funerari, es que

tinge 5 ani una fila de es Brianço11 i, per fi,

amb les despeses del segon fill mort de vero-

la al qual "lo tinge 2 ani a dida, cada mes

dona a la dida 2 lliures y lo gasto a ella y

una miñona, y dit lo fos tañida 4 anis calcat

y vestit, sa y malalt, en cas se voli cobra

res..."

La darrera consideració expressa amb franquesa la selec

ció de matèries que entraven en el llibre de Bargués, i l'an

gle amb el que eren considerats els assumptes familiars en el

mateix. També de l'herència del seu pare Ramón, mort el 1702,

temia en Bargués problemes d'aquesta nena, per part de la sje

va germanastra Maria casada anb un tal Guiu. El seu pare hau

ria mort, segons les anotacions, sense fer testament; ara bé,

a jutjar pel que s'arguïa a si mateix l'autor de les notes,

no va restar intestat donat que er> els seus capítols mat r imo

nials, "prevenint lo cas..., crida hereu al primer fill y,

faltant aquert, substituí per son ordre los demás i per esto

los fills de Maria G-iiu y Bargués, filla de dit Ramon, no te

nen dret per cobrar lo tal intestat (en cas de d emanarlo ).*.."
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No quedant-se tranquil amb aquesta primera rao, va conti

nuar afegint que en els seus propis capítols matrimonials la

germanastra havia renunciat explícitament a aquell dret suc-

cessori; i, encara, que

"...Francesc Anton Guiu, fill de dita Maria

Guiu y Bargués, no es nombrat hereu de sa ma

re, y per esto en lo cas de demanar la part

del intestat de Ramon Bargués expectant a la

sua Mare, se li pot respondre primerament de

que justifiqui com es hereu de sa Mare uer de

manar lo tal intestat, y después valerse con

ve de las notas antecedents. Y també de que

molts anys ha que ha pretèrit."

El nostre pagès-negociant era, pel que es veu, un home

previsor: havia bastit quatre defenses argumentáis successi-

ves per dissuadir un hipotètic assalt reclamant-li part de

l'herència.

La vessant monetària dels afers familiars no finia amb

la circulació de dots i la transmissió d'herències. Havent

novament enviduat de la segona muller, en Bargués va tornar-

se a casar el 1706 amb Rosa Copons, vídua també, amb la que

va tenir el 1700 una filla de nom Ramona i el 1710 un fill

que portaria el seu mateix nom, Josep. La primera va casar-

se amb un tal Gomes de Guissona i el segon va seguir una rei

xida carrera eclesiàstica. Amb onze anys va ser tonsurat,

amb catorze prengué les ordres menors, el primer benefici el
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va rebre als divuit anys, i amb vint-i-sis era ja rector de

la vila de oardona.

L'altre fill fomàs, nascut en 1692 àe la primera muller

Isabel, va morir el 1727 deixant dos fills i tres filles dels

que en desconeixem la trajectòria posterior, excepte per al

primogènit Ramon, nat en 1715» que el trobem en el cadastre-

manifest de 1744 de cap del tronc patrimonial de la casa Bar

gués.

12. Les moltes cares de la usura,

Ho sembla casual que només en obrir el llibre d'en Bar

gués ja hi trobem, de bell antuvi, un llistat dels preus dels

grans -blat bo, blat comú o "mitadenc", sególos i ordi- entre

1698 i 1732. Com tampoc que aquests preus fossin de la plaça

de Cervera en els mercats de primavera, d'abril i maig. En-

tre moltes altres operacions, Bargués bestreia gra, i bé havia

de saber a quant cobrar-3o. Per exemple, el desembre de 1701

deixava tres-centes quarteres de blat als habitants del lloc

de Belianes, i per l'abril de 1703 dues-centes més. Compta-

des a preu de Cervera d'abril-maig dels mateixos anys les di

tes quarteres valdrien respectivament urnes 750 i 630 lliures,

i haurien servit probablement per sembrar les primeres, i per

consumir les segones.

Alio que a continuació s'esdevindria ho dóna a entendre
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una altra anotacié semblant, del novanbre de 1708:

w...an firmat acte de debitori de 223,9 lliu

res los de la Figuerosa, que son de grans los

e venut per sembra se teres..."

Bar;gués no va deixar escrits els tractes i condicions ex

actes del préstec formalitzar en aquest debitori. La referen

eia d'una altra operació de l'any següent menciona un detall

important: els mateixos habitants de la Piguerosa li signen

pel febrer de 1709 un debitori de deti quart eres d'ordi,

"...al preu de abril y maig de dit ani..."

més una altra quantitat manllevada en metàMc (o que es consj.

dera tal en l'acte signat com a reconeixement del deute).

Els debitoris tenien un interès variable, superior en

qualsevol cas al dels censáis, camuflat gairebé sempre en el

mateix preu o capital dal qual el signatari es declarava deu

tor. El termini de retorn era sempre fixat, i força curt.

En definitiva, era l'instrument més adient per tal d'eludir

la interdicció formal del préstec usurari sense haver d'arris

car-se a actuar al marge de la llei. Això darrer era impor-

tant no tant per l'escassa o nul.la persecució" d'aquelles

pràctiques, sinó per la garantia hipotecària que la llei ofe

ria al prestamista en algun dels béns en particular o en la

persona mateixa de qui havia manllevat la suma.

A més dels dits interessos i terminis que fàcilment navi
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