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en de resultar wusurarisw en el sentit més popular de la pa-

i

raula, cal tenir en compte l'àgio addicional amb les oscil·la
""* i

cions estacionals dels preus dels cereals en el moment de la ¡
i
i

conversió del préstec en espècie a un altre en metàl·lic. El l
i

prestamista aplicava sistemàticament, com veiem, la cotitza-

ció dels grans assolida en els màxims de primavera, mentre que (

quan ell havia de cobrar es feia pagar sempre, en especie i <

sobretot en diner, immediatament després de la collita. '

Un tal Jaume Vall del mateix poble de la Piguerosa va t
í

comprar, per exemple, l'abril de 1699 cent cantis de vi a Jo

sep Bargués. l'import de la partida foren 65 lliures, '

"...a pagar per Nfi Sra. d'Agost del mateix '

any..." j
i

ïïo calia que hi hagués sempre en així) una intenció premé j

ditada. La lògica mateixa de la forma d'inserir-se les peti í
1

tes explotacions pageses en uns circuits d'intercanvis que j

els eren aliens, dels que esdevenien depenents i dels quals

en resultaven víctimes, s'encarregava d'imposar-ho: el petit

pagès havia de pagar per la mare de Déu d'Agost simplement

perquè era llavors quan podia fer-ho. (44)

Aquests mecanismes no tenien altre resultat, sota el punt

de vista del petit productor, que reforçar l'efecte de les

formes d'explotació preexistents: treure el gra de les mans

de qui l'havia conreat i traspassar-lo a les dels qui podien
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i sabien controlar aquells circuits. Quan l'escassetat no po

dia ja imputar-se solament a causes presentables com d'ordre

"natural11, o bé quan aquestes mateixes causes provocaven situa

cions catastròfiques generals, la gent, i les autoritats que

havien d'intervenir, sabien prou bé on havia anat a parar el

gra. El juliol de 1707, en plena guerra de Successió", en Bar

gués anotava per exemple 67 quarteres de blat i ordi que havia

"donat" per ordre dels paers de la ciutat "als de Igolada", a

uns altres de "la Pohla" i a varis veïns de Cervera.

Les maneres de brollar aquestes pràctiques mercantil-usu

ràries dels intersticio del món senyorial pre-industrial no

eren ni simples ni purament separades unes de les altres. La

nocid tradicional d'usura, de la nateixa manera que la d'un

exercici incontaminat d'altres coses del comerç a petita o

gran escala, resulten massa abstractes i linitades en llur

aplicació per copsar d'aprop l'enrevessat entrellat d'activi

tats desenvolupades en l'esfera dels intercanvis per pagesos-

negociants com els Bargees.

Es tractava d'un conjunt conplexe de pràctiques, totes

d'alguna manera derivades del fet de posseir diners enfront

d'una.majoria mancada, i adreçades a obtenir un màxim d/in-

gressos també monetaris, cada una de les quals era en estreta

relació amb les demés, es recolzava en les altres, però roma

nia subordinada en la seva orientació a la dinàmica del fun-
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eionaaent economie global. Una mena de petita "empresa" mer

cantil-usuraria que duia simultàniament tot un seguit de "ne

gocie" diferents però amb una nateixa orientació general.

El denominador comú a tots aquests negocis era el fet de

gravitar parasitàriament sobre la gent del canp, sobre llurs

productes i llurs necessitats, per mitjà de la comercialitza

cid o mereantilitsació dels mateixos, constituint aquella me-

na de ferment descomponedor del medi en i del que es nodria,

al qual al·ludia Fare Bloch.

Una d'aquestes peces era indubtablement l'especulació amb

la compra-venda de bestiar de treball o anolls de llana per

engreix. En la situació de crònic i creixent endeutament en

què semblen haver-se trobat bona part dels petits pagesos de

la comarca -inclosos els qui practicaven indústries rurals,

i els menestrals amb terra- la reposició del bestiar de tre-

ball els hi havia de suposar una crisi particularment aguda i

recurrent que els obligava a cercar amb urgència capitals que

manllevar. Una cosa semblant b'ee*devenia amb tota la comuni-

tat rural que, disposant d'alguns rostolls i pastures, es veia

impossibilitada d'avançar el preu del ramat d'engreix amb el

que cada any es procurava una part de la seva migrada ració

proteinica.

Trobem força anotacions en el llibre de Bargués de com-

pres d'ases i mules a les fires de Verdú i Santa Coloma de
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Queralt, o a diferents particulars de la comarca. (45) lis

comprava per revendre o, segons manera força més gràfica de

dir-ho el manuscrit, wa compt-e" d'altri. Les anotattions rara

ment permeten comparar vendes amb compres per treure'n els

guanys, però tampoc el procés sembla haver estat tan lineal.

la insolvència mateixa dels adquirents donava lloc a diferents

fórmules dites de parceria de bestiar. Vegem-ne algunes.

l'abril de 1704 Bargués comprà per a un tal Benet Bra-

quet de Veciana una vaca per 25 lliures, i el mes segUent una

altra per 17 lliures. Per la quantitat total de trenta-dues

lliures en tíraquet va contraure una "parciria... per tems de

4 anis, dos forsus y dos voluntaris", consistent en que havia

de donar cada any a Bargués pel gaudi de les vaques dues qua_r

teres dei blat.

Segons els mateixos preus anotats per Bargués de la pla

ça de Cervera a l'abril-maig, si el de Veciana va satisfer

puntualment les dues quarteres al cap dels quatre anys l'al-

tre soci cerberi s'hauria embutxacat 17,5 lliures (un 54,75Í

del preu de les vaques), cas de tractar-se de blat comú o mi

tadenc; ai era blat del b<5 el 1709 hauria ja cobrat un equi va

lent aproximat proper a les dues terceres parts d'aquell preu.

Cas d'interessar al tal Braquet prosseguir amb la parceria,

an dos anys més ja hauria entregat a Bargués una quantitat en

conjunt superior al preu de les vaques, sense que per això
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haguessin passat a ser seves. Anar a mitges amb un soci per í
i

procurar-se la força de tir, posant aquest el capital i el pa l
~~ í

ges el treball, volia dir que els beneficis es repartition tarn i
!

bé en les mateixes parts iguals: a qui havia posat el capital '
í

li pertocaven els guanys, i a qui el treball també el treball í

de les bèsties amb llurs fems. Només si hi havia pèrdues,

per mort prematura dels animals, els pactes obligaven a repar

tir-se-les realment a mitges (independentment de les quanti-

tats ja lliurades pel pagès, considerades les parts de fruits

corresponents a la parceria):

"...y (si) se perdien sence cobra lo capi-

tal, te de pagar (el de Veciana, s'entén, E.

T.) la nitat..."

Ss interessant la claredat amb la que Bargués considera

va un "capital" el valor de les vaques per l'ús de las quals

el de Veciana li nagava una renda eoi espècie, exactament igual

a com hauria hagut d'arrendar una terra si no podia comprar-

la, la paraula és emprada l'any 1704. I de la mateixa anota

ció es desprèn que el pagès sempre podia comprar a Bargués

les vaques i posar fi a la parceria lliurant-li el "capital", *

un cop transcorregut el període forçós dels dos primers anys. ]
I

El problema era, coin amb la terra, poder fer-ho. j
í

No fa de bon calcular, i sobretot de comparar, a causa ?

de les fortes oscil·lacions anuals dels preus dels cereals;
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però com a mera aproximació, si suposem que les dues quarte-

ree eren de blat comú i es vengueren als mercats de primavera

a la plaça de Cervera, l'esmerç en vaques fet per Bargués li

hauria redituat un interès anual proper al 14£, i superior al

15£ si hagués estat blat del b<5. (46)

Lògicament aquests processos d'endeutament a causa del

bestiar de treball -doncs amb 1'anomenada "parceria" allò que

realment feia el de Veciana era manllevar o llogar una força

de tir que no podia comprar- acabaven tenint relació amb la

possessió de la nateixa terra de conreu, si l'empenyorament

d'aquesta no els havia ja precedit. (47)

Un pagès com el Jaurie Ferran de "ontcortès, del qual Jo

sep Bargués deia el setembre de 1704 baver "pres una vina...

a péñora per preu de 82,7 lliures11 (això és que havia perdut

"a carta de gràcia" la vinya hipotecada amb un préstec per la

dita quantitat que no podia retornar), poc podia fer-se amb

la suma necessària per adquirir si parell de bous que pel

març del següent any havia de menester. En conseqüència, el

prestamista Bargués anota en el seu manuscrit que es feu un

altre

"...acte de venda a carta de ¡[tracia de altre

partit sobre dita peca de terra de 17,3 lliu

res, y dites son per conpra un parell de bous,

que en tot tinch 100 lliures sobre dita peca

de terra."
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fé el seu interès la manera de dir-ho: allò que al cap i

a la fi comptava eren les cent lliures que tenia "sobre" aque

lla peça de terra, i no el fet de ser-ne jurídicament el pro

pietari temporal o "a carta de gràcia". (48) En altres parau

les, el diner era l'objectiu i la térra, ano l'home, el medi

i la garantia d'obtenir-lo. La ficció jurídica que alienava

la terra que el pages seguia treballant en favor del seu pres

tamista servia, més que res, per assegurar de jure la percej

ció regular d'una renda sobre els fruits d'aquella terra.

Com més endavant veurem, s'hagués pogut arribar al mateix

o semblant resultat venent el de TTontcortès a carta de gràcia,

no la vinya sinó una part de fruite de la mateixa. Venent la

vinya n'esdevenia després, de facto i generalment tanbé de ju-

re , l'arrendatari. Venent le part de fruits mantenia la pro-

pietat jurídica ¿e la terra, però pagava igualment la renda.

Era la necessitat de diner d'un i el desig de renda de l'al-

tre allò que havia posat on marxa tot el moviment capital-ter

ra-renda (o en el cas alternatiu, directament capital-renda

amb garantia hipotecària).

Quan el negoci afectava a pobles sencers també es mani-

festa en el llibre d'en Bargués la mateixa mentalitat en la

recerca d'una renda monetària que refusa, nempre que pot, fer-

se càrrec de cap mena de despesa productiva; mentalitat que

expressa de fet la lògica d'un primitiu capitalisme mercantil-
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usurar! un dels trets essencials del qual era precisament

desentendre's de la producció, deixant-la en mans dels petits

productors i limitant-se a parasitar-la. Per exenple, quan

el nostre pages-negociant fa memòria de les 588,8 lliures dei

xadee a la vila de Prats de Rei l'octubre de 1716, "per com-

pra ovelles", escriu:

"...la ganancia. •• es de 3 pars dos per dita

vila y una per a mi, y ells tenen de feT lo

Casto de tot, jo no tincli de pagar cosa sinó

posa lo capital y cobra dit capital, y si a

cosa se te de narti com tinch dit..."

LI al aur adán en t les anotacions dels comptes que va anar pas

cant fins a 1720 no permeten calcular la quantitat ingressada

per Bargués d'aquest negoci, del que trobem altres exemples

semblants en el seu nanuscrit. El setembre de 1720 va comprar

juntament amb Josep Llobet 146 bórreos, "que tan y te ell com

jo, y los te a parceria" o "a raiga Ganancia", per 298,2 lliu-

res. Dos nesos més tard ambdós socis deixaren el ramat a un

tal Ilanuel Hiera de Verdú "al ters, so es de la ganancia per

dit Riera 2 parts y per nosaltres 1 part". El 1721 adquirí

116 primáis blancs per 257,8 lliures també a mitges amb un S£

ci, i com que aquest cop el nateix soci posava el treball, la

tercera part dels beneficis que Bargués es reservava cu-respo

! nien únicament a la seva meitat del ramat.
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13. Creditor de senyors, escac t or de pagesos.

Quins camins portaven a aquests negociants-pagesos fins

al darrer raed de la comarca per tal d'oferir a comuns i par

ticulars bestretes de diner, gra o bestiar? la recaptació de

drets senyorials n'era sens dubte un d'ells.

Seguim el curs d'un exemple concret: el maig de 1700 Bar

gués deixava al senyor en Francesc de Moixó' i Peguera un cen

tenar de lliures, sense que 1'anotació del llibre faci més

precisions; el juliol de 1702 hi trobem unes terces pagades a

C O"dona Casilda de Tïoncerat y a son fil don Fran Moxo", les

quals sabem que corresponien als drets de Kontcortes mercès

a una altra nota del gener de 1703; el febrer de 1704 afegia

Bargués que

co".,.e dexat a don Fran Moxo 55 lliures...

y tambe li e rendat Won Cortes y Clariana per

f. any, per preu de 900 lliures..."

Les anotacions de terees pagades als barons de Montcor-

tès per l'arrendament d'aquesta senyoria, i les de Clariana i

el Canós, es succeeixen fins a 1709; les quantitats lliura-

des són sempre inferiors a les que correspondria segons l'im

port total de l'arrendament, i sovint es paguen per avançat,

evidenciant que per mig hi havia les sumes manllevades pel s_e

nyor Francesc de Moixó al seu arrendatari-creditor Bargués.

Aquests lligams tan estrets àrab creditors plebeus óaurien
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ser freqüents quan es tractava dels detentors de petites baro

nies de la comarca, residents generalment a Cervera mateix.

Anotem, en aquest punt, un detall significatiu, al qual ens

referirem en extens després: quan per l'agost de 1704 Bargués

bestreia al senyor de Moixó* 285 lliures a compte de terces de

l'arrendament dels drets de Montcortèsj el Canas, no diLposji

va pas d'aquesta quantitat a la mà; va manllevar-la a la Comú

nitat de preveres de Cervera amb un censal qyse lluí dos anys

i mig després. L'entrampament previ amb el seu arrendatari

explicaria per què el baró no va aoreçar-se directament al

| crèdit censal eclesiàstic. Un altre exemple d'aquesta depèn
!

S dència podria ser també la quitació d'un censal de 80 lliures

sobre la casa dels Moixó que, segons anotació del març de

; 1724, va fer Bargués aparentment a canvi de no res.

Quan es tractava de senyories més importants, o bé de-

tentades per llinatges de més volada, la via d'accés a l'exac

ció senyorial eren evidentment les subhastes. Simultani amb

: l'arrendament dels drets dels K o ixo* cerverins trobem en el
i
! llibre de Bargués el de la baronia de Talavera, que formava

• part dels estats dels marquesos de Rubí, pel març de 1702:

"...avem arendat Tallavera, jo y Saldoni mon
C Ocunat y Fran Sta. Cana mon cunat y Andreu

Sta. Cana de la vila de Sta. Coloma, per preu

de 1.150 lliures per cada ani, en 50 lliures

de axaus..."

A.
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I»a part més sucosa i important d'aquests arrendaments de
!

drets senyorials acostumaven a ser els delmes. Pel cas de fa j

laverà, per exemple, sabem per l'enquesta de Zamora que el se I*~ I
»

nyor hi cobrava el delme d'espiga, vi i llegums, (49) la qual j

cosa ens fa pensar altre cop en l'agiotatge i la relació de j

preus primaverals amb que comença el llibre de Bargués.

En un altre cas el nostre negociant arrendava explícita

ment només ei? censos, però llavors la quantitat total era

força menor. El gener de 1727 escriu haver pres l'arrendament -,
I

de "los céneos de Ilonfalco per 3 ano, per 202 lliures per dit *
i

3 ans." Podia tractar-se de Tïontfalcó T'urallat o del Duc, la 1

jurisdicció del qual era del ducat de Cardona, del Homtfalcó

d'Agramunt o bé del Hontfalcó el Gros veí de Veciana. En qual

sevol cas, tots aquests exermles expliquen què hi feia Bargués \

a llocs com Kontcortes, on li hem vist pondre en penyora una í

vinya; o per Veciana on hi tenia dues vaques a parceria; o bé ¡

B. la Figuerosa, on li hen vist bestreure gra a carroi de què
!

el comú li signi un debitori. j
I

Per cert que aquestes relacions amb el comú de la Pisue J

rosa mereixen atenció particular perquè ens posen en contacte

amb una forma d'exacció molt semblant a la senyorial, i deri

vada en canvi d'aquest paper de petita banca rural de caire

usurari jugat per les classes r endist es i le mena de negociant s

pagesos representats aqui pels Bargués.
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El juny de 1708, quatre mesos abans de deixar-los blat

per sembrar, anotava el nostre negociant:

,e pres un vinte a carta de gràcia dels

grans y fruits en lo terme de la Piguerosa

per preu de 1.650 lliures..."

Qui treballés terres en el teTme del dit poble havia

doncs de pagar, a més del delme senyorial, aquesta mena de "re

delrae" consistent en una vintena part de tots els fruits al

creditor del comú. De la mateixa manera que un particular p_o

dia vendre a carta de gràcia, és a dir amb dret de retracte o

"pacte de retro", una part dels fruits de les seves terres a

canvi fl'im capital manllevat, tot un poble podia tributar en

I espècie, durant un determinat període, a qui li bestreia unr

j suoa. El cas, força comú com més endavant veurem en parlar

de l'Església, es presta a tres consideracions.

j La primera és que no sorprèn pas que a continuació els

[ del netiiix ^oble de la Figuerosa haguessin de demanar blat

per serrar al seu creditor-exactor, i fins i tot per con-

sumir, ui es veien incapaços, en les anyades dolentes, de

poder assolir la mera reproducció del cicle productiu anual

era en bona mida a conseqüència d'haver estat prèviament pri

vats d'una part considerable de la collita, detreta com a

delmes senyorials i com a "redelmes" usuràris, anés Is, part

venuda de forna forçosa per pagar les prestacions fiscals,
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senyorials i censáis en metafile. j

A més, totes aquestes mossegades succesives escapçaven
I

aquella part de la collita susceptible en principi a'ésser :

consumida. Però quan els rendiments per unitat sembrada són

molt baixos, del 3 ^ 4 per 1 per exemple, això vol dir única

ment les dues terceres o les tres quartes parts que resten un

cop apartada la llavor. D'aquesta nanera baixos rendiments

per unitat de sembra, que eren generals a la Segarra del set-

cents, incrementaven relativament els efectes d'aquelles den

tades. (50) i

A causa de les oscil·lacions anuals de la producció agra

ria, dins un marc concret de condicions tècniques i socials,

la mossegada inexcusable dels de dalt podia arrabassar en de s
í

terminats casos, no solament arïb la totalitat de l'excedent, J

sinó fins i tot amb la part necessària com a llavor o aliment |
i

de la força de treball per reiniciar el següent cicle produc *

tiu. Llavors calia demanar gra a qui en tenia, és a dir als |

qui havien mossegat primer. i
i

la segona consideració és referent a la forma solidària |
i

d'engaltzar-se les detraccions d'origen senyorial i fiscal J
í

amb la de naturalesa crèditici-usurària. En efecte, la sos- j
Í

tracció d'una gran p irt del seu excedent aaV> deines, censos, J

lluïsmes i impostos precipitava als pobles col·lectivament,

i als pagesos i menestrals particularment, a mans dels credj.
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tors que podien, d'aquesta forma, afegir a aquelles formes

d'explotar treball d'altri la seva manera mercantil-usuraria

de fer-ho. Un exemple ho deixarà més clar: després d'haver

pres un vintè als veïns de la Figuerosa en 1708, i haver-los

fet signar un debitori per 223,9 lliures poc després, trobem

al llibre de Burgués que pel juny de 1722 escriu:

"...e pres porsio de les erbes, pastures (i)

abeurades del llooh (i) terme de la Piguero-

SE, junt pjnb Antoni Joan de Torà..."

Caracteritza totes aquestes exaccions usuràries el fet

de sumar-se a les anteriors, recoltsant-se en elles sense s_u

primir-les. I el nat eix és vàlid no solane^ t en relació amb

les detraccions senyor:alo j ficcala, sino també -oer a les d_i

ferente formes d'especulació mercantil-usuraria entre elles.

"Prendre" rostolls, orstures i abeuraments ale comuns dein p_o

bles conbinava prou, "bé, ioer exerrole, amb els negocis de con-

pra-venda o parceria do bestiar d'enrreix.

I, Ter fi, és tarïbé prou notori com aquesta sostracció

de rendes, parts de fruite i recursos necessaris per a la re

producció de tota la comunitat rural, derivada de l'aprofita

mtnt de l'endeutament estructural O e la eran majoria pagesa

i menestral, resultava altament hornocromica amb les formes

d'exacció senyorial prevalents en el medi en que es desenvolu

pava. les pràctiques usuràries mèo esteses i menys ocultes
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no solament no tendien a reemplaçar, tot desplaçant-lo, al ré

gim senyorial, sino que preníeu formes semblants, imitaven

els seus coloms i les seves paraules contractuals, per tal

d'esdevenir una mena d'homotips d'aquell.

Certament, encara hi havia dues diferències importants

entre els vells delmes immemorials i els nous "redelmes" o

dotzes, catorzes, vintés, etc. "venuts" a un prestamista. Els

segons eren per un termini fixat, tot i que si noves necessjL

tats de diner ho exigien bé podien allargar-se indefinidament.

Con veurem on parlar de l'Església, aquest cas no era sens in

freqüent. D'altra banda, si el poble havia venut la part de

fruits o les herbes i pastures a carta de gràcia, 1'erecció

era en principi redimible també durant el t emini prèviament

fixat per la venda, retornant el caratai manllevat amb aques

ta. Però con en el cas anterior, per deslliurar-se d'aques-

tes exaccions dels negociants els veïns havien primer de solu

cionar la situació d'endeutament que els havia obligat a eri

dar-los, i l'acció dels dits negociants tendia precisament a

perpetuar llur endeutanent.

Per tant, de fet sino de dret el sistema d'exacció usura

ria tendia a cuallar en una estructura autoperpetuadora sinjs

trica, i de vegades homocròmica, a la del règim senyorial.

Recordar que era redimible no ouDOsa traçar una linea divisò

ria tan radical com sembla, lío tenia al darrera, és cert,
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tot el pes històric, jurídic i cultural que sancionava aquell

règim senyorial i contribuïa a legitimar-lo. Però els meca-

nismes que feien redimible la detracciS creaitici-usurària a

dreta llei -cancel·lar el deute, en poques paraules- eren del

mateix tipus, però de signe contrari, que els que l'havien

fet néixer. T potser valgui la pena recordar aquí que excep-

cionalment els delmes també eren redimibles: els veïns de Ri-

ber i Sedò, per exemple, van aprofitar l'expulsió dels jesui-

tes el 176? per redimir-lo en llurs termes. Tot i que els

de Sedó van haver de fer constar en l'enquesta de Zamora de

1790 que seguien pagant "le 31 parte de granos j frutos è T.

ilasot de I'iralcanp à quien In tienen venc'ic'?5 con pacto de re-

tro por haver]os entregado la Dprtida que necesitaban para la

redención del Diesmo..." I ja saben que e "iber els Alió, i

els Solsona després, s'enduien un onze dels frans, vi i fila-

nes de tots els veïns, i s'havien quedat anb les herbes i ro£

tolls, pastures, abeurades i fems de la comunitat. Prova d'a

quella homocromia n'és precisament la cura anb què hom ha de

llegir els inventaris dels béns d'aquestes famílies per uoder

oiotingir quan el cobrament d'una part de fruits era conse-

qüència d'una bestreta de era o diner al poble, o per es tabi .i

ments emfiteutics de terra fets en data tardana i dels quals

en constituïen una part del cànon.
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14. Pagar terree amb diners i diners amb terres. •!

Els exemples precedents indiquen que la natiiralesa usura \

ria de l'exacció a què donava lloc el sistema de crèdit que i
i

anomeno 'censalista*, molt més clarament que en la lletra de

les escriptures notarials dels censáis, apareix quan intervé

nien debitoris i, sobretot, alienacions a carta de gràcia de

fruits o béns immobles que, derivades de situacions d'entram

pament anteriors, de vedades podien arribar a afectar a comuni l
i

tats rurals senceres amb llurs recursos col·lectius. Per què, «

doncs, anomenar-lo sistema censalista? Per què no restringir

l'ús de l'adjectiu 'usurari* a debitorio, vendes a carta de

gràcia i, potser, als violaris, desllindant clarament aquests J

casos extrems d'un innocent contracte crue redituava un mòdic s
í

interès del 5 o el 3 per cent, lliure de tot?» rn<:pita?s '

S'esdevé nero que, a destro t oc resultar més transparents

a l'hora de deixar entreveure el seu paner parasitador dels

petits productors, aquells contractes eren també "extrems" pel

fet de funcionar con r apèndix o pcrllonracid d'una teranyina

construïda bàsicament a liase de cencaln. Lee olienacions a :

carta de gràcia actuaven molten vegades de mecanisme reactua »
i*

litssador d'una rende censal endarrerida i, de retruc, d'amena \

çadores xurriaques per impel·lir ale censataris a tsâ ar les j

pensions amb regularitat. Signar priner un debitori i després

un censal pel -oreu reconegut com a deute amb la signatura del !
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primer podía servir per amagar legalment el cobrament d'inte

ressos més alts dels oficialment reconeguts en el segon con-

tronte. I si els violaris admetien en unes escriptures per-

fectament legals la percepció pel prestamista d'uns interes-

sos que gairebé multiplicaven per tres el màxim estipulat per

als censáis (i després de la rebaixa del cànon d'aquests el

1750 el multiplicaven per cinc), era per compensar que la ren

da a que donaven oricen s'extingia, a diferència de la d'a-

quells, amb una o dues v; L des.

Semblaria a priner sop d'ull que aqxiests tres instruments

haurien d'haver estat considerats ™és lucratius i, per tant,

preferits pels prestamistes a 3'hora d'esmerçar capitals. I

tanmateix, tot el na t erial empiric utilitzat en pquest treball

ha mostrat inequívocament que ere en els censrls on descansava

lo, ->a;ior part Ce l'estalvi que les classes benestants de Cerve

ra i la Ce^errs esmerçaven icr 3a vip creditície abans de les

desanortitsacionc, rectant-los subordinada la utilit?acio d'£

quells altres contractec.

La gran quantitat d'oberacione amb censáis que apareixen

en el llibre d'en Bergués són precisament ima mostra d'això,

lio podries! entendre de cap manera la profusió" amb que el no_s

tre negociant col·locava i treia diners en censáis, ensems

que no deixava p^s d'aprofitar d'altres possibilitats més prjj

fitoses a curt termini, si, aplicant criteris d'esmerç anacrò
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nies, contraposéssim ambdues alternatives i haguéssim de con-

cloure que el comportament de B argues era econòmicament irra-

cional.

Resseguim primer un dels file de la teranyina de deutes

teixida pel negociant cerverí, per tal d'observar amb major

nitidesa con uns i altres instruments eren de fet trossos de

la trana d'una nat eixa seqüència. L'abril de 16°9 venia una

vinya a Anàreu ?«!ercé, habitant de Cervera que el cadastre de

1744 considerarà papes i li atribuirà la propietat de 13,7

jornals (unes 6 has.), dues nul es, una casa de 337 lliures i

un patrimoni total ¿e 937,5 lliures. El -oreu eren 120 lliu-

res, de les que un tal Francesc Pla n'->vanca cinquanta (pot-

ser creant üercé un censal n favor neu, o bé cancel·lant un

deute anterior d'aquest PI? n_~ib el oa~cs !"ercé) . Per les 70

lliures restants, deia Barr?aés,

"...a de â "c dit "erce 3,5 lliures cada oni

de cencio..."

El llibre registra tot se^iit el ^e^ament d 'aquesta pen

si<5 de censal -3,5 lliures són el 5/ c1 'un capital rie setanta-

fins a 1703, nroduint-se des orés una interrupció a continua-

ció de la qual troben, el febrer de 1705, l'anotació sergent:

"...me a dit cobras dita vinya..."

3i hem de prendre al peu de la lletra la nota -i després

no s'hi diu res més de l'assumpte- Andreu !.!ercé hauria pagat
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les setanta lliures amb una parcel·la de terra que en el ma-

teix moment de contraure aquell deute en valia cent vint, a

desgrat d'haver pagat el cànon fixat durant quatre dels sis

anys transcorreguts. Pent recompte de les faves (i prescin-

dint dels canvis en els preus en general i dels de la terra

en particular) resulta que d'un esrierç de 70 lliures Bargués

n'hauria tret 134 al cap de sis anys, la qual cosa representa

un guany del 91 »4? sobre aquella inversió inicial, i un 15,2f>

anual.

Un altre deute coetani entre els mateixos censatari i

creditor ens ajuda a conprenfre ßer què Andreu ""ercé va haver

de dir a B argües qxie es quedés amb lr> vinya. El gener de 1703,

any en què va deixar de pagar la pensió de censal -recorden

que tot això transcorria pi principi de lo guerra de Gucces-

sió-, Burgués anotava en el llibre que navi p cormrat al mateix

Ilercé un altre censal "que li feige Ramon 3icat espardene per

un tros de terra i a venuda", de 27 lliures. Dit altrament,

que li havia deixat unes altres 27 lliures a canvi d'una pen-

sió de censal que !'ercé cobrava d'un espardenyer en haver-li

venut, al seu torn, un bocí de terra. Con que no podia, per

norma del contracte censal, oblidar r 1'espardenyer a retor-

nar-li el capital mentre li pagués reguiaraent la pensió, i

trobant-se com saben insolvent, va vendre el censal al seti

prestamista. El peix groo censalista es cruspia el petit.
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Reprenguem ara el nou fil amb què hem topat tot resse-

guint la teranyina censal d'en Bargués. L'espardenyer Sicart

va anar pagant la pensió de 1,35 lliures regularment fins a

1709, en què deixà de fer-ho. A continuació d'un buit de sis

anys, l'octubre de 1715, Bargués escriu:

"...ne an renirciat una vinya te dit nom per

fer la espicial obligació..."

Saldo probable ö'una guerra que just acabava de finir,

la vinya havia ja estat venuda altre cop, un mec abans de ser

escrita la darrera anotació. El comprador hovia estat un pas_

tor de Cervera, Francesc Coïes,

preu de ÇO lliures, les 30 cornut ans

y les 30 a sencal, que son 1,5 lliures cada

ani..."

Tirem ars enrera el fil descabdellat: prendre la penyora

al censatari insolvent havia servit per aumentar xina pensió

de 1,35 fins a 1,5 lliures i enbutxecar-se, ¿e pas, trenta

lliures, quantitat superior al capital de vint-i-set que gra

vava la vinya en qUestió. D'un eonerç de 27 lliures n'havien

brollat al cap de dotze anys C9,45, amb tin fjuany total del

157,2f, o d'un 13,1'/- a l'any si -malgrat les interrupcions-

el repartim alíquotanent en tot el període. Detretes les 8,1

lliures de les pensions irrraagades pel primer censatari, en

restaven 21,3 "lliures" per a noves operacions, a més d'haver

crescut el censal urinitiu de 27 a 30 lliures.
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A menys que considerem part de 1'ordre natural de les oo

ses que dels capitals hi surtin guanys com mores dels esbar-

zers, haurien de preguntar-nos d'on i com sortien aquests be

neficis; i aquesta pregunta és probablement més important que

haver posat de manifest con, en les seqüències censal-terra-

censal, la taxa legal del cànon escrit en els contractes nota

rials era habitualment ultrapassada.

Aquests exenples es presten també a un parell de coneï ta

ris addicionals. El primer és que Barques no va prendre's la

molèstia de precisar en els recordatoris que es feia a ell ma

t eix els mecanismes legals concrete amb els quals donava la

terra a canvi de cencals o els M ^renie ruan no pagaven la

pensió: vendes a carta o. e Tac i P? Amicals vendes peroVtues?

S implement, le conni^nació del ̂ é "especialment obligat" en

l'escrï-ot1 ra censal? la cappcitat de maniobrar amb les lleis

IT- "T" a fatat diferent en cede cas. Però, ^efons que es des—

Tren del manuscrit, t&rt era. TTés enllà del dret sempre hi

i a cl fet, j no seiibla haver tingut el nostre censalista mas

sa dificultats en empènyer IP roda diner-terra-diner. I, al

cap i a la fi, allò que importava era que del diner secuís

brollant la renda.

La segona ja e'ha avançat: hon tirava mà de penyores

quan volia (o quan l'endarreriment dels censatario permetia)

revaloritzar le renda censal. la propietat de la terra servia
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de caixa forta que garantia els mateixos capitals que la gra
ff,

•í
vaven a plac indefinit mentre detreien dels seus fruits una !

s
renda regular. 2s particularment pertinent d'observar aquest *

f
fenomen en una zona on predominava ja en el segle XVIII un re '

gim de petita propietat, molt repartida i quasi-absoluta, Ile

vat dels restes de reconeixement d'un domini senyorial direc-

te.

A diferencia dels Kuix, els Bargues no van poder sostrau

re com a mínim una part dels seus censáis a la doble recana-

ció del cadastre i manifest de Uff. En el llistat cadastral <
I

hi figuren al seu nom set censáis per un valor total de ¿44 *

lliures, la qual cosa els va representar afegir a la seva con

tribució fiscal la mòdica quantitat de tretze sous i mig a l

I

l'any. j
I

Donades les característiques del llibre de Josep Bargués I
i

es impossible de saber amb exactitut quin era el seu capital cen

sal en un moment determinat, però en relació a la llista que

després va ser inclosa en el cadastre pot donar una idea que

un dels censáis creats pel pafès-negociant, cl que li feia

el veí de Torà Ramón Tonijuan, valia ell tot sol quatre-centes

lliures, això és gairebé la suma d'aquella llista. Una altra

relació que apareix inserida entre els fulls del manuscrit,
Í

sense data, passa llista dels "sensals fan a Ramon largues Pa |

ges", el mateix que trobem con a "titular del patrimoni de la
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casa en el manifest de 1744: hi ha nou censáis que sumen 500

lliures, i el més interessant és que únicament uns quants coin

cideixen amb els de la llista coetània del cadastre.

D'altra banda, Bargues va crear entre 1703 i 1708 un to

tal de deu violaris que sumaven 527,5 lliures de capital. Anb

un interès anual fixat entre un 14,47 i un 14,29̂ , suposaven

unes 75,5 lliures de pensió anual. A diferencia dels censáis,

Bargués va anotar amb nolt de detall el nombre de dobles d'or

i argent que entregava, fent constar de vedades que la quita-

ci<5 hauria de ser feta també en dobles. A més exigia ferman-

ces, i no de qualsevol: entre els avaladors M troben noms con

els de mossèn Sinó Corte, la senyora Francesca Guiu i Janer,

don Gaspar llir, dona Rafaela de Montaner, els doctors Kagí de

Casanoves i Antoni Ganyet, etc. En el contret per la senyora

Kagina Soler hi va fer constar la "especial obligació de un

mas te a la partida de la franchesa", en lloc d'exifir-li fia

dors. El ternini eren senpre dues vides, reneralnent amb la

fórmula "ell i el fill" referid? a cui havia nanllovat el ca

pital i restava obligat a satisfer Ir pensió de per vida, si

no el retornava; en un cas, *oerò, les vides són la del propi

Barques i la del seu fill Tonàs, i en un altre les del dit T_o

mas i un espardenyer anomenat Josep Pont. També, i a diferèn

eia dels censáis, va haver-hi quitacions totals o parcials de

cinc dels esmentats violaris entre 1704 i 1717, o com a mínim
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íes van fer constar.

Els violaria semblen, però, haver estat sn capítol apart

en el conjunt de negocis de Josep Bargués -de fet apareixen

tots junts en unes poques pàgines, i no podem relacionar-los

amb altres operacions anteriors o posteriors-, destinats, pot

ser, a servir com una nena de fons d'assegurança. També els

censáis podien servir -per a coses semblants. Per exenple,

cinc censáis servirien a Bergués ner satisfer el dot de 203

lliures a una tal l'aria Angela Dalnau i Barrés l'octubre de

1718. (51) En un altre cas, el cersal la tensió del qual pa

gava Felip Domingo des del If51 servia pel nanteninent de

1'emita de Sant Emengol, que posseïen els Bargués a 1 es afo

res de Cervera; (52) l'any 169° p quest censateri ve -oagar,

per cert, awes pensions amb verena, melgrai estar teòricanent

prohibit. Però era nés corrent que, con e níniï en els trà-

fecs que nostrp el nanuscrit del nostre negociant, e]s censrls

es relacionessin anb conn r a-venc1 e s de terres, horts i cases.

El nat eix any 1C 99 anotava, TO er exenple, el "cencal fa

Ciño Alcove, p er un ort en lo care de la vali... lo vené non

avy...", de 1,25 lliuren de nenei6. En 170¿ escriu haver ve

nut "un ort en lo care de lo vel... 3 Blasi Pere Joan per preu

de 70 lliures s cencal... que son 3,5 lliures". Ignorem si

es tractava del nateix, que uauria perdut aquell lind Alco-

ver, o d'un altre; l'exoressió "vendo a censal" denota en quel_
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sevol cas força bé la manera d'utilitzar-se el contracte. r
Í

També la venda de tres jornals i mig d'erm, part de la ;

vinya propera a l'ermita de Sant Ermengol, va fer-se l'any

1739 a censal i, quan el comprador Josep Sisquer va afegir a

la compra uns quants jornals més l'any 1744, simplement es va

augmentar el preu del censal que gravava dita parcel·la. Tots

aquests exemples, dels que tanbé* en són plens els fulls dels
!

llibres de comptes de cases nobles o de la nateixa Església I

parroquial, indiquen que generalment només els rics nodien pa '

âr al comptat, o en pocs teminis, l'i'.roort de peces de ter-

ra, cases, o qualsevol altre öespesa que exigís sumes gr?ns

de diner. Tots els altres havien de carre^er-se de censáis

que gravaven uns béns dels quals n'eren jurídicanent els pro f

dietaris ^erò dels quals no podien fruir sense pagar primer

la renda corresponent.

I aquesta noneda tenia, con totes, dues cares. Romandre

els uns condennats ner endeutanent crònic a detreure del pro 4

ducte de llurs béns una renda recular era precisament allò

que permetia als altres, els perceptors d'una bona colla d'a

questes rendes, la seva excepcional Liquidität amb la qual pò t

dien operar. Tenir capitals col·locats sobre els béns dels

altres, i anar cobrant-ne la renda del treball dels mateixos, |
1

podria ser descrit, sota el punt de vista del censalista, mu- f

t at is mutand i s, com una situació anàloga a la de tenir tot un
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seguit de llibretes d'estalvi.

Però es tractaria llavors de llibretes d'estalvi a un

plac indefinit, tret aquest que per ell sol desaconsella la

imatge mental del sistema censalista com a primitiva caixa

d'estalvis rural -consideració a la que em referiré en altres

parts d'aquest treball- en inpedir a l'impositor retirar els

diners del coripte, oblidant al censatari a lluir en un decer

minat t emini, a nenys que aquest deixés de pagar interessos.

Això limitava, evidentment,la capacitat dels censalistes

d'alliberar ràpidament una part important dels capitals que

tenien esmerçats en censáis i col.locar-los en un altre lloc.

De fet, con veuren, hi ^avia fissures notables en el teòric

dret de redempció facultativa dels cencataris sobretot quan

intervenien vendes o corta de r-rhcir. (53) T el censalista

tenia al seu abast tmr r1 tra solució, lp de vendre elruns dels

seus títols consols.

De la primera ooaibili tat n "i au r i en icrò "puc1 i t -orinci-

nalment els censclister ^én r·ronc·o·3, i ^o i6s er les combina—

cions mes eVbolicpdes de cencpic p^l alien?cíonr n cartó de

gràcia. Le venda C 'csc^i jturec ccnralr se "tic '.ever estat

contemn! o de? co^ im recurs extrem, al rn'pl or" ^recini taven "ió

més els qui nation solitudes Jificultpt0 d'inr oi vencia. En el

llibre d'en "'ar̂ és si trouei repetits casos f"e comora c'è

censáis, o de quit?cionr fel0 que nn altre individu feje ner
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passar a ser-ne el perceptor, contra un de sol de venda, i que |

tenia un significat especial al que ens referirem després. í
*{i

Per al sector de les classes benestants més donat a com I
— ¡

portaments plàcidament rendistes, que sovint podien completar

llurs ingressos amb els provinents de l'exercici d'activitats

professionals con 1'advocació i el notariat, o de l'ocupació

de determinats càrrecs, aquesta relativa immobilitat dels ca

pitáis censáis no deuria representar un inconvenient excessi- i
í

vament greu. En canvi, del cantó més plebeu dels negociants í

que depenien del diner comptant per introduir-se amb èxit en

els intersticis del món agrari i menestral o o t m'fes al regim se

nyorial, aquesta trava havia de provocar certs escanyaments,

puntuals però reiterats en el temps.

I! em vist a"; ans com icr 1) es t reti r e uns suma al senyor en

Francesc de IloL·ro', a corrnte d'rrrcndaments de drets senyo-i-

als, el nostre "lagès—negociant va c^r^r de manllevar-la r?ri- >,

mer a l'Església parroquial de Cervera. TJna altra cdrcumstàn
~~ i

eia que Todia obligar a fent com Jq'so~i r.prgués a manllevar de '

cop quantitats importants de diner ora la compra de cases i j
*

terrea, però per motius una mica diferents a les venies que |

ells mateixos feien "a censal". Les casec que compraven amb ¡
1

intenció de residir-hi acostumaven a exigir desenborsenvnts |

considerables en escollir immobles de molt valor, situats en

llocs preeminents de la ciutat, signe visible de llur condició

-i.
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econòmica benestant i del seu status social privilegiat. Les

adquisicions de terres que feien aquests compradors eren, con

ja sabem, molt selectives, cercant generalment sorts de rega

diu o parcel·les de molt bona qualitat i ben situades les

quals, pels nateixos motius, eren cares.

Una repassada final de les compres de sorts, cases i vi

nyes en el llibre de Jose-o Barques servirà per il.lustrar-ho,

i per posar-nos en contacte amb un tret c] au del funcionament

de la teranyina censalista a Cervera i o la Segarra: l'exis-

tencie d'un enicentre mie, tot estenent els seus braços cen-

sals en un radi noi t superior oi que oodio abastar car? dels

censalistes orivats de IP ciutat, actuava, a la vedada con a

creditor d'aquests quan OG veien momentàniament escanyats, se_n

se -nat ir per r i:: o del mateix "'al de -oca liquidi tat.

I

15. La sort detenir parente ^reveres.

i
L'any 1700 Jose^ Barrés va comprar lo casa del carrer

j üajor que ambicionava, i en la caie va fcenir la satisfaccio de

veure morir al seu pare, (54) que >evia estat del doctor Fran

cese Montaner, canonge de la Heu d'Urgell. El nreu foren ¿40

í lliures -en 17̂  el manifest vo estiriar-la en 5CO- i la forma

de nagar-la va consistir en la creació d'un censal "a quita

\ de 110 lliures cada vegada". De fet va lluir-lo no*aés amb
I<

dos pagaments de 200 i 240 lliures entregades respectivament
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el 1709 i 1728. Mentre tota la familia es mudava al carrer |
í

Major l'hereu venia la casa que hablen habitat fins llavors ;

per 400 lliures, cent cinquanta comptants i les 250 restants

a censal.

Entre tant, el setembre de 1702 va comprar "un bocí de

terra... de 8 porchas al rech de Sts Madallena estimada per

dos expers per 110 lliures", quantitat que no diu en el llibre

que hagués de manllevar, malgrat que en un altre racó hi tro

bem 1'anotació de què, el febrer de 1703» quitava "un cencal
è

r coal D Fran ÌIux da 120 lliures". Con bé sabem Francesc TM ui x

era llavors doner de l'Església parroquial de Cervera. Pel

maig de 1705 lluïa un altre censal "al S recto de la siutat
I

de Cervera de preu quaranta lliures". '
i

L'any 170G va afegir a aquell bocí quatre jornals i dues !

porques nés "de tero, canpa ab aln-'nes tires al rech do ?!ada-

llena", que havien estat elei mateix ano, per 612,5 lliures.

Aquest cop és se/~ur one no disposava de la cuna sencera donati
i

que va vendre el censal de 250 lliuren rue li feia el conrora

, dor de l'anterior casa dein Barquesi
i
1 " .. .lo sobre dit ceneri e venut a la Rnt ço

-lonitat de Cervera, vui ale 7 febre de 1706,

l los dines an servit Ter conpra unes sorts que

j tinc comrades... (ie]) preu de 612,5 lliures

El crèdit eclesiàstic li havia completat la quantitat
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que havia de menester i de la que no podia disposar enterament

a partir dels seus propis recursos. En el futur, però, en

lloc de repetir aquest expedient que suponava perdre un capi-

tal censpl i un censatari, va optar uer cobrir els forats de

manca de liquiditat carregant-se emb censáis que després qui-

tava a curt termini (en relació, és clar, p Ir molt liorna du

rada que acostunaven a tenir oquests encarre^anents entre els

censataris nobres).

Per l'abril de 1709 va enbrancar-se novament en l'adqui

sició d'uno vinya subjectat!?, "ab un ios ec^allpt, de tenfuda

de C ̂ ornáis... per ijreu de G?0,C lliures". Anb diferents

pagaments ö'abril i juny del latcàx ony, Ce febrer de 1710 i

mai^ de 1715 vo cetisfer ir tota] itot d'rquclls cuma. Però

en ni^ ¿e les anotacions d'aqvects lliurp'ients hi troben cono

tància de que el deceibro de 1711 ""̂ r·n.î c brvio "quitat lo

cencal de la Et co^oritst de 13°,3 1"!iurcr que io avia enca_r

regat del nas co'Tori...( en) 170n" . Fn con -iér ei clero secu

lar c erver í li bavJa fot de creditor.

El 1714 ¿s diu directanent que ""T co "irat jnc vinya to-

cant a la del IED "-or ^reu de MO lliurec, co co les 50 un

cencal a la obra de ]? Iglesia y IPG restans uey lliures por

f pendono". Per cert que aquest? darrera ".enció* de] concej)

te de "pensió" aplicat ? un neparent repartit en quatre entre

gues diferides és una nostra de l'omnipresència fiéis censáis
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en les transaccions corrents a la Cervera de principis del

set-cents. Aquest censal amb l'obra de l'Església parroquial

va quitar-lo en 1729 dipositant el preu corresponent en l'ar-

xiu de la Comunitat de preveres.

A la vegada adquiria, el mateix 1714, "un ort de ... una

porcha y miga... a les adoberies per nreu de 81,à lliures", i

el dia després de feta l'acta de venda ens diu que "los prios

de 3t. Nicolau" havien signat apoca de 1'entrega de ¿1,¿ lliu

res, les quals, afegides a les quaranta noca<?es per "Barmés,

cobrien tot el preu. Aquesta confraria de 3apt ïïicolau la

conno s aven exclunivanert, con després veurer., ima nart dels

preveres de Cervera.x

L'estiu uc 172/ ve c o1 tirar un? ?3tr? "sort de ... 1 ^or

nal y f nòrdics, -oreu 210 l l jvres , . . . rl rech de 3t. Donat,

nron r1'una que 70 ni tincli". Per ler n?tei-es dotes havia qxii

tat a l'Església ncrroquia] un cèrcol Ce 250 lliures que gra-

vava unr> ^eretat que la fnr.ílin tori'1 r "ortfplcó. Un cop

alliberades les dues-centes cjpq^arta lliuren de la "Mnoteca

aobre aquesta heretat, el nrteix din i peta va crear un "altre

t
cencal a dita1! cononitat... ab er.nccial obligació la casa

esticli en lo cere nay'o" , ne] nat e i x preu 3 'oltre. Iln defini

tiva, la lluició no va ner tal ciño nuranent un traspàs de la

consignació Mootecària ¿'una parcel·la en ejtuaeió comprone

sa, i per la que Josep lärmen no tenia el nenor interés, e
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la seva casa del carrer major. Objectiu d'aquesta operació

seria probablement evitar que la Comunitat de preveres de Ger

vera, que era la seva creditora habitual, estigués entre els

altres censalistes de Tfontfalcó als quals defraudava, (55) i

que van acabar iniciant un nrocés d'execució de l'heredat.

El detall es significatiu, d'un cantó, de la cura que

Bargues tenia de les seven relacions privilegiades amb els

preveres cerverins; i, a la vegada, taríbé de la generositat

del tracte que rebia per part del clero secular de la ciutat,

que no v"S posar cap ^ega al dit canvi de consignació del cen

sal (i, de fet, aquest és l'únic creat Der Bargué? amb l'Es-

glésia parròquia;! en el qual menciona ima "especial obliga-

ció") D'altra banda és una i1 .lustració nés de la preferèn-

cia general d'aquestes capes socials per l'adquisició de sorts

de regadiu o de secà de nolt bona quelitat, " noder ser al

costat de les que ¿E ^ocscïen. A Jorc i ^?rnjés no li venia

bé d'enterrar ?50 lliurcr en l'veretat cn̂ ĉ ·'·orru-a de "ontfal

có rsrecisanert serque les havir de ^eiester 72er Ir conpra de

la sort al rec de lant Donat.

En definitiva: aliò que nai no vcio-" "cr al nostre uages-

negociant és convorttr-oc en censatrri de qui ^i venia les

sorts, vinyes o cases, tot al contrari de quan era ell el ve

nedor i els seus compradors esdevenien sistenàticanent els

seus censataris. Gi -ner tauor un forat en un novene detenni
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nat li calia manllevar temporalment una suma, sempre va recar

rer al clero cerverí. No hi ha en tot el seu llibre de memo-

ries mercantils un sol censalista de Josep Barques altre que

l'Església. (56) Aquest sembla haver estat un tret força ço

mú e tot el sector censalista benestant de la ciutat. Quan

l'oncle mossèn Francesc Wuix va haver de nanllevar sis-centes

de les niï lliures de la dot de la neboda, va ^rendre-les "a

for de censal a la Iglesia de Preberea (nie) de la present ciu

tat". I, no cal t'ir-̂ o tr°c ta"t-se Cel d oner ?ïuix, la Conuni

tat eclesiástico va dimencrr-] i ta 106 un tracte de favor:

"...-er haver fet la galant eri r Ion ,~>rs. no

tori H ò e ir I;flr»., coin ce ha T s t at en lo pa

Ter sel"i r t ^rr fer lo acte c'è dit censal 15,7

Fins i bot en els jotri :on~; r rc cosen reni dente B d'al-

tres increto de la conrea, con el Oc "Ir c r r r Alió de RiTjer

inventariat en 17^'J1, (57) l!i t rofei P l 'E-fiéria Ce Cervera

> -i al clero parroquial oït en T rt? etil r,"»"- con i ^r jncjnals

, censalistos creditore.

Tornen, ^erb, rl nortee ^o^bn-iicfociapt T'a.rruós i 'iTe^ii

t ei-nos ->er ler1 never vies d'accés nrivila^~iat al crèdit c en

cal eclesiàstic de Cervera. La resnostr és prou senr.illp.

D'una banda un rsersonatfc o^ue en el narpsscrit apareix anb el

't çoj non de "pare Fran "ora", que "-airebé oe^ir era cunyat seu.
t

(3C) La segona i néc imori^^t era evitLcntr.ent el seu ,̂ e
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mossèn Joan largues.
j

la primera anotació del llibre, després de la llista de |
iI

preus dels cereals i de l'índex, fou precisament deguda a

haver cantat nissa dit prevere. Els afers mercantils de

se-n Joan, com a minin anuells que afectaven al patrimoni fami"
liar er sentit ample, eren puntualment registrats per 1 hereu.

La conpra d'una casa en 1717 i la seva venda -oosterior l'any

1726. Els "beneficis que anava prenent o permutant. De
\
j .. des el mossèn es prestava t aribe a donar \m cop de mà, per ex,

enple per tractar d'escapolir del fisc al run bé de la casa,

l com quan Josep B argues va corrprar en 172< la sort al rec de

; Sant Donat:

"...e conprat una sort... encara que lo acte
4-

es fet en non de H" don Joan Bargués non ger

- n a "llet ...

I, per fi, quan va "lorir el nossèn en 173? la parcel·la

de quinze jornals que era seva va tornar, con nanava el testa

ment, altre cop al tronc; patrimonial de la casa. ¿ 'To podrien

considerar aquest cicle, l'esnerç d'una nart dels "béns inno-

"bles i els capitals líquids dele "Barfoiés en col·locar un brot

en l 'auarell eclesiàstic, una estratègia destinada, entre d'al

tres finalitats, a disposar d'un fàcil accés al crèdit eclesi~

àstic? Recorden que, d 'airona manera, el cióle podia tornar-

se a reiniciar la carrera eclesiàstica del Josep Bargués,

fill de la tercera muller del nostre negociant, el rastre del



I
667

qual perden en 1736 a la rectoria de Cardona.

Satén d'una tercera porta d'entrada del nostre Bargués

al llindar de la Comunitat de preveres cerverina, auxiliar

probablement de les altres dues, però la reservo per al

proper capítol sobre, urecit-anent, l'eparell eclesiàstic de

C ervera.
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L'ESGLÉSIA, El CHlDIf I LA USÜHA A CERVEHA EN EL SEGLE

*,
1. L'Església parroquial de Cervera i la seva Comunitat, j

2 Qui eren els beneficiats?. i

3. Els béns de l'Església parroquial.

4. L'Esglósia parroquial com a censalista.
i
I 5. L'abast de la teranyina.

6. Qui eren els endeutats amb l'Església?.

7'. Orígens de les pensions cobrades.

8. L'Església parroquial i la seva ciutat.

9. Els ordes religiosos.

10. Reconsideració final; el paper socio-economie de l'Esglé-

sia en la xarxa censalista.
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1. L"Església parroquial de Cervera i la gèva Gominitat

La Casa de la Paeria o de la Ciutat de Cervera ha ocupat,

com a mínim dea del segle XV (1), el mateix lloc en què es

troba l'Ajuntament construït en els segles XVII i XVIII. Is

un emplaçament curios: tot i ocupar un espai preferent de la

plaça Major, la seva inserció en el monumental edifici de

l'església gòtica de Santa Maria el converteix en una mena

d'annex o rebotiga d'aquell. En paraules d'Agustí Duran i

Sanpere,

"L'església de Santa Maria té la grandiosi

tat d'una catedral, i la Casa de la Ciutat,

que li és veïna, pren l'aspecte d'un palau

desplaçat, el qual, en presidir la gran pla

ça on s'eleva, es troba una mica encongit."

No solament el tamany relatiu dels dos edificis, sinó

el seu mutu engalzament amb la presó i la Taula de canvi,

són plenes de significat històric. Donen testimoni arqui-

tectònic dels principals centres de poder de la ciutat.

Andreu de Massot ens informa, en les seves Notícies de

Cei vera adreçades a Francisco de Zamora el 1789» que la per

dua de documents l'impossibilitava saber la data i condi-

cions exactes de la construcció de l'església parroquial de

Santa Maria. (3) Mancant-li aquesta informació, opta per
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uaa aproximació sociologica indirectas analitzar els escuts

eseolpits a les voltes i capelles de la pròpia església.

Això li permet suposar que,

"Aunque la Ciudad, cuyas armas están en me

dio de la bóveda de su presbiterio y otras

partes de ella, o sus moradores, debieron

costear su fabricación, parece que algunas

de las columnas y capillas de ella las debie

ron costear varii 3 particulares de distin-

ción, porque están en ellas esculpidas las

armas de su familia..."; "las cuales fami-

lias, las mas tienen también allí su sepultu

ra o el panteón del bienechor." (4)

Ja en la mateixa construcció, l'arqueologia dóna fe dels

estrets lligams entre l'Església i el poder. la mort, que

no iguala cap de les desigualtats de la vida, serveix a Mas

sot de fil conductor per repassar la presència dels diferents

grups socials a l'edifici eclesiàstic:

"Así en el plano de ella como dentro de sus

capillas hay muchas sepulturas, de las cua-

les la principal es de la Comunidad Eclesiás

tica, otras son de Cofradías y gremios, y

las restantes de particulares.

(...) El cementerio está contiguo a la mis

ma Iglesia (en una como plazuela cerrada de

paredes que tiene a la parte del medio día),

es antiguo y consiste en dos grandes sepultu

ras propias de la fábrica de la Iglesia, que

son como sepulturas comunes y sirven para en
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terrar todos los qus no la tienen propia, ni

corresponde enterrarlos en alguna de gremio

o cofradía, que no son muchos, y los que se

entierran en ellas pagan un tanto, a saber

dos sueldos de ardites los párvulos y cuatro

los demás, para la fábrica de la Iglesia. A |

más de estas dos hay otra propia de la cofra f

dfa de San Nicolás obispo en la cual se en-

t i er ran todos los que no tienen sepultura s-
I

propia, o de gremio o cofradía, y son enterra— i
dos con entierro que llaman de cofrade, fie í

ne también en este cementerio, la fábrica de

| la Iglesia, dos ¿gandes oseros o osarios, que

i sirven para recoger los huesos que se sacan

de las sepulturas cuando alguna de ellas es

j tá llena.11 (5)
it
| Mes que en la murt, era a l'ossera on pròpiament s'acaba

va igualant als qui havien viscut una societat desigual.

Hem vist que l'ocupació de sepulcres era plena de signi

ficats. ¿Qui i com gaudia, però, dels beneficis de la Comuni

tat de Preveres que administrava la complexa institució ca-

paç d'aplegar, en estudiada disposició a l'entorn dels seus
v

murs, les despulles de tots els grups socials?.

Segons una sentència arbitral dels jutges nomenats per :

la Santa Seu el 1260 que va dirimir el dret de patronatge 1

entre el Monestir de Ripoll i el Bisbat de Vic -al qual per

tanyia llavors Cervera-, Massot creia que originàriament el

dit dret el detentava l'Abat de Ripoll. El plet deuria con
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tinuar i sembla que el 1406, sempre segons 1'il.lustrat cer

veri, se signà una concòrdia entre les mateixes parts que va

traslladar al Bisbe de Vic el dret de presentar la Rectoria. ]

Al llibre de baptismes iniciat el 1475 el Rector era ja un )
1

prevere secular. Però el dret d'escollir candidats als bene I
~" !

ficis de Doma, Sagristia i Sant Salvador deuria romandre en

rnarg de l'Abat de Ripoll fins l'any 1774 en què aquest monej

i tir va cedir-lo al Bisbat de Solsona, diòcesi a la que.havia

estat traspassada Cervera*

"Desde antiquísimos tiempos", diu Massot, existien per

i separat la Comunitat de Preveres i la Confraria de Sant Nico
j ~
j lau delti preveres de Cervera. L'any 1768 la Comunitat es

composava del Rector, quatre Domers, el Sagristà, Cabiscol i

Sots-cabiscol, Organista, i altres beneficis fins arribar a

quaranta, ja que

".. .aunque los beneficiós de residència fun

dados en la dicha Parroquia eran noventa y

cinco, y todos ellos daban derecho para la

admisión al coro, y comunidad..., no tod'os ;

entraban luego al goce de las distribucio-

nes, si (no) que todos, a excepción del Rec ;

tor, Domeros, Sacristán y Organista, debían I

esperar que les tocase turno, porfue en vir |

tud de cierta anterior disposición, el núme *
í

ro de los comunitarios estaba reducido a cua |

renta." (6)

Massot diu ignorar quan i com van fundar-se la Comunitat
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i els seus beneficis, però anota que bona part dels dits be

neficis eren de patronat laic. (7)

La Confraria de Sant Nicolau, que segons el mateix autor

va fundar-se el 1319» era "propia, o privativamente,... para

los hijos de Cervera", i

"...en cuanto al número de cofrades y otras

particularidades, hubo en los siglos ant e ce

dentes algunas variaciones, y en dicho año

de 1768 estava aquél reducido a trenta y tres,

y debían ser estos, a excepción del Héctor,

Domeros, Sacristán y Organista, naturales de

la ciudad de Cervera y obtener algunos de los

de residencia sobreinsinuados

(subratllat meu, E. T.).» (8)

Fins a 1768 els dos cossos, es regien per normes separades

i gaudien de rendes prbpies i diferents. Per administrar-les

s'ei?collien cada dos anys dos preveres, "los cuales, los de

la Comunidad se nombraban oficiales y los de la Cofradía Priô

res." Amb la reforma feta pel Bisbe de Solsona aquell any,

va procedir-se a una reorganització que reduïa beneficis i

pretenia fusionar els dos cossos,

"...para que no hubiesse en dicha Iglesia pa

rroquial mas que un cuerpo, que se llamase

Comunidad, de la que fuesen miembros el Rec

» tor, los Domeros, el Sacristán, el Organis-

ta, el Chantre, diez y siete beneficiados,

ocho originarios, y dos pasioneros..." (9)



674
Les quatre Doñea es reduïren a dues, al benefici de Sa-

gristia va unir-se un altre, al d'Organista dos, a la Cabia-

colia la Sots-cabiscolia, i els vuitanta-cinc beneficis res I

tants van unir-se de cinc en cinc, fins a disset. A més, es f

crearen vuit noves places per a fills de Cervera, i dues per

a passioners, fent el total de trenta-tres preveres.

Si bé aquesta reducció i major dotació individual deia

beneficis va portar-se a terme, la resistència de la Confra

ria de Sant Nicolau a desaparèixer va impedir la fusió de

les rendes i de llur administració fins a una data força més

tardana. Aquesta resistència és prou significativa, trac-

tant-se d'un important instrument de control de l'aparell

eclesiàstic pels sectors poderosos de la ciutat, i coherent

amb la gelosia mostrada sempre pels confrares de Sant Nicolau

en ocupar un lloc preeminent en relació a les altres confra

ries de la ciutat. (10)

2. Quí eren els beneficiata?.

Al cadastre-manifest de 1744 apareixen vint-i-set prevé

res de Cervera, els béns dels quals són considerats separa-

dament dels que eren propietat de beneficis o altres funda-

cions, o de la Comunitat de preveres com a tal. Segons el

que hem transcrit d'en Andreu de Massot, vint-i-set benefi-

ciats eren només una part dels més de quaranta preveres que
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privaras

valor valor valor
tarta % turras casas cansáis RT

(.tórnala) reoadiu (lliuris) ( lucirás H lliures Hlliures)

Oosep Alaine
Isidre Altina
francate Bernades
Part Dauma Botinas
francate Cirera
N Ico lay Domingo
Baptista García
3osep Dañar
Francate Nuix
Magí Palmerola
francate Palliato'
Magí Partilo
Nicolau Porta
Dosap Prats
3osep Puig
Antoni R ano n
Rafael Renyar
3aume Sarra
Dosep Roca
Ragí Segarra
Ramon Teixidor
Ignasi Tornar

? Terranova
Antoni Torruella
Francesc Trilla
Josep Trilla
Bonaventura Valls

total preveres
Comunitat de prev.

1,6
3,1
4,1

11,5

3,1
13,9
21,0
10,3
3,3
6,6
9,8
0,2

11,0
0,1

17,2
21,4

-
4,7

17,1
7,6
5,1
6,6
-

4,7
1,7

14,3

200,0

144,7

30,8

*•>

-
4,1

32,7
1,9

3,8
100,0

-
100,0

-
4,7
-

3,4
5,9

13,2

-
-
-

'J, 7
a5,7
49,1

8,4

.7,2

29S fO
130,0
177,5
760,6

141,9
740,0

1.097,5
1.693,7

126,2
375,0
563,8
71,2

361,2
15,0

648,8
1.180,0

-
563,8

1.078,7
787,5
222,5
356,2
-

177,5
483,8

3.160,0

15.207,4

13.507,0

240,0
220,0

•»

-
240,0
480,0
560,0
240,0
300,0
560,0
.
-
-

-
-
-
-

360,0
-

360,0
600,0
-
-

4.160,0

360,0

•*

-
mm

-_

-70,0
-191,8

-
-
-
-
-

2.939,3
-500,0

-
-
-
-
-
-
-
-

2.177,5

-200,0

" WHMHMMMVHMMHM *

295,0
130,0
177,5
760,6
240,0
361,9
740,0

1.097,5
1.933,7

606,2
865,0
612,0
371,2
921,2

15,0
648,8

1.180,0
2.939,3

63,8
1.078,7

787,5
582,5
356,2
360,0
777,5
483,8

3.160,0

21.544,9

13.667,0

TOTAL CLERO SECULAR 344,7 12,1 28.714,4 4.520,0 1.977,5 35.211,9
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havia de tenir el cor de l'Església parroquial en 1744. Do

nat iue el motiu de la seva aparició al cadastre era proba-
r

blement el de ser posseïdors de patrimonis particulars dins ,

el terme de la ciutat, diferents dels béns beneficials de què

gaudien, podem considerar-los una certa mostra representati

va del clergat cerverí.

D'acord amb el quadre adjunt, aquests vint-i-set preve-

res eren conjuntament posseïdora en règim particular de 87g
i

I has. de terra, amb una proporció important de terres d'horta

i regadiu, que el manifest avalua en 15.207,4 lliures. Hem
Í
| tingut ja ocasió de veure que la Comunitat de Preveres era
ü

I com a tal el primer propietari de terres de la ciutat, amb
ï

í 63»! has. avaluades en 13.507 lliures. Si afegim a aquesta
i
ï

I quantitat la posseïda per preveres a títol individual, la
i
j terra en mans del clero secular sumava el 1744 150 has. esti
!

\ mades en 28.714,4 lliures: això és, un 4,6$ de la superficie
¡
j total i un 7,4$ del valor d'aquesta.
t

També en règim particular aquests vint-i-set preveres

eren propietaris d'onze ceses avaluades en 4.160 lliures, ai

xí com de 2.177,5 lliures en censáis. No és posible comparar

aquestes quantitats,amb les que tenia la Comunitat ja que,

com hem vist, el cadastre-manifest no inclou el seu valor.

Ara bé, si sumem la riquesr, coneguda en mans del clergat se

cular, tant en règim particular com per llur Comunitat, obté
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ni» Im xifra de 35.211,9 lliures, la qual cosa el eonverteix

de llarg en el propietari més ric de la ciutat malgrat que

aquesta riquesa -que és només una part de la realment posseí

da- representés solament un 5,9$ de tota l'avaluada pel ca-

dastre .

¿té sentit sumar els béns particulars dels beneficiats amb

els de la seva Comunitat? ¿O té sentit no fer-ho, com en la

precedent anàlisi de la distribució de la riquesa feta amb
i

el cadastre-manifest de 1744? 11 problema és en realitat la

naturalesa de les relacions entre institució i beneficiats

S particulars, així com la funció real que l'aparell eclesiàs

t tic local complia pels subjectes actius que ocupaven les BJJJ
A

ves places.

| La primera cosa que caldria saber és de quins grups i sec

4 tors socials de la ciutat provenien els ocupants de beneficis
I
I eclesiàstics. En el marc d'a.quest estudi ha estat impossible

j resseguir una per una les múltiples connexions de cada bene-

| ficiat amb els seus parents laics. (11) Estem segurs, per

í exemple, dels vincles exiftents entre el prevere Josep Janer

l i el notari Geroni Janer (2.415 lliures de patrimoni) donat
i
j que els Jbéns del segon apareixen a nom del primer al cadas-

tre-manifest de 1744 amb l'evident intenció de sostraure'ls

a la imposició fiscal, una correcció posterior del volum de

traspassos ho rectifica. També coneixem la relació familiar
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entre el prevere Francesc Nuix (que entre d'altres càrrecs

importants va ocupar la receptoría de certs impostos munici

pals per l'Església parroquial en tant que administradora del

deute de la ciutat) amb el seu nebot en Marià de Nuix, cava

Her, (3.559,3 lliures de patrimoni) i del qual fou també tu

tor. I el mateix entre mossèn Rafael Renyer i la senyora na

Francesca Renyer, vídua.

En la resta d& casos hom troba sospitoses coincidències

entre els cognoms dels capellans i els de personatges rics,
i

0 de professions i condicions socials significatives. No ha

estat possible, però, confirmar-les amb altres fonts i sovint

hi ha al cadastre força homònims. Es solament una sospita la

relació entre, per exemple, el Rector Magí Perelló i la senyo

ra na Francesca Perelló, vídua (6.963,1 lliures), o el Regi

dor Bru Perelló (2.700,6 lliures); entre el prevere Nicolau

Porta i el Doctor Joan Porta (1.116,2 lliures) o el botiguer

Ramon Porta (1.312,5 lliures); entre el prevere Antoni Ramon

1 el capità en Joan Ramon (1.078,7 lliures); entre el Gapellà

Jaume Serra, notable censalista, i el pagès Ramon Serra

(4.541,1 lliures); entre el prevere forranova i el pagès for

ranova (2.622,5 lliures); entre els preveres Francesc i Josep

frilla i els pagesos Jaume (4.006,2 lliures) i Joan Trilla

(3.042,5 lliures); o el prevere Bonaventura Valls i el pagès

Felip Valls (3-484,3 lliures).
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Ho sembla excessivament arriscada la hipòtesi de què com |

a m£nim una part considerable del clergat secular cerverf pro í

vindria dels sectors poderosos econòmicament i influents po *
í

líticament de la ciutat. Podriera, a grans trets, situar el I

seu origen entre la petita noblesa, les professions liberals, }
i

els alts funcionaris i militars, els comerciants i botiguers

rice, i els %rtisteá* i pagesos rics. Per la quantia dels

seus béns podem delimitar-los entre el 10$ dels habitants amb

més de 1.000 lliures per cap que disposava del 61$ de tota la

riquesa avaluada pel cadastre-manifest. Si això podia no ser «
i

cert en la totalitat dels casos, ho seria probablement en bona

part. I, encara més important, determinava decisivament la

naturalesa de les relacions entre la institució eclesiàstica j

i la comunitat de Cervera. j
i

El curiós llibre d'anotacions de comptes de Josep Bargués Í

i Massot, iniciat el 1699 i del que ja hem fet esment, ens

pot servir també per entendre algunes de les interessants in

terpenetracions entre els grups socials econòmicament domi-

nants de la ciutat i la seva Església. (12) Aquest pagès ric

i negociant era germà de Joan Bargués, prevere beneficiat de

l'Església parroquial. El cadastre-manifest de 1744 li atri

buïa béns per un total de 5.384 lliures. El llibre tenia per

finalitat "fer memòria" èels diferents i a vegades intricats j
i

negocis que Josep Bargués duia de cap. "Negocis" s'ha d'en
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tendre en un sentit força ample, ja que hi sen anotats per

igual, a manera d'agenda o diari desordenat! arrendaments de

drets senyorials; creacions, quitacions o encarregaments de

censáis; casaments, naixements i defuncions de la família;

eompra-venda de terres, cases, gra o bestiar; préstecs en es

pècie, etc.

Gom hem tingut ocasió de veure, el conjunt de les opera

cions mercantils presenta la típica orientació rendista cap

a la col·locació decapitáis en censáis, però aquests es reia

cionen amb tot un seguit d'operacions de compra-venda. Per

actuar com a intermediari Bargués necessitava disposar d'una

font de crèdit solvent i, per aquest motiu, també ell es car

regava amb censáis els quals, a diferència dels que creava a

favor seu, acostumava a quitar tot- seguit. Doncs bé, aquests

censáis amb els que es finançava provenien generalment de la

Comunitat de preveres.

L'accés al crèdit eclesiàstic,l s'explica solament per

l'existència d'un germà prevere? A continuació d'una anota

ció qualsevol d'arrendament de drets senyorials apareix la

següent nota

"...dels Beneficis son patrons lo Capitans

de St. Esperit feta en lo any 1718 per mi Jo-

seph Bargués Capità (subratllat meu, E.f.).11
*

Segueixen tretze beneficis a nom del mossèn que llavors

l'ocupava, Is a dir que Josep Bargués era capità de la impor
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tant i influent Confraria oerverina del Sant Esperit, eterna

rival de la de Sant Nicolau en matèria de processons, la qual

cosa podria explicar com és que, entre d'altres negocis hom i
f

en troba de bastant poc convencionals! «
f

t "vuy als 24 de Juny de 1716 a fet permuta }

mossèn Joan Bargues de la segrestia ab favor

de Tomàs Vila ab abligacio de donarli 950s
! lliures, an firmat acte de dit cantitat a

i raho de cencal que son 47,5 lliures tots
1 anys...11

"vuy als 3 de Maig de 1717 a pres pocesio

de un Benefici mossèn Joan Bargues mon germà
1 que li ha presentat Joseph Colomynes... que j

! es ab invocació de St. Miquel y dit benefici

tenia mossèn Joseph Pont ab permuta de tal

ïrullols de Tallavera..."
- - /
j les adjudicacions de beneficis -el control de les quals$
i

sembla haver estat repartit entre confraries com la del Sant
í
\

: Esperit o la de Sant Nicolau, la pròpia Comunitat de preveres
i

l o el Bisbat de Solsona.i el Monestir de Hipoll, segons l'ori

; gen de la fundació- eren pel que es veu objecte tant de ela
i

res relacions mercantils de compra-venda, com de negociacions

! i consensos entre aquells diferents grups de poder.

Al llibre de Dèbits y crèdits de la Confraria de Sant Ni :

colau (13) hi trobem l'arrendament de la Vicaria de la Guru- ;
i
?

liada amb exactament el mateix tractament que el que es dorm |

va a qualsevol altre arrendament de drets o terres. 11 1741
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l'arrendà mossèn Francesc Janer per tres anys, a 28 lliures

l'any. La fermança la féu el pare d'aquest. Sis anys més
i

tard entrà a regentar la Vicaria el prevere Antoni Hubert per

200 lliures anuals que incloïen, a més de les terres de la vi

caria, la percepció de delmes i primícies. En aquest punt el

llibre de comptes té inserida una carta de l'anterior capellà

! Janer, beneficiat de l'Església de Cervera, e?, qual argumenta

) va que havent

s "...cooperat en lo augjaent de la Vicaria de

! la Gurullada, tant en los Béns Espirituals de

í sos faligresos, com en loa temporals de dita
!

' vicaria, lo que no puga continuar per causa

i de sas indisposicions y falta de salut, sent

j li precis retornarsen en esta Ciutat per cojn

l valeixer de sas Enfermetats..., y trobarse al
i
| present fort y robusto..."

j demanava poder tornar a "administrar" i "regentar" dita

j Vicaria. Com aue la Comunitat de preveres havia arrendat a
ti
I un particular de la Gurullada la percepció dels delmes i emo

} luments de la mateixa un any enrera per 250 lliures anuals,
$

mossèn Janer deia acontentar-se amb mantenir els mateixos pa£
t

tes durant els tres anys següents. Li fou concedit, conver-

tint-se en capellà i perceptor de rendes de la Vicaria, i a

la vegada en arrendatari de la Comunitat de preveres de Ce_r

vera pel cobrament de delmes i pensions de censal als seus

propis feligresos.
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No sembla haver-hi massa dubtes de que gaudir una de

terminada família d'un benefici concret implicava que llurs

rendes serien preferentment utilitzades en favor de la matei

xa. Dit d'una altra manera: si l'Església, mercès a la seva

capacitat única ds liquidità-I» actuava com a entitat finance

ra i rendista a la vegada, el control que de la institució de

tentaven les famílies poderoses canalitzava al seu favor

aquesta capacitat creditora. Els rics invertien en la funda

ciò de beneficis, causes pies, capellán!es i misses entre

d'altres motius perquè l'Església, que actuava com a exactor

usurari amb els més pobres, podia funcionar com a llur parti

cular caixa d'estalvis.

Un objectiu força comú de la inversió en l'Església, par

ticularment mitjançant la fundació de causes pies, era l'aj

segurança de dots o de pensions de viduïtat, orfandat, inva

li desa,' fins i tot de les mateixes despeses funeràries. Jo

sep Burgués anotà ©1 4 de Juliol de 1708:

He entregat al pare Francesc Mora un Eolio

ab un altre dins en lo qual, y dos papers

que diuen lo numero de dines li e entregat,

tot ab dobles españoles y portegeses y lloï.

ses, que tot son 870 lliures... y los y en-

tregat devar.t de Sant Pelip, y en cas jo mo

ris sens fe altre testament vul de dits di-

nes ne posen al arsiu de la reverent comoni

tat lo que tinch en mon tastament y lo demés

se donarà als meus marmesors... per fer mes
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funeràries."

marmessors eren sovint eclesiàstics, entre altres ra

ona probablement per la solvència monetària de la institució.
1

No havia de ser infreqüent, a més, que els qui tenien un pa Í
È

trimoni important per testar disposessin també de parents pro Í
I

pers ocupant beneficis eclesiàstics. El nomenament de prevé I
%

res com a marmorsors asseguraria una més fàcil disponibilitat

del crèdit eclesiàstic per efectuar les operacions necessà- I

ries de 1'execució del testament, i una major imparcialitat

«m relació a possibles conflictes entre l'estratègia reprodue

torà de branques diferents de la família. (14)

En d'altres donacions o fundacions pies els objectius

principals podien estar també relacionats amb aquestes estra

tègies reproductores. Donat 1'importantlssim paper econòmic

i socio-polític de la institució eclesiàstica a nivell local

i comarcal, les famílies poderoses de la ciutat comptarien

amb l'obtenció de beneficis per a alguns dels seus descen-

dents. No solament per contribuir a la preservació del pa-

trimoni col·locant cavalers e l'Església i al funcionariat, >

sinó com a via d'accls al crèdit eclesiàstic i mitjà d'influ f

ència política a escala local. \
t

Una de les anotacions del llibre de Bargués, seguint el ,
s
i

mateix procediment d'anar afegint en un sol foli tota la his

tOria d'un negoci, és la següents



r

685
"...vui als 26 Desembre de 1706 me so casat

ab rosa Copons, vídua y cap de vila, que los

capítols te mossèn joan montaner..."

"...vui als 3 febre de 1708 A parit dita ro

sa una miñona se diu redunda marià franeesca,

deu la faces bona..."

"...vui als 16 de mars de 1710 a parit ma

mulle rosa Bargues un fil se diu Joseph ramón

f elidano, que deu lo face bo..."

"...vui als 25 maig de 1721 a pres la corona

lo sobre dit...K

"...vui ala 9 juliol de 1724 a pres lo sobre

dit les 4 menors en Cervera..."

"...vui als 27 Novembre de 1728...Joseph Bar

gues a pres posaso de un Benefici en la cape

lla del Sant Misteri..."

"...vui als 29 de Agost de 1736 lo sobre dit

Doctor Joseph li han donat la Rectoria de Car-

dona qual Deu li deyxe posehir lo temps sie

convenient per la salut temporal y espiritual

(subratllat meu, E.f.)."

Hom entén de seguida l'anotació que apareix a l'altra ca

ra del mateix foli, del desembre de 1728;

"...vui dit dia e posat en lo oliu de dita

comonitat 50 lliures per confrarers de Sant

Nicolau, per mi Joseph Bargues y Rosa Bargues

ma mulle..."

3. Els béns de llsglésia parroquial

Malgrat haver-se considerat que a la Segarra l'Església
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no disposava en el segle XVIII d'vina concentració important

de propietat agrària en les seves mans (15) -i això és proba

blement cert per a les propietats monacals consolidades, amb

1'excepció de la finca els Comtals posseïda pel Monestir de

Montserrat al terme de Cervera (16)-, a les dades obtingudi-

del cadastre-manifest de Cervera de 1744 el primer propietà

ri ens ha resultat ser l'Església parroquial.
i

Dos fets semblen permetre explicar la radical disparitat

en aquestes dues apreciacions. Un és l'ocultació de béns

i eclesiàstics al primer cadastre borbònic del 1716 -l'únic j

ífins ara utilitzat-, molt superior a la que es podia haver 5

practicat en la nova recanació de 1744 efectuada a petició l

ÍI col·lectiva del sector més pobre de la ciutat i contra l'opi j

nio expressa de l'Església. Al cadastre-manifest d'aquest !

j any les terres de l'Església apareixen amb l'anotació "de an- j
! í
j tes de 1716" o "de después de 1716", cosa que hagués estat j

» inútil si aquelles propietats s'haguessin enregistrat en el ;

primer cadastre. !

El segon té a veure amb la naturalesa de les possessions
í

eclesiàstiques seculars. En efecte, la titolaritat del patri j

moni d'esglésies parroquials importants com la de Cervera ej» $
1

tava dividit en múltiples beneficis, catases pies, misses, ca J

pellanies, etc.. Això era degut a les històries particulars

de les fundacions que dotaven els dits beneficis, les quals,
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hae. *

Causa Pia d« mossèn Simó Corts 0,5
» " de » Sebastià Duran 0,6

Capellanía del doctor Castellò 0,1

total Causes fita i Capelianiee 1,2 1.9

Rectoría á* Cerrera 0,8
Cabiscolia 11,9
Sote-cabiscolia 1,0
Benefici de Sant Jaime), del domer Mor» 3,1

* de lea Verges 0,2
" de Santa Anna 9*1
" de Santa Magdalena 2,9
* de Sant Salvador 3,5
" de 1 ' Bratta de la lare de Deu del camí 0,8

\ « de l'Església de la Cardoaa 0,7
! " de mossèn Antoni Ramon 0,6
{ fötal beneficis 34.6 54.8

fetal Comunitat de Preveres 27.3 41.3

TOTAL ESSLSSIA PARROQUIAL PB CERVERA 63.1 100.0f t

TERRES POSSEÏDES PER L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE CERVESA, }
i

segons el cadastre-manifest de 1744. j
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en el fons, no eren més que episodis concrets de la permanent

voluntat dels sectors econòmica i políticament poderosos de

la ciutat de garantir que l'aparell de l'Església serviria

llurs interessos en compensació a les seves donacions per sub

venir-la.

Una part de les terres de què disposava en 1744 el clero

secular cerverl, el 43»3$ del total, apareix al cadastre a

nom de la Comunitat de preveres com a tal. Es pot suposar

que aquesta quantitat incloïa els béns que eren privatius de

la Confraria de Sant Nicolau, una altra part, el 54,8$, cor

responia a beneficis com el de Rectoria o Cabiscolia que eren

privatius dels ocupants de dits càrrecs, o bé de beneficis

concrets, generalment sota la invocació d'un sant i associats

al culte d'una determinada capella. L'adjudicació d'aquests

beneficis entre els preveres de la Comunitat era objecte, com

acabem do veure, de complicades negociacions i transaccions.

Finalment, una molt petita part, el 1,8$ del total, era pro

pietat de causes pies o capellonies.

Les causes pies eren creades en els testaments dels fun

dadors, generalment amb la finalitat de garantir l'execució

de la voluntat dels testadors per part dels seus marmessors.

fot i implicar sovint els aspectes relacionats amb el ritual

de la mort, aquesta voluntat acostumava a apuntar, com j*

s'ha dit, a l'estratègia reproductora de la família. Els dej
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tinataris de les rendes d'aquestes fundacions podien ser mem
•ü

brea d'aquesta, eclesiàstics o no, i l'Església com a insti f
i

tuciÓ intervenia llavors només en tant que administradora. ;

Però, a més dels salaris i "almoines" que ingressava, l'Esglé

sia obtenia d'aquesta forma una de les seves fonts de liquidi

tat que li permetien actuar com a entitat creditora. ;

Les capellán!es eren beneficis de fundació particular so

ta la invocació d'una determinada capella, a vegades també

particular. En les fundacions dites de patronat laic, el pa

tro gaudia directament de les rendes i de les mateixes pagava í
i

les "almoines" al capellà pel servei religiós. En el nomena í
MW J

ment d'aquest no intervenia la jerarquia eclesiàstica, limi
- Í " j

taàt-se el bisbat a supervisar el cumpliment i continuitat "

de la fundació. Aquesta institució donava lloc a ordenacions

sacerdotals fetes amb l'única finalitat de retenir el gaudi

de les "almoines" al si de la pròpia família. El 1787 hi ha

via a Cervera,, segons el Cens de Floridabianca, cinquanta-un

ordenats a títol de patrimoni, quantitat superior a la tota

litat del clero secular de la ciutat. En aquest cas, el con !

trol de la casa fundadora sobre el benefici era màxim, però f

menors els avantatges de la penetració a l'interior de l'apa |

rell eclesiàstic.

Major era la protecció de l'Església en el cas de les ca

pellanies dites col.latives, que requerien l'aprovació del
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Bisbe i als béns de les quals s'aplicava el: principi d'amor

tització eclesiàstica. 11 beneficiat era presentat pel patró
f

però nomenat pel Bisbe, i rebia directament les rendes de la f
í

fundació. (17) Í

Podem classificar d'aquesta forma els béns que segons

1/apeo de 1744 eren en mans del clero secular en funció del

grau de control respectiu sobre els mateixos de la Comunitat

de Preveres, per un cantó, i de les famílies fundadores per
f

l'altre. Les terres a nom de la Comunitat serien íes de pro

j pietat ja plenament consolidada per la institució eclesiàsti

ca al llarg del temps. La possibilitat de gaudir-ne les fa

! mílies riques de la ciutat dependria de les opartunitats de
I

\ col·locació d'algun dels seus membres a les places del cor.
i
j En el cas dels beneficis associats a càrrecs de nomenament

I jeràrquic podem suposar qut el control laic directe des de

\ la ciutat mateixa deuria ser llarg, costós i laboriós. Més

» fàcil, en canvi, havis de ser la intervenció en les distribu

cions de beneficis de patronat compartit entre la jerarquia

! eclesiàstica i cossos en els que participaven particulars

laics, com era el cas de la Confraria del Sant Esperit abans

al·ludit, fractant-se de capellanies col.latives era el pa

tronat laic qui, com hem vist, presentava el candidat al Bis

be, i en totes les altres fundacions privades el paper de

l'Església com a institució podia limitar-se al d'administra
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* il*
dor t-eaporal o íeduir-se fins i tot al de mer supervisor. ;

En conjunt, però, el que aquesta gradació posa de manifest

és la situació d'interpenetració mútua entre l'Esglésiá i el

sector econòmicament dominant a la ciutat. *

La fragmentació de la titolaritat ha contribuït segura

ment a fer paasar per alt la importància econòmica i social
™ Iii

del patrimoni agrari en mans del clergat secular. (18) A j
i
' Cervera, la suma de totes aquestes possessions disperses con J

verteix a la Comunitat de preveres en el primer propietari '

de terres del terme. I no solament en extensió, sinó també

en qualitat: un 17,2$ de tota aquesta terra posseïda per l'Es

¡ glésia parroquial era de regadiu, mentre al conjunt del ter_

: me les terres irrigades eren només un 2,9$ del total. Això
à

i era conseqüència, com veurem, d'una clara estratègia deriva
j

da del paper de l'Església com a rendista que col·locava els

; seus considerables recursos de capital en censáis. Cal afe

| gir, a més, que les terres que la recanació de 1744 atribuïa

a la Comunitat de preveres érem, en tot cas, únicament les

posseïdes en el terme de la ciutat, mentre a llibres de conrg

tes de la-pròpia Comunitat apareixen arrendaments de terres

en d'altres pobles de la comarca. (19)

: L'Església parroquial era també el primer propietari de

cases de la ciutat. Andreu de Massot escriu que al veïnat

de Sant Francesc, format a la plana de l'Ondara al voltant
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ds dit convent, "hay como unas veinte casas pertenecientes ¡
•f

a la parroquia de la ciudad". (20) I en una altra pregunta, \
I

referint-se a l'església .del lioc de Vergas, afegeix: "La '
i

Iglesia de San Salvador... está situada en unas casas llama Í
•

i das de Verges, que son unas 33 pertenecientes a la Iglesia í

f Parroquial." (21)

Això suma 53 cases el 1789, a més de les posseïdes a

1'interior del recinte murallat de la ciutat. Al cadastre-

manifest de 1744 només apareixen nou cases, totes menys una í
is

a la vila vella: \
i

cases carrer J

Rectoria 1 devallada de Sant Domènec

Doma 1 sebolleria de Snnta Maria

Comunitat d e preveres 1 " n u n

Benefici de Sant Jaume 1 carrer Major

" " mossèn Carles Castellà 1 " "

Capellanía de Na. Sra. del Coll 1 " w

" de Sant Cristòfol 1 carrer de Barcelona

" del doctor Castelló 1 devallada de Sant Domènec

TOTAL 9

Per desgràcia el cadastre dóna únicament el preu de la

del benefici de Sant Jaume (360 lliures), però la situació de

les altres set permet suposar que no serien immobles de poc
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valor. En 1744 el propietari laic que més cases tenia era el
I

pagès ric Jaume frilla, amb vuit. Cal subratllar que, segons J

les Notícies de Massot, la major part del patrimoni en cases |
%.._ i

del aleró secular a finals del segle XVIII es trobava situat l;

4
4

precisament als dos veïnats pagesos de fora muralles.

L'interès de l'Església parroquial en acumular cases es

comprèn si considerem que al llarg del segle XVIII l'incre-

ment demogràfic de la ciutat deuria provocar un alça impor-
i

tant dels lloguers i del preu dels immobles. No disposem {
f

d'una sèrie completa de lloguers locals, però si d'alguns in <

dicis fragmentaris. Per exemple, segons el llibre de la fun

dació d'una missa per Josep Morondo (22), la casa que aquest

posseïa al cerrer Agramunt M havia costat 166 lliures quan '•

la va comprar el 1728. A l'apeo de 1744 el lloguer s'estima ;

en 12 lliures, cosa que suposa atribuir a l'immoble un preu

de 240 lliures: en setze anys hauria experimentat un augment

del 44,6$.

Perb això no és tot. Al mateix volum de la fundació apj.

reix una nota del beneficiat inserida el 1776, any en que els

béns de Morondo passen a mans de l'Església, segons la qual la

casa hauria estat "judicada à mil sich centes lliures fran-

ques" i "no pot vendrerse per menos". Si això fos cert, en

32 anys el preu s'hauria multiplicat per sis, i per nou en 48

anys!. La casa no s'arribà a vendre i un contracte privat
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d'arrendament que apareix tot seguit ens informa de què en

1784 un catedràtic de medicina pagava 35 lliures de lloguer, f

cosa que ens dona uns termes de comparació probablement més

ajustats a la realitat: de 1728 a 1784 el lloguer s'hauria s
t

multiplicat per quatre aproximadament, i per 2,8 els darrers

quaranta anys. Josep Morondo era mestre de cases i podríem

suposar que havia fet millores a l'immoble. De 'tota manera

l'augment és considerable.
j

També al veïnat de Vergas la Comunitat de preveres dispo

sava, des del 16Q8 en que va comprar-lo a Jaume Janer i Bor

ras, (23) d'un dels cinc molins fariners d'aigua existents

al terme de Cervera em 1744. El situat a la finca els Com-
i

jais era del Monestir de Montserrat i els altres eren en mans j

de nobles residents a Cervera. Com tindrem ocasió de veure J
i

més endavant en l'estudi dels arrendaments de l'Església, els \
i

ingressos provinents del moll de Vergós van multiplicar-se 4

per cinc en el període comprés entre 1740 i 1800, passant de

128 a 631 lliures anuals, i constituïren una considerable v

font d'ingressos de la Confraria de Sant Nicolau.

Pels llibres de comptes de l'Església parroquial podem sa

ber que un altre sector dels seus ingressos eren els arrenda

ments de delmes, primícies, redelmes o parts de fruits, her ;
«

bes, pastures i abeurades de determinats pobles o universitats

de la comarca, l'origen de la possessió d'aquests drets ens
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696

és desconegut, i deuria ser probablement divers. Deines, pri

aícies i herbes podien haver estat cedides a l'Església de

Cervera pel Bisbat o el monestir originàriament perceptor,

però també per senyors particulars de la comarca que sovint

n'eren destinataris. (24) En la segona hipòtesi, la via po

dria haver estat l'endeutament nobiliari o la fundació de be

neficis i causes pies per part d'aquests, o totes dues coses

alhora. La imposició de redelmes o exaccions d'altres parts

de fruits, aixi com l'arrendament temporal d'herbes, pastures

i abeurades quan aquests drets eren patrimoni comunal, es pro

duia generalment -pel que la mateixa documentació dóna a en

tendre- com a conseqüència del crònic endeutament de les uni

versitats i comuns de la comarca amb l'Església de Cervera.

Els motius particulars de la necessitat de recórrer al crèdit

eclesiàstic podien ser múltiples, i en un primer pas s'acoj

tumava a signar un debitori a curt termini reconvertible en

censal a perpetuïtat si el comú no podia retornar el préstec

en el plac fixat. El pas del debitori a la creació del cen

sal podria amagar interessos més alts dels oficialment reco

neguts en el segon contracte. El pas a la percepció directe

de parts de fruits, o a la cessió d'herbes i pastures, era

normalment conseqüència de l'acumulació de ròssecs o pensions

impagades. En un cert nombre de caeos, quan la universitat

havia de fer front a una despesa extraordinària molt conside
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rabie, com per exemple la construcció d'urna nova església o

l'adobament de la vella, es carregava directament amb un re

delme o pagament d'una part de fruits ja delmats, o traspàs

sava el dret a arrendar les pastures, o totes dues coses albo

ra. li'Església de Cervera, al seu torn, ho arrendava a un o i

varis particulars i de la renda percebuda n'entregava una j

part al propi comú per a la realització de l'obra en qUestió. \

^
Aquest darrer cas posa novament de manifest el paper de ?

1'Església com a entitat financera a la que hom recorria per

la seva capacitat de liquiddtat.¿D'on provenia aquesta capaci

tat de liquidi tat deia Comunitat de preveres de Cervera? Maj.

grat que fos a mitjan segle XVIII el primer propietari de ter

res i de cases de la ciutat, no sembla que la seva principal

font d'acumulació de capital fossin les rendes de la terra i

els lloguers de les cases.

En el marc d'aquest treball ha estat impossible d'obtenir

una reconstrucció sistemàtica dels comptes d'entrades i sorti

des de l'Església parroquial, ja que aquests romanen disper

sos en una immensitat de volums i lligalls de l'AHC. la divi

sió del patrimoni eclesiàstic en diferents beneficis i funda

c ions dificulta enormement la feina. Al llarg d'aquest capj

tol, tots els càlculs numèrics han de considerar-se només es

timacions temptatives incompletes, la significació de les

quals soMnt rau més en el fet de saber que reflecteixen úni
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cament una part de la realitat, que en qualsevol pretensió

de fer-les quadrar, necessàriament abocada a l'error.

Dos dels volums consúLtats ens permeten saber que pel pe

rlode 1740-1809 els ingressos provinents dels arrendaments

de terres i drets no eren inferiors a, com a mínim, els se-

güents í (25)

_p eri ode

1740-44

1745-49

1750-54

1755-59

1 1760-64

1765-69

1770-74

1775-79

1780-84

1785-89

1790-94

1 «

1795-99

1800-04

1805-09

1740-1809

arrendaments de

terres i molins

(lliures)

143,3

158,4

435,8

412,9

419,6

418,4

460,4

809,6

883,3
930,8

1.012,8

1.293,4

1.140,1

606,1

651,8

ídem. de delmes, primícies
í

herbes i altres parts de fruits

(lliures)

1.351,4

1.175,9

1.339,4

1.325,7

1.570,6

1.686,8

1.815,0

1.942,7

1.902,4

1.813,5

1.719,1

2.336,9

2.195,6

1.166,9
1

1.667,3 !
•
í
!

La renda de terres i molins és només la registrada per

un llibre

hem vist,

de comptes de la

administrava els

Confraria de Sant Nicolau que, com

seus béns per separat dels de la

¿
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Comunitat de privares com a tal. Is segur, per tant, que

aquesta columna no inclou la renda de totes les terres de

1'Església parroquial. Els arrendaments de drets podrien ser

més complets, ja que provenen del mateix volum del cas ante

rior i un altre de comptes de la Comunitat, però tampoc podem

estar segurs de què ho siguin del tot.

En qualsevol cas, poc més de dues mil tres-centes lliures

anuals de rendes de terres i drets suposarien únicament entre

una tercera i um quarta part del que l'Església parroquial

de Cervera podria haver percebut del conjunt de pensions anu

als dels censáis que posseïa, si les estimacions que a conti

nuaciò* s'exposen són correctes, fot i que «sis ingressos de

terres, molins, cases i drets diversos no fossin pas negligi

bles, de la primera exploració realitzada a la comptabilitat

de la Comunitat de preveres de Cervera s'en desprèn que la

possessió de béns immobles tenia importància en el conjunt

de la seva activitat econòmica, més que per ella mateixa, pel

fet de servir de base a les operacions creditores i usurarles

que semblen haver estat les determinants.

La clau del poder econòmic, i de no poca part- de'la in-

fluència política, de l'Església parroquial de Cervera durant

el segle XVIII i primera meitat del XIX hauria residit sobre

tot en el seu paper com a censalista. (26)
\
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4. L''Església parroquial eoa a cenaaliata

De la importància dels censáis en el conjunt de béns de f
!

1'Església parroquial de Cerveraf i del paper central que la

seva comunitat jugava en l'espessa xarxa de l'endeutament a i
s

la ciutat i a tota la Segarra, en són testimoni en primer -

lloc la gran quantitat de lligalls conservats al fons de la ;

Comunitat de preveres de l'AHC. La documentació referent a

censáis i altres operacions relacionades amb el prestamisme

i l'endeutament constitueix la major part d'aquest fons el

qual, quasi íntegrament, és resultat de la complicada adminis

tracio de les múltiples rendes percebudes per l'Església. À t

diferència dels llibres de baptismes, matrimonis i defuncions ï

que cremaren durant les explosions anticlericals de 1936-39, !

aquest fons ha arribat fins a nosaltres sense haver sofert, J
i

pel que sembla, massa pèrdues. Un volum de redempcions de ¡

censáis presenta encara anotacions d'una data tant tardana

com 1929.

El difícil és, per a l'historiador, el buidatge d'una do

cumentació com aquesta: pel seu volum, per la seva intrínse
;

ca complexitat en romandre dividida l'administració en dife i
s

rents fundacions que variaven llur composició amb el temps,
l

i per la problemàtica datació derivada de la naturalesa here ;

ditària dels censáis. lia reconstrucció completa i sistemati j

ca de tot aquest patrimoni és impossible.en els límits
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d'aquest treball, que s'ha acontentat amb espigolar en alguns

volums on la informació semblava ser més fàcilment accesible.

Massa indicis apuntaven però cap a la considerable importan

eia econòmica i social de les activitats temporals de l'Esglé

sia de Cervera, i en especial a llur situació d'epicentre en

l'esfera del crèdit i l'endeutament rural, com per passar-

hi en silenci. En conseqüència, he assajat una primera apro

| ximació que permeti copsar com a mínim algunes de les dimen
j ~
] sions del paper socio-economie del clero secular cerverl du

| rant el segle XVIII i primera meitat del XIX. Es d''esperar
!
í que futurs treballs completin aquest esbós fragmentari i el

| corregeixin en el que calgui.
!
j Pel que fa a l'endeutament de particulars, comuns i uni
i
j versitats amb l'Església parroquial, tres fonts diferents

permeten un primer tempteig de conjunt. La primera és una
j

relació alfabètica de censataris que remet per mitjà d'una

numeració als lligalls que reuneixen la documentació en ex-

tens de cada cas, i que en servir també de llevador porta

l'import de la pensió a cobrar. (27) En total hi apareixen

819 censáis la pensió dels quals oscil·la molt, d'entre al-

guns sous a un centenar de lliures.

Intre els censataris hi ha comuns i universitats de po-

blacions de la comarca i d'altres encara més llunyanes, i par

ticulars de totes les classes socials i oficis. El total de
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les pensions suma 4.650,97 lliures, la qual cosa representa

un capitai de 155.032,36 lliures al 3$ i de 93.019,42 lliures |

al 5$. Pot ajudar a situar aquesta xifra la comparació amb |

les 43.344 lliures de capital en censáis i violaris posseït ¡
¿i

per la totalitat de prestamistes laics que apareixen al cadas '

tre-manifest de 1744. l'Església parroquial podria haver per
I ~

cebut, únicament segons aquesta primera relació, una quanti-

S tat més de dues vegades superior a les pensions cobrades per

| tots els altres censalistes laics de la ciutat, si el llistat
i
( del cadastre-manifest fos complet. Aquesta comparació no in
í

clou la possessió de béns a carta de gràcia o la percepció

de parts de fruits de terres hipotecades, que també apareixen
i
1 & l'esmentat índex. D'altra banda, es tracta de la renda ço

f brable pel llevador, no necessàriament tradulble a l'efecti

! vament percebuda anualment per la Comunitat de preveres.
i
} ¿Só'n totes les pensions de l'Església parroquial? Un sje

í S°n v°lum dit plech unich de S. Miguel afirma en el seu títol
j
t tenir "recopilats tots els censáis que no tenian plechs, ni
t

números destinats en lo arxiu de la mt. Comunitat de Cerve

ra." (28) Segons això, caldria sumar aquesta relació a la

primera.' Ara bé, la comparació dels dos llistats mostra que

hi ha a la vegada coincidències i divergències que impedeixen

saber amb seguretat, sense una prospecció més a fons, si hi

ha nassos duplicats o no. Són 437 censáis, amo expressió del
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censalista, ©1 seu ofici i lloc de residència, i del capital

degut. El total suma 119.100,1 lliures que representen 5.955

lliures de pensió anual al 5$ i 3.573 al 3$. Com en la font

anterior, hi ha alguns comuns o universitats pert no en canvi

terres directament administrades o percepcions de parts de

fruits.

Finalment, un llibre nou de rendas deis censáis de las

universitats (29) fa esment de 32 pensions pagades per pobles

endeutats col·lectivament amb l'Església de Cervera que sumen

802,26 lliures, quantitat que representa un capital de

16.045,25 lliures al 5$ i de 26.742,08 al 3$. Com amb la se

gona font, dubtem si cal o no sumar aquestes rendes a les de

la primera relació. Alguns dels pobles coincideixen, però no

l'import de la pensió. En la majoria de casos no coincidei-

xen cap de les dues coses.

Tot i que el resultat s'ha de considerar un primer temjj

teig hipotètic, sumant els imports que s'obtenen a partir de

les tres fonts (de Ibes que tampoc ens consta que siguin com

pletes) obtenim les següents quantitats (30):

pensió anual capital calculat al 5$ capital calculat al 3$

(lliures) (lliures) (lliures)

9.026,23 228.164,77 300.874,54

i
Si això s'acosta a la realitat, l'Església parroquial de i
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Cervera batirla posseït un capital en censáis entre quatre i

set vegades (segons que comparem 1es pensions o el capital

calculat a un o altra interès) superior al que tenien en les

seves mans la totalitat dels censalistes laics de Cervera en

1744. Més gran que el valor monetari estimat pel cadastre-

manifest d'aquétl any de totes les cases, forns i molins de

la ciutat. I no gaire inferior al preu de totes les terres

del terme, també segons les mateixes fonts.

Per aclarir el grau de realitat d'aquestes comparacions,

més important encara que saber si es tracta en les tres reia

cions de censáis diferents o no, és el problema de la datació.

Només una de les tres porta data segura: el llibre nou de

rendas deis censáis de les universitats que és començat en

1702. Al Catálogo de los nombres de los censatarios, citat

en primer lloc, apareix en un full, al costat d'una de les

pensions, la data de 1834. Això permet saber que encara era

utilitzat en aquest any, no que fos recopilat llavors. Final
\

ment, el plech unich de S. Miguel sembla, per la lletra i el

format, haver-se redactat a la primera meitat del segle XIX,

però no porta cap data que ho confirmi. Per contra, és el

més detallat en quant a esmentar les causes, i a vegades les

dates, de la creació dels censáis relacionats. Amb això sa

bem que molts d'ells es remunten al selge XVIII o finals del

XVII. fambé en l'índex que encara s'utilitzava el 1834 passa
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una cosa semblant! força habitants de Cervera són, per exem
~"

ple, identificables amb el cadastre-manifest de 1744.

El problema de fons no és en realitat la manca de datació

precisa de la redacció de dues de les tres fonts, sinó més
t
I aviat la pròpia naturalesa hereditària de l'obligació contre
i

[ ta pel censatari a favor del censalista amb la creació del
i

censal. Els índexs ens diuen qub pagava i la quantia, però
i
j no quant de temps va estar pagant. Això només ho podríem sa

ber per dos camins: o bé revisant cas per cas tota la documen
i """"

S tació (contracte de creació, concòrdies successives, quita-

] ció) reunida als lligalls (31)» o bé amb la comptabilitat gj
I
í

\ neral d'entrades i sortides de la Comunitat. D'aquesta sego
?

i na únicament s'ha pogut localitzar un volum, i no és clar que
í
J les entrades incloguin els ingressos de tots els beneficis i
t

fundacions particulars ni tampoc la part administrada separa
l

dament per la Confraria de Sant Nicolau. (32) Més endavant

¡ es farà servir la seva informació per altres finalitats,¡

i però en relació al problema de l'entitat real de les entrades

i per pensions de censal pot donar una certa idea que en els
i

dos decennis 1814-23 i 1824-33 les entrades registrades os-

t eil.Ien entre wies 1.200 i 7.700 lliures, amb una mitjana

d'unes 4.700 lliures. Que una bona pari d'aquestes quanti-

tats provenien de pensions de censal ho demostra la dràstica

davallada dels ingressos que es produeix posteriorment segui
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da d'un sobtat increment de les entrades en la dècada dels

seixanta, quan molts censáis es redimeixen convertint-se en ¡
f

paper de l'Estat. |
í

Malgrat la fragmentarietat de la informació quantitativa j
I

de què disposem, sembla possible establir dues conclusions ?

provisionals: :

1 - l'Església parroquial de Cervera era de llarg el prin

cipal censalista de la ciutat, i d'una considerable zona

de la Catalunya central, amb un capital que durant el pri

mer terç del segle XIX podria haver estat encara per so-

bre de les 100.000 lliures, arribant en el segle XVIII J

fins a les 300.000, j

2 - les- pensions de censal eren la principal font d'in- f

gressos de la Comunitat de preveres d'aquesta població. j

: 5. L'abast de la teranyina

! Donat que els esmentats índexs havien de servir per a la

í col·lecta del recaptador, sempre que el censatari no era cer
í
j verí apareix anotat el seu lloc de residència. Això ha per ;

més reconstruir l'abast del cobrament de rendes de censal per t

l'Església parroquial de Cervera, tant a particulars com a ;
4

universitats o comuns, que es representa en el mapa adjunt. *
Ii

Hom pot veure que en un radi fie ,10 Km. al voltant de Cer

vera més d'un 80$ de les viles, pobles i llogarrets tenim
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habitants endeutats amb l'Església de Cervera, i en un 25$

dels mateixos tots els veïns ho estaven col·lectivament per
t

mitjà del seu comú o universitat. Si ampliem el radi fins a |

25 Km., encara són més d'un 50$ les poblacions on els prevé i"
™* &

res de Cervera cobraven rendes a particulars, i més d'un
?
| els Comuns obligats per endeutament a pagar. La zona més
t '

j afectada és la que en la divisió territorial administrativa
{ '.
j de la Generalitat han quedat confinats els límits de la Se-

5 garra, però els lligams s'estenen també a bona part de Itlr

\ geli i «f ecten de forma encara important a la part occiden-
t

l tal de la comarca d'Anoia, la part sud de la del Solsonès i
i
I
l la Noguera, així com a zones concretes del Segrià, les Garrì

gues i la Conca de Barberà. Prenent com a punt de referen-

{ eia únicament els pobles cap de municipi en la divisió terri
í ~"

torial de la Generalitat, el resultat per les vuit comarques

; citades és el següent:

comarques, segons municipis amb partí municipis endeutats

la Generalitat culars endeutats col·lectivament

Segarra

Urgell

Anoia

Conca de Barberà

Noguera

S olsones

84,6

59,4
20,6

17,4

17,1

13,3

30,8

15,6

2,9

8,7

9,8___
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comarquesp segons municipis amb parti municipis endeutats

la Generalitat culars endeutats col·lectivament

Les Garrigues 8,0

Segrià 4,8

Amb menys precisió numèrica però major realitat social

i geogràfica, podem definir la zona afectada per les rela-

cions de crèdit i endeutament amb l'Església de Cervera du

rant els segles XVIII i XIX com la Segarra tradicional, la

ribera de Sió i la plana de l'Urgell, tot i que els tenta-

cles arriben fins a punts força més llunyans -geogràfica,

econòmica i socialment- com són Talarn, Balaguer, les Borges

Blanques, Montblanc, Reus, Tarragona, Igualada i Barcelona.

6. Qui eren els endeutats amb l'Església?

Els índexs no donen sempre l'ofici o condició del censa

tari. Amb el Catálogo de los nombres de los censatarios...

només es pot saber de 392 casos d'un total de 819 (47,9$).

En el Plech unich de S. Miguel, més detallat, coneixem l'ofi

ei també de 392 sobre 437 censataris (89,7$). Donat que

l'interès d'anotar l'ofici seria el de facilitar la tasca

d'identificació del. llevador, el més probable és que només

es fes constar en els habitants de poblacions prou grans com

per a que hi hagués homònims. Sembla avalar aquesta suposi-

ció el resultat que s'obté en el quadre adjunt.



ofici

jornaler

pastor

pagès

PAGESOS I JORNALERS

teixidor

sastre
pmraire

calceter

capellaire

passamaner

matalasser

ferrer

serraler

manyà

argenter
fuster

boter
cadiraire

sedasser

espardenyer

corder

cisteller

sabater

blanquer

mestre de cases

semoler

forner

pastisser
manescal

impressor

llibreter
es t amper

músic

ARTESANS

nfi

1

-
133

134

14

17

-
-

2

3

-

5

-

1

8

2

1

1

11

23

-

14

2

14

4

1

1

-
1

1

1

127

A
%

0,25

-
33,93

34,18

3,57

4,34

-

-

0,51

0,77

-

1,27

-
0,26

2,04

0,51

0,25

0,26

2,81

5,87

-
3,57

0,51

3,57

1,02

0,25

0,25

-
0,26

0,25

0,26

32,40

nfi
_

2
185

187

23

9

1

1

-

-
1

6

2

1

1

10

4

-

-

9

9

1

17

-

12

6

1

1

1

-
-

-

116

B
%

w

0,51

47,19

47,71

5,87

2,30

0,26

0,25

-

-

0,25

1,53

0,51

0,26

0,25

2,55

1,02

-

-
2,29

2,30

0,25

4,34

-
3,06

1,53

0,26

0,26

0,25

-

-

-

29,59

A
na

1

2

318

321

37

26

1

1

2

3

1

13

1

2

18

6

1

1

20

32

1

31

2

26

10

1

1

2

1

1

1

1

243
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+ B
%

0,13

0,25
40,56

40,94

4,72

3,32

0,13

0,12

0,25

0,38

0,13

1,66

0,13

0,25

2,29

0,77

0,12

0,13

2,55

4,08

0,13

3,95

0,26

3,32

1,28

0,13

0,12

0,25

0,13

0,13

0,13

0,13

30,99

(segueix)
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3
1

;

í

i

1

1

»

:

í

t

»
í
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A B A + B
ofici nfi % nö % nfi

comerciant

botiguer

negociant

revenedor

traginer

COMERCIANTS

11

8

19

20

4
2,81

-

2,04 2

4,85 26

5,10

1,02
35

-

0,51 10

6,63 45

4,46

1,28

5,74

s "artista" (adroguer,
• apotecari, candeler) 19 4,85 10 2,55 29 3,70

metge 19 4,85 11 2,80 30 3,83 j

notari 9 2,29 7 1,79 16 2,04

; PROF. LIBERALS I j
l "ARTISTES" 47 11,99 28 7,14 75 9.57 !

; NOBLES 26 6.63 16 4,08 42 5.36

preveres 28 7,14 19 4,85 47 5,99 j

causes pies 6 1,53 - - 6 0,77
i f

confraries 5 1,28 - - 5 0,64 j

| ESGLÉSIA 39 9,95 19 4.85 58 7,40 I

TOTAL 392 100.00 392 100,00 784 100.00
. ggSBVasWBWaBWKXSSlSSBBISSKKKCKSKWeVaKSE&BSBaBSSSSKSSCWKBSiSSSSWmffiSlSniSBX&XB

l

« OFICIS DELS PARTICULARS ENDEUTATS AMB LA COMUNITAT DE PREVERES

i DE CERVERA. (A: segons el "catalogo de los nombres de los censa- ;

í tarios, con espresión de las fundaciones a que pertenecen... el

f qual puede servir también para la formación del llebador"; B:
i

segons el "plech unich de S. Miquel en que estan recopilats tots

los censáis que no tenen plechs, ni números destinats en lo ar-

xiu de la rnt. comunitat de Cervera".) La resta de censáis re-

cauen sobre comuns o universitats, o sobre particulars amb ofi-

ci o condició desconeguda. La datació d'ambdues fonts és incer_

ta. En el primer cas apareix en un determinat moment la data

de 1834. En el segon cas podria arribar, per la lletra, fins a

mitjan segle XIX. Però en els dos casos hi ha censáis l'origen

dels quals es remonta al segle XVIII, o fins i tot al segle

XVII.
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À la primera relació, que és també la que té més casos
j

sense ofici anotat, els pagesos són el grup social més nom- j
t

brós entre els endeutats amb l'Església parroquial de Cerve- {

ra (33,9$), pero aprop dels artesans (32,4$). En canvi, a la j

segona relació que dóna l'ofici de gairebé el noranta por cent

dels censataris, els pagesos són molt més nombrosos, apropant !

se a la meitat de la població endeutada (47,2$). Cal recor- ;

dar també, en relació al nombre de tota manera important de

censataris artesans, el que ja s'ha dit a propòsit de la con

dició de menestral i de la indústria rural en capítols pre-

cedents.

Assumint per tant que el quadre anterior reflecteix la

composició sovial dels censataris obligats amb l'Església par

roquial sobretot a les poblacions grans, és interessant compa

rar aquesta composició amb la que s'obté del llistat de cen-

sáis i violans percebuts per prestamistes laics de Cervera

del cadastre-manifest de 1744:

dels endeutats amb dels endeutats
prestamistes laics amb l'Església

Jornalers 25,9 0,4 }
l

pagesos 25,3 40,6
*

artesans 27,7 31,0 !
!

prof, liberals i "artistes" 3,0 9,6 ;

comerciants 2,4 5,7 í
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dels endeutats amb dels endeutats
prestamistas laics amb l'Església

funcionaris, militars 1,8

nobles 2,4 5,3

altres 11,5 7,4
i

¡
| Deixant al marge les diferencies imputables a la no in

j clusió de pagesos de petites localitats er les llistes ecle-
t
i siàstiques, i a la consideració de forasters dels mateixos a
í
| la llista del cadastre, els trets més rellevants de la compa

ració sons a) la quasi absència de jornalers entre els censa
í

taris de l'Església que -afavorida potser per criteris dife-

| rents a l'hora de distingir 'pagès* i 'jornaler*- sembla res_

j pondre a la poca presencia d'aquest grup social com a pobla-

{ ció resident, estable i clarament diferenciada dels pagesos,
t
? fora de Cervera i les viles més importants. I, b) mentre
&í
? comerciants, professionals liberals, "artistes", funcionaris,

j militars i nobles sumaven només un 9,6̂  dels endeutats amb al
I

tres prestamistes laics, constitueixen el 20,6̂  dels censata

ris de l'Església parroquial. Totes dues coses alhora semblen

apuntar també cap a una preferència de l'Església en la cana-

lització del seu crèdit envers els sectors de població que p£

dien garantir un pagament més regular i segur.

La imatge d'una teranyina molt espessa que implicava bots
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sie grups socials amb un mínim de béns per a hipotecar, i

que anava concentrant els fluxes més grans cap a l'epicentre

eclesiàstic sembla ser força adient. Entre els qui pagaven

pensions més altes a l'Església sobresurten pagesos rics com

els trilla de Cervera (més de 65 lliures a l'any) o els Sans

d'Ossó de Sió i Guiu de Vicfred (que pagaven conjuntament

70,5 lliures); notaris com els Boldd i Solsona de Cervera (15

i 30 lliures respectivament); i nobles com els Sabater, mar

quesos de Capmany (82,5 lliures), o el senyor de la Mora en

Josep de Moixó' i Borràs (41,5 lliures).

L'endeutament amb l'Església d'aquests sectors econbmica

ment poderosos té un interès especial donat que ells eren,

al seu torn, perceptors d'altres pensions de censal, de ren

des senyorials o d'arrendaments del cobrament de les matei-

í xes. Llur endeutament es traspassava llavors a pagesos, me

nestrals i jornalers que estaven amb ells obligats. La per

cepció directa per part de la Comunitat de preveres de ren

des senyorials oom ara censos ab senyoria i fadiga i lluïs

mes és bona prova d'aquesta capacitat de l'Església de cajg

tar altres formes d'exacció d'excedent via censal. Directa

o indirectament el pes del censalisme eclesiàstic requeia »£ }

bre els sectors ecoribmicament febles pels quals la detracció

que suposava el pagament de les pensions no reduiria única- :
j

ment les seves possibilitats d'acumulació, sinó molt proba-
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