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3. L'ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 1 DE L'EXPLOTACIO DE LA TERRA. 

3.1 FONTS 

a. 

Per'''l'estudi de 1'estructura de la propietat al Bages utllitzarem basicament 

dues fonts: els cadastres peí segle XVIII i els amillaraments peí segle XIX, 

complementades amb informació qualitativa procedent deis protocola notaríais 

i amb l'estudi d'algun capbreu que pertneti seguir les transferencies de la 

propietat. Comencem fent una valorado de totes aqüestes fonts i els seus 11-' 

mits per 1'objecte d'estudi proposat. 

3.1.1 Els cadastres del segle XVIII. 

La imposició del Reial Cadastre a Catalunya després de la victoria militar 

de Felip V el 1716 i els trets d'aquesta imposició han estat ámpliament"estu-

diats (1). Peí nbstre estudi només ens interessa la documentació que resulta 

d'aquella creació i , mes concretament, aquella que permet estudiar 1'estruc

tura de la propietat (2). 

Ais pobles se'ls hi determinava una quantitat anual que havien de pagar en 

concepte de cadastre i , a partir d'aquí, calia repartir-ho entre els veins 

segons les propietats que tenien. Aquesta dinámica generava tres tipus de do

cumentació: 

a/ Les recanacions o descripcions detallades de les parcel.les del terme 

amb el tipus de conreu, qualitat, límits i a vegades rendiments. 

b//Els repartiments generáis o resum de tot el que havia de pagar un propie-

tari amb detall de les peces de térra -amb referencia numérica a la recanació-, 

les finques urbanes, rendes deis censáis i el personal. A Manresa hi trobem 
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també anotadas amb tinta de color diferent les transferencias de propietat 

fins quan apareix un nou repartiment general (3). 

c/ Els repartiments anuals o llista nominal de tots els que han de pagar 

alguna cosa, amb unes caselles peí control deis quatre pagaments anuals que 

hauien de fer. 

Aquests tres tipus de Ilibres no han d'apareixer necessariament a tot arreu. 

En alguns pobles no es va portar a terme mai recanació i el repartiment es 

feia a ull entre els veins; en altres, un repartiment general va servir per 

tot el segle. Com mes important era la població mes trobem implantats els tres 

nivells. 

En alguns pobles, recanació i repartiment es troben en el mateix llibre (4). 

Podem dir que, en línies generáis, els Ilibres utilitzats per'^estudiar 1'es

tructura de la propietat son els repartiments generáis, els quals son molt 

mes fiables si fan referencia a una recanació: son millors, com mes a prop 

cronolbgicament están els repartiments de les recanacions peí fet de recollir 

la mínima fragmentado de les parcel.les i els canvis de conreus. Les recana-

cions son, en canvi, útils per^'l'estudi topografic i de la parcel.lacio de 

la térra. 
a 

La utilització d'aquesta font per"!'estudi de 1'estructura de la propietat 

presenta diversos tipus de problemes esmentats i discutits per diver

sos historiadora: 

a/ Derivats del carácter fiscal de la font. Els cadastres s'elaboren per 

cobrar uns impostos, per tant és Ibgic que hi hagi intents d'ocultació. Es 

tracta de declarar menys del que es té. Es manté pero, la possibilitat d'ocul

tació diferencial: veiem d'una banda que els que posseeixen mes terres*tenen 

mes facilitat d:* amagar jornals que no pas els que teñen poca extensió, i d'al-

tra banda, que el grup social que posseeix el control del poder municipal pot 

desvirtuar la seva declaració (5). 

L'oGultació pot derivar-se també de les deficiencies (consciénts. o no) en-el 

niesurament. Aquest mesurament sera desigual perqué el marge d'error en visua-

litzar una propietat extensa és superior al d'una propietat petita. Alguns 

autors han assenyalat que 1'error es concretaría sobretot en l'erm i el bosc 

si bé no es demostra aquest fenomen (6). 

Amb aquests fenbmens, ampláment acceptats, cal plantejar dones l'ús en un 

sentit relatiu de les dades, mai absolut, per poder copsar les tendencies. 

A vegades pero, sol utilitzar-se en l'análisi un ús absolut de les mateixes, 

i s'oblida la propia crítica. Cal teñir present aquesta reflexió en la posterior 

utilització. 
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Pero el frau pot incrementar-se qualitativament, 6.5 e¿> falseja la qualitat 

de la térra declarada. Si l'extensió era mesurable i difícil d'amagar, decla

rar menys rendiments deis reals era mes facíJ, CalJdubtar dones, de la preci-

sió en les qualítats de térra i per obviar el problema preferim no utílitzar-

les i treballar atít extensíons totals de conreus, malgrat el problema que plan-

teja el rendiment diferencial de la térra. La tendencia general la podrem cop-

sar (7). 

Els cadastres aporten també altres dades útils perdía historia agraria;; Així 

per exemple, a vegades inform(?c) sobre rendiments (8). Malgrat que siguí útil 

aquesta informació, les dades son sovint estandarditzades cal ptiendre-les amb 

precaució, i com a complement per aprofundir la realitat estudiada. 

b/ Derivats de la informació que contenen. La primera qüestió a plantejar és 

que un repartiment cadastral en el s. XVIII té com a marc geografic la parrb-

quia. Aquesta delimitació d'espai creara problemes a l'hora d'intentar compa

rar amb els amillaraments de mitjan, segle XIX, elaborats amb la base deis 

municipis,que en el cas del Bages, eren resultat d'una agregado de parrbquies 

(9). Una sortida possible és íntentará'agrupar les diverses parrbquies per re-

contruir la base municipal; pero els propietaris no son tots diferents i po

den teñir terres a la parroquia veina. En els cadstres es sol indicar el lloc 

de residencia del propietari, i el ler cognom del mateix. Aixb plante.ia un 

problema derívat del desenvolupament del parentiu i de donar uns noms de per

sona molt Iliqats a tradicions locáis (patró, capella propera etc), essent 

totalment impossible una identíficació fiable. 

Estem plantejant el problema en la dinámica parrbquia/munícipí pero cal plan

te jar-lo en un context geografic mes ampli. Si tenim dades d'un municipio ¿Fins 

a quin punt 1'estructura de la propietat que intenitarem elaborar no vindra 

distorsionada per les terres que els habitants d'aquella municipis posseeíxen 

en els municipis veins o fins i tot llunyans? Tamoé es oot plante.iar inversa-

ment: si no tenim en compte els prooietaris forans ,¿fins a quin punt no po-

dem distorsionar els calculs? Amb molts veins forans , pot resultar-nos un 

oredomini de la patita propietat per culpa d'aquestes parcel.les o també oot 

resultar-nos així ., si els veins rdisposen de maltes terres en altres 

termes municipals o parroauials. 

CalIdoncs que ep treballar un document cadastral valorem aquesta problemá

tica. La propietat forana pot teñir ínteres, no solament des del punt de vis

ta de distorsió de 1'estructura de la propietat, sino des de 1'óptica de la 

penetrado de grups socials aliens a la comunitat pagesa, en el control de la 

térra. 
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Els cadastes son documents que permeten estudiar 1'estructura de la propie

tat en un moment determinat. Algunes vegades, el mateix llibre anota les trans-

ferencies de parcel.les de térra i les incorpora al nou propietari. Aqüestes 

anotacions solen estar fetes en tinta diferent. Aquest mecanisme de modifica

do del cadastre durava fins que se'n confeccionava un de nou i s'incorpora-

venJles modificacions. Al Bages aixb passa a Manresa i sois tenim noticia d'un 

Padró de Riquesa de Valencia en el qual es produeix el mateix fenomen (10). 

En aquests casos podria estudiar-se de manera dinámica les transferencies de 

la propietat. L'element estatic a Manresa, el qual impedeix seguir amb cert 

detall l'evolució de l'estructura de la propietat, és la referencia a la Reca

nació de 1737. Fins a 1816, almenys, els repartiments fan referencia a aque

lla recanació; és impossible, per tant, recollir els canvis de conreu de les 

parcel.les i la parcel.lacio de la térra o concentrado que s'hagi pogut pro-

duir (11). 

A la majoria d'altres pobles de la comarca, menys importants, els cadastres 

es confeccionaren sense recanació i els documents resultants son un llistat 

de propietats i el que paguen, pero, en no apujar-se la quantitat global en 

el poblé, es va. repetint any darrera any el document, sense que es reculli 

cap novetat. No es pot, a partir d'aquesta documentado estudiar l'evolució 

d'una estructura de la propietat sino només reflectir l'estat de la parroquia 

en el primer any (12). La visió en aquests casos es forgosament estática. 

En altres ocasions la realització d'una recanació i un repartiment simulta-

nis servia ja per tot el segle. Hi ajudava sobretot que no hi havia increment 

de la quantitat a pagar. A Navarcles, per exemple no sera fins l'any 1816 que 

es fara i mes endavant s'ha de saltar a l'amiilaKament. A Artes, realitzat 

el 1774 passa igual i la majoria d'estudis realitzats fins avui en poblacions 

mitjanes, utilitzen un únic repartiment cadastral perqué no n'existeix cap- ali-
*l6et 

tre. Ens confirmarla aixb'̂ que malgrat l'interes en utilitzar dades cadastrals 

del mateix any ais diferente municipis, els documents que es troben ais Arxius 

Municipals están realitzats en anys diferents.dDesaparegueren els altres o 

és que en els pobles mitjans sois Les feu un repartiment cadastral? (13). 

La utilització que podrem fer d'aquests documents sera una descripció del po

blé en un moment determinat; perdía comparaciójgairebé sempre caldra esperar 

els. amillaraments de mit jan.segle XIX. Í". 

La darrera qüestió afecta al tipus de propietari que apareix en el cadastre. 

A Catalunya damunt de la propietat de la térra apareixen dos dominis, el di-

recte i l'útil. Aquesta divisió estava consolidada peí contráete d'emfiteusi; . 
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El domini directe estava en mans de la noblesa i l'Església i l'útil,en mans 

de la pagesia, burgesia i artesanat urba. Per dessota d'aquests hi trobem els 

autentics explotadors o conreadors de la térra, Iligats ais propietaria del 

domini útil per contractos de masoveria, arrendament o parceria.¿Quin deis 

tres nivells apareix en el cadastre? El domini útil. Sois en les circumstan-

cies que el directe i útil coincideixen ,apareix el primer. En un altre lloc 

hem aportat argumenta sobre aquesta opció i avui és majoritariament acceptada 

(14). Aquest domini útil podra Hogar o establir terrea a altres pagesos si 

béjen la documentació cadastral no tindrem noticia de les terres cedides en 

explotado mit.iangant contráete. Sois alqunes veqades s'indica que tal casa 

de pages té masover o bé sabem que les terres de l'Església a Manresa están 

arrendades perqué es cobra la part colbnica pero son noticies esporadiques. 

Per qué no surt el llogater? Perqué el domini útil es considera per damunt 

del contráete de conreu. Aixb no vol dir que la contribució no recaigui damunt 

de l'explotador de la térra mitjangant el pagament d'una; part al propietari, 

tal com es pacta en les escriptures, pero sera el propietari útil el que cons

tara (15). 

En aquesta perspectiva - i si considerem que amb 1'abolido del régim senyo-

rial és el domini útil el que esdevindra propietat absoluta de lá térra- el 

cadastre permet reconstruir l'estructura de la propietat i comparar-la amb 

la que resulta deis amillaramentsdel s. XIX. En canvi,peí fet de. no informaE; 

qui explota la térra via masoveria, arrendament o rabassa morta, condiciona 

la utilitat de la font a l'hora de definir l'estructura de 1'explotado de 

la térra, la qual és totalment necessaria de coneixer per definir la tipolo

gía pagesa. En contrast,els amillaraments la permeten reconstruir amb álgunes 

limitacions (16). 

Una darrera qüestió a plantejar és si la noblesa i els eclesiastics consten 

en els cadastres. Podríem afirmar com a principi general que apareixen sempre 

que controlen el domini útil de la térra-posseida; com a propietaria eminents 

0 directes no apareixen mai,. Ara bé,<si 1716 els eclesiastics estaven exempts 

de pagar el cadastre de les terres que tenien, pero, el problema es planteja 

amb les terres de nova adquisició. Si no pagaven es convertien en bosses d'ocul

tació, ja que segons quines terres podien ésser declarades per un eclesiastic 

1 pertanyer en realitatja propietaris laics. La consciéncia del problema for-

ga el Rei a declarar el 13-IX-1728 fora de la immunitat aquelles terres com-

prades per eclesiastics després de 1716. Els eclesiastics es negaren a accep-

tar-ho pero el 1730, l'autoritat civil es reafirma en la seva posició: no pa-

308 



garien les d'abans de 1716 pero sí les comprados després í la part deis colons 

de totes elles sí n'hí tenien .Aquesta filosofía fou recollída ídentícament 

en la Reforma de Sartine de 1735 (17). Cal preguntar-se a l'hora de qüestío-

nar la font sí abans de 1730 les propietats eclesíastíques adquiridas tant 

abans com després de 1716 hi consten encara que no paguin i sí després de 1730 

la informació es completa o va continuar el frau. A Manresa, per posar un exem

ple, a partir de 1737 en l'apartat d'eclesiastics consten totes les propietats 

pero es fa notar quines eren adquiridos abans de 1716 i quines després. Pero 

no ha d'ésser així a tot arreu. 

c/ Derivats de la concreció local. Hem realítzat fins ara critiques globals 

a la font, derivados de la confecció i de les dades que aporten. Un altre bloc 

de reflexiona, sovint oblidat, és la concreció d'una legislado global . maro 

local. La qualitat de la font, els margas d'errors, els tipus d'ocultació de-

pendran en bona part del marc local que les realitzi. Cal considerar aquest 

aspeóte a l'hora de comparar fonts, sotmeses sovint a la mateixa crítica ge

neral, des de 1'óptica de la legislado i oblidades en l'analisi de 1'elabora

do concreta. 

Podríem assenyalar dos condicionants's • 

- L'estructura del poder local; la possible ocultado podría no ésser la 

mateixa en un poblé que el poder local estés controlat per la petita pagesia 

que en un altre contrqlat per la pagesia propietaria de masos. 

- La grandaria del poblé; a les ciutats grans, ja sigui per la quantitat 

de veins o peí control que poden teñir els propietaris i 1'interés per no pa

gar quan hom ja no és propietari d'una parcel.la, la documentació cadastral 

és molt mes completa; amb recanació, successius repartiments generáis i repar

timents anuals. Si la poblado és menor podem trobar un repartiment ben ela-

borat al llarg del segle i en les parrbquies mes petites, el cadastre és en 

realitat el resultat de dividir el que toca pagar a la parroquia peí nombre 

de parroquiana, resultant un document en que tots teñen la mateixa quantitat 

de terres. Veurem aquest fenomen després al Bages. 

El cadastre s'havia de confeccionar a tot arreu igual, pero cada realitat 

local condiciona aquesta confecció. Es a vegades, aquest marc local el que 

explica la mateixa diversitat de la font. 

d/ El marc cronolbqic. El cadastre s'implanta el 1716 i dura fins el 1845 

en el moment que s'introduí la Reforma, de Ron en el sistema fiscal espanyol. 

Cada ciutat i parroquia havia de pagar una quantitat determinada que repartía 

entre els veins segons els béns que posseien. Els cadastres ben elaborats 
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(recanació más repartiment general) no es van fer a tot Catalunya simultania-

ment, sino al compás de les diferents reformes legislatives. En algunes par-

rbquies o pobles no es van fer mai amb aquest caire. 

Aqüestes etapes serien les següents: 

- Implantado del cadastre. Aquells confeccionats immediatament després 

de la seva implantado el 1716. Abans d'aquesta confecció, s'elaboraren unes 

enquestes per fer-se una idea de la riquesa de cada poblé. El conjunt d'aques-

tes enquestes no s'ha trobat. Se n'han utilitzat algunes trobades en els ar

xius municipals. La de Navarcles que hem treballat posa de manifest una quali-

tat d'informado que si arreu de Catalunya fossin igual coneixeríem molt mi-

llor el primer terg del XVIII (18). Com a conseqüencia d'aquesta enquesta 

en els anys posteriora alguns pobles confeccionaren els primers repartiments 

i recanacions que han estat utilitzats pels historiadors (19)., Tánmateix~els 

primers cal sotmetre'ls a una crítica seriosa abans d'acceptar els resultats. 

Al Bages, sois coneixem els intents fets a Manresa d'aplicació i és total

ment inaprofitable. No hi hagué cap recanació i el repartiment resulta arbi-

trari. Per exemple: el Mas Suanya que el 1737 tindra 81 jornals el 1722 en te

nia 8 (20). 

- Reforma de Sartine de 1735. Conscient de les deficiencies del cadastre, 

Antonio de Sartine intenta millorar la seva aplicado: "Entre los encargos 

de mi ingreso en este ministerio, se me hizo con especial atención el que aplí

case .todo mi cuidado y desvelo, para que el Real Tributo establecido en es

te Rdncipado con nombre de Catastro se repartiere y exigiere con la justifi

cación y equidad que sabiamente previenen las reglas primitivas de su imposi

ción" (21). 

Intenta tallar les ocultacions i ordena que es fessin recanacions alia on 

no n'hi haguessin. 

Molts treballs elaborats a Catalunya amb la font del cadastre utilitzen re

partiments fets després de la reforma de Sartine. Manresa n'és un cas. La re

canació i el primer repartiment daten de poc després de la reforma (22). 

- Aisvoltantsdeis anys 1770 es probable que hi hagués un nou intent d'ac-

tualitzar els cadastres o, si mes no, d'aconseguir que mes pobles fessin re

canacions i repartiments menys arbitraris. Al Bages, en aquests anys, diver

sos pobles es decidiren a fer-la: Artes, Avinyó, Balsareny, Caldera, Castell-

nou, L'Estany, St. Fruitós de Bages, Gaia, Moia, Monistrol de Caldera, Monis-

trol de Montserrat, Bantpedor i Sallent (23). 

- Reformes ci1816. Si comprovem els diferents cadastres estudiats hom s'ado-
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na que se n'han localitzat diversos de principia del XIX concretament en els 

anys 1816-1818. 3. Cardó en treballa un de Vilabella (1810), Riudecols (1817) 

i Riudecanyes (1820) (24). El primer repartiment ben fet de Navarcles amb la 

corresponent recanació data de 1816 (25) i a Manresa, el primer intent serios 

de posar al dia els conreus i la parcel.lacló després de la Recanació de 1735 

es fa també en aquesta data (26). 

Probablement podem relacionar aquests exemples amb 1J reforma fiscal que 

intentava portar a terme Martín de Caray i la ímplantacíó del seu "apeo". De 

contínuar-se confírmant, aquesta renovació de la font cadastral oermetria co-

neixer l'estructura de la oropietat a comengament del segle XIX, com una f i 

ta anterior ais amillaraments. 

A/ La utilitzacló de la font al Bages. 

La font al Bagas podía localitzar-se sobretot en dos 11oes: a/ a l'Arxiu 

Historie de la Ciutat de Manresa, on es conserva també documentació del Corre-

giment i b/ ais arxius municipals. 

A l'Ar«íu Historie de la Ciutat varem trobar-hi de manera completa la docu

mentació cadastral de la ciutat la qual permet reconstruir l'evolució de 

l'estructura de la propietat de la térra a Manresa al llarg del s. XVIII i 

de la qual varem elaborar la nostra tesi de Ilicencíatura. En aquest treball 

incorporarem el repartiment de 1832 abans de passar ais amillaraments. 

Pero en el mateix arxiu es traben 24 Iligalls que anomenem "Cadastres Pobles 

(1737-1789)" en els quals s'hi traben els repartiments de 57 parrbquies del 

Bages, d'un total de 68, és a dir el 83,8 % del total. A partir d'ells es po

den fer diverses precisions: 

a/ Abarquen normalment de 1741 a 1785. Si n'hí ha algún d'anterior només in

dica la quantitat a pagar per propietari pero no les propietats. 

b/ D'aquest período de temps abunden sobretot els de 1741-1746 i 1770-1785, 

i resten buits els anys íntermedis. 

c/ S'observa precísió en 1'elaborado en els primers anys, i es manté fins 

a la decada de 1770 per pit.iorar proqressivament a contínuacíó. La majaría 

d'ells • no recullen els canvis produits en la propietat ni en els conreus i 

es limiten a copiar el document de l'any anterior. Aixb forpa a acceptar com 

a mes corréete el document mes antic perqué fou elaborat a partir de la rea

litat. 

d/ Aquests repartiments no estaven fets a partir de recanacions i , tal com 

s'ha exposat abans, la seva fiabílitat sera molt relativa. A partir de 1772, 
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alguns pobles deixaran de facilitar informado del que té cada propietari per 

donar-nos referéncies d'una recanació que desconeixem. Del conjunt cal 

utilitzar els repartiments amb mes fiabilitat (27). 

e/ A les parrbquies mes petites i formados per cases de pages disperses, 

la quantitat a contribuir al cadastre es feia a parts^íguals i , per aixb, ca

da propietari té la mateixa extensió de tots els conreus amb petites variaci-

ons (28). 

Així dones, els cadastres que es guarden a l'AHCM poden utilitzar-se pero 

amb moltes mes reserves que aquells deis qudsconeixem la recanació. Mes que 

en cap altre, ens reflectiran només la tendencia. 

a. 

La documentado cadastral servia per"fer el repartiment anual ais veins, 

per tant,era Ibgic que l'Ajuntament guardes els cadastres. La recerca va do

nar els seus fruits a Artes on es guardava un cadastre/recanació de 1774, la 

informado del qual Iligava perfectament amb la documentado de l'AHCM; a 

partir de 1776 el repartiment anual ja estava fet amb base a aquella (29). 

Pero la sort fou un secretari que en els anys quaranta d'aquest segle ordena 

l'Arxiu d'Artés. A Navarcles, el coneixement aprofundit del mateix arxiu, va 

permetre-localitzar el cadastre de 1816, el primer amb recanació que es feia 

i que concordava també amb les dades de Manresa. Pero ja no varem seguir des

prés de diverses visites a Arxius municipals. en estat francament deporable^ 

no catalogatSyi que suposava una inversió de teiips massa gran peí rendiment 

historiografic (30). 

Els cadastres amb recanació que es poguessin haver fet és possible que es 

trobessin entre els lligalls deis arxius municipals, pero suposava massa feina 

revisar-ho tot per ^trotar un sol llibre. Per aixb varem optar per utilitzar 

les dades que els lligalls de Manresa proporcionaven. 

3.1.2 Els amillaraments (31). 

La llei que introduia la contribució territorial directa al'Estat Espanyol 

era la de 23-V-1B45. Mentre que a Catalunya 1'existencia del cadastre fou un 

avantatge de cara^l'aplicado de la nova legislado, a la resta de l'Estat 

Espanyol la reforma tributaria de Mon eJ 1845 suposava la implantado d'aquest 

tipus de contribució (32). 

La l l e i organitzava la contribució territorial de la següent manera (33): 

1.- En primer lloc definía els béns immobles subjectes a contribució: camps 
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conreats, sense conrear pero que donessin algún benefici i censos i censáis 

que gravessin alguna propietat. Es detallaven també els rootius d'exempció tem

poral i total. 

2. - la contribució tenia una qu.Dta fixa. L'Estat fixava una quantitat a co

brar que era repartida entre les províncies, aquella entre els pobles i els 

perita repartidora d'aquests entre els veins propietaris. Si hi havia parti-

des que no es cobraven, calia recarregar-les l'any següent. E-1 sistema era 

diferent del de quota en que hisenda recaptava alio que els propietaris decla-

ressin. 

3. - per poder repartir calia abans avaluar la riquesa del poblé perqué la dis-

tribució de la contribució fos justa. L'inici del procés d'avaulació implica-

va que els propietaris havien de fer una declarado jurada deis béns que pos

seien. Aqüestes eren trameses ais périts repartidors que podien fer les com-

provacions que calguessin. Havien de dividir el terme en classes i qualitats 

i havien de calcular sobre un període de 10 anys els productes obtinguts, deis 

quals havien ds deduir les desoeses de conreu per obtenir el "oroducte imponi

ble". Els resultats obtinauts eren anlicats a les declaracions jurades i 

aconseauien així el "oroducte imponible" oer oropietari. El con.iunt de decla

racions i 1'avaluado corresponent era "el Padrón General de Riqueza ".del po

blé » el que s'anomenara poc després amillarament . 

4. - El paper clau el tenien dones els périts repartidors que havien d'ésser 

el matedx nombre de membres que l'A.iuntament. Una roeitat eren nomenats peí 

mateix Ajuntament d'entre els contribuents i l'altra meitat mes un era nome-

nada per l'intendent d'una llista proposada per la instítució municipal. 

5. - Un coo fet el Padre de riauesa. auan arribava el "C U P O " aue tocava. al Do

ble, l'Aiuntament s'havia de reunir juntament a un número iaual de ma.iors con

tribuents per fixar el tipus de gravamen (?ó sobre el producte imponible que 

calia aplicar al poblé). 

Com es pot veure es deixava tot a mans deis roateixos municipis. L'Estat n'era 

conscient i va intentar en el reqlament de 1847 que desenvoluoava : la lle i 

de 1845 de crear un cadastre i un reaistre de finques aue poouessin donar una 

certa fiabílitat a les dades estadístiaues oer carregar la contribució.. Pero 

eil850 una ordre de la Direcció General de Contribucions modificava els Ins

truments anteriors i definía millor l'oraanització de l'elaboració. Consta-

va de tres mecanismos: les cartilles d'avaluado, els amillaraments i la 

Junta Pericial. Els dos primers son fonamentals per^l'estudi de la historia 

agraria, mediafcitzats oel tercer aue condiciona la fiabílitat deis altres dos. 
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Fins que no va estar a punt la llei del 18 de Juny de 1885, que reformava 

les bases de la llei de 1845, encara que es bases amb els mateixos pressupos-

tos, varen apareixer diverses ordres i reglamenta que modificaven algún as

peóte de la llei primitiva. Aquests canvis influirán en la forma final deis 

'amillaraments com veurem. 

1. - La Junta Pericial nomenada la meitat per 1'Ajuntament i l'altra meitat 

per l'intendent d'una terna presentada peí mateix Ajuntament, es cuidava de 

fer la cartilla avaluatbria i decidir el que tocava pagar a cadascú. 

2. - La Cartilla Avaluatbria on constava detallat que produia una pega de tér

ra standard d'una determinada qualitat durant deu anys, segons el conreu que 

s'hi plantes. A cofitinuació es calculaven les despeses del mateix període 

i de la diferencia ingressos/despeses dividit peí número d'anys s'obtenia 

el producte imponible al quals'aplicava el tipus de gravamen. 

3. - L' Amillaf.ament- era la relació alfabética deis individus d'un municipi 

amb els béns que posseien mobles, immobles o pecuaris amb la classe i quali

tat. Si s'aplicaven els coeficients obtinguts a les cartilles avaluatbries, 

s'obtenia el líquid imponible. Cada any s'havia d'elaborar un apendix que 

incorpores les modificacions i al cap d'uns determinats anys refondre'ls en 

un nou amiilár.ament . 

El resultat practic de 1'aplicado de la nova contribució i les modifica

cions legislatives que s'introduiren, fou diferent segons el marc local en 

que es desenvolupa, pero en línies generáis i si ens cenyim al Bages, podem 

dir que gairebé tots ele municipis realitzaren un amiilár.ament en el perío

de 1850-1855, un altre a 1860-1865 i alguns d'ells eÍ1872. A partir d'aques

ta data ja no se'n troben mes fins al segle XX. El quadre d' amillaraments 

del Bages que es guarden a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, abarca tots els mu

nicipis de la comarca i permet pensar que s'hi guarden tots o en deuen fal

tar pocs {V. quadre 3.1). 

Es possible que existeixin altres amillar.aments' que s'haguessin guardat 

en els municipis i no s'haguessin centralitzat a l'ACA. Es possible; pero 

tant a l'Arxiu Municipal de Navarcles, com . al d'Artés, elS únics amilla

raments- que es guarden son els que hem citat en el quadre. Altres autors 

que han treballat sobretot arxiusmunicipals coincideixen també en datar-los 

en els anys assenyalats en el quadre (34). 
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QUADRE 3.1 

Any de la confecció deis amillai-ament que es guarden a l'ACA de 

la comarca de Bages. 

POBLÉ 1850-1855 1860-1865 1870 ALTRES S.XIX PRIMERAtlElTAT S.XX 

AGUILAR 1852 1861 

ARTE'S 1852 1861 1872 1918 

AVINYo' 1851/1853 1862 1876 1933 

BALSARENY 1851 1861 1918 

CALDERS 1851 1851 1925 

CALLU'S 1861 1869 1918 

CARDONA 1863 1927 

CASTELLADRAL 1852 1861 1918 

CASTELIBELL 1851/1853 1862 1872 1946 

CASTELIFOLLIT 1853 1861 1918 

CA5TELLGALÍ 1851/1853 1946 

CASTELl-NOU 1852 1861 1918 

L'ESTANY 1851/1854 1862 1918 

FQNOLLDSA 1851/1853 1861 

GAIA 1861 1858 1941 

MANRESA 1853 1927 

HARGANELL 1851/1853 1862 1940 

HONISTROL 
CALO'RS * 

1946 

MONISTROL 
DE MONTSERRAT 

1852 1861 1876/1877 1B57 1929 

MOIÁ 1852 1861 1859 1919 

HURA 1851 1861 1864 1945 

NAVARCLES 1852 1861 1857 1919 

RAJAOELL 1852 1862 

ROCAFCRT 1851/1853 1861 1935 

SALLENT 1851/1852 1861 1871 1940 

5ANTPED0R 1850 1861 1942 

SI.FEIIU 
SASÜERRA 

1851 1863/1864 1866 1918 

ST.FRUITO'S DE 
SAFES 

1851 1862 1872 1934 

ST.MARTI DE 
TORROELLA 

1851/1852 
1854 

1861/1863 1859 1939 

ST.MATEU DE 
BAGES 

1852 1861 1930 

ST.SALVADOR DE 

GUA.ÍDIOLA 
1852 1862 1918 

ST.VICENQ DE 

CASTELLET 
1853 1862 1918 

STA.HARÍA 
D'OLO' 

1854 1862 1918 

SÚRIA 1851 1861 1859 1942 

TALAMANCA 1851 1862 1929 

• Monistrol de Calders no fou municipi independent fins l'any 1934. Abans pertanyia 
a Calders. 

A/ Els 'amillaraments com a font per^l'estudi de l'estructura de la propie-

tat. 

Les critiques mes importants ais 'amillaraments provenen deis defensors 

del cadastre parcel.lari que, malgrat multitud de plans, no es realitza fins 

a comengament del s. XX (35). GARCÍA BADELL feia critiques ais amillaitaments: 

315 



1/ La valoració de la riquesa de cada terme municipal era imprecisa i no guar

dava relació d'igualtat amb els altres municipis; 2/ cada comissió d'avadua-

ció actuavB amb un criteri diferent; 3/ el repartiment individual quedava a 

mans de l'Ajuntament i enfortia el caciquismo; 4/ les injustícies individuáis 

a les contribucions eren enormes per Ja.imperfecció del metode; i 5/ els re

sultats de les valoracions eren xifres molt baixes i amb pocs rendiments peí 

Tresor (36). Malgrat tot, el cadastre parcel.lari molt mes exacte quant a 

informado no es va fer, entre altres coses peí seu cost de realització i 

manteniment, i els amillaraments , malgrat aqüestes imperfeccions, van perme

tre a Hisenda .. posar en funcionament la contribució territorial generalitza-

da. 

De totes manares els inicis d'una legislado cadastral parcel.laria va afec

tar alguns municipis que elaboraren parcel.laris del terme municipal i que 

incidiren directament en la redacció de nous •amillacaments (37). Alia on 

es va produir cal aprofitar la documentació per^'l'estudi de l'estructura de 

la propietat. 

Si haguessim de fer cabal a les critiques provinents deis defensors del 

cadastre parcel.lari, donariem per inutilitzable la font. Creiem que les re-

flexions de García Badell son acertades pero cal fer-hí algunes matísacions 

a/ que el marc local influeix molt en els documents i poden, per tant, teñir 

qualitat en un lloc i ésser deplorables en un altre; b/ que a nivell fiscal 

les critiques son totalment correctos pero,com a font d'estudi de l'estruc

tura de la propietat, els "'amillaraments serveixen perfectament per copsar 

les tendencies de cada municipi, a manca d'una altra documentació mes sofis

ticada. 

Els amillaraments - que s'implantaran a mitjan segle XIX no diferei-

xen gaire del cadastre del segle XVIII. L'objectiu, en definitiva,era el ma

teix i sois divergía en el metode d'elaboracíó. Per la qualitat de la font, 

1'existencia d'aquest cadastre del XVIII a Catalunya era una sort: la tradí

elo en els repartiments no causara gaíres problemes a les noves Juntes Peri-

cials queccomptaren a mes, amb una documentado inicial que servia de parti

da. O'altra banda, la metrología havia avangat i la mesura de terres podía 

esdevenir, almenys en principi, mes ajustadas 

Malgrat aqüestes consíderacíons el principal problema d'aqüestes fonts fis-T 

cals contínuava essent 1'ocultado. Azagra Ros n'assenyala tres canals (38): 

a/ ocultació absoluta per part d'algún contríbuent que desapareixía de les 

llistes; b/ ocultado parcial de béns de qualsevol tipus i c/ infravalorado 
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de les declaracions. L'ocultado absoluta era, tal vegada, mes fácil en aquells 

llocs on la propietat estava molt fragmentada, ja que era mes difícil contro

lar a tothom, pero el repartiment de "cupo-fix," incitava mes a la denuncia. 

Si algú no pagava, els altres havien de pagar mes. El problema radicaría en 

la primera declarado, perqué a partir d'aquest moment els propis afectats 

denunciarien el canvi de mans. 

L'ocultado relativa era, segurament molt mes freqüent; tot i així, menor 

que la deis cadastres del segle XVIII (39). Per una banda,derivada de la im-

precisió de la mesura quan no hi havia un mapa parcel.lari, per l'altra la 

declarado jurada del propietari que, si bé 11 era difícil amagar de manera 

absoluta la seva possessió, no ho era tant disminuir l'extensió. Caldria afe-

gir el poder de la Junta Pericial i la seva influencia que podía afavorir 

determinats interesaos reduint l'extensió o canviant els conreus reals. Igual 

que en els cadastres, era mes fácil ocultar part d'una gran propietat que part 

d'una de petita, sítuació que afavoria ais grans propietaris. Per valorar el 

grau d'ocultació al Bages hem confeccionat el quadre 3.2 que recull l'exten-

ummz 3.Z 
Ocultació en els amirallaroents de 1860-1B65. 

POBLÉ EXTENSIO' EXTENSIO' 1 % TERRA 
AMIRALLAMENT ACTUAL AMIRALLADA 

AGUILAR 3107,4 14523,5 21,4 
ARTES , 3649,6 6049,7 60,3 
AVINYO 12057,- 21120,3 57,1 
BALSARENY 8118,9 12369,7 65,6 
CALDERS (*) 11067,- 19202,7 57,6 
CALLlIS 3239,4 4321,3 75,-
CARDONA 11497,1 22409,9 51,3 
CA5TELLA0RAL 15564,4 27581,9 56,8 
CASTELLFOLLIT 14839,6 20063,6 74,-
CASIEILGAII 4523,9 5793,2 78,1 
CASTEILNOU 7635,6 9851,3 77,4 
CASTEILBELL 5847,6 9516,9 61,4 
L'ESTANY 2514,1 3413,1 73,7 
FONQLLOSA 14592,5 17521,4 83,3 
GAIA 11015,9 13456,7 81,9 
MANRESA 10496,5 13922,6 75,4 
MARpANELL 5412,- 4503,5 75,8 
«OÍA 18655,8 25370,6 73,5 
HDNISTROL DE MONTSEf?RAT 2250,6 4064,7 55,4 
'HURA 8802,5 18024,5 48,8 
NAVARCLES 945,3 1181,6 80,-
RAJADELL 14134,- 15300,- 92,4 
RQCAFORT 5764,4 7315,8 78,8 
SALLEN! 11327,7 22214,1 51,-
SI. FELIU.SASSERRA 4603,9 7812,1 58,9 
ST. FRUIT,OS DE BAGES 5932,6 7474,5 ! 79,4 
ST. MARTI DE T0RRC3ELLA 4229,- 5486,- 77,1 
ST. HATEU DE 8AGES 24112,8 34087,5 70,7 
SANTPEDOR 4612,1 5671,7 81,3 
ST. SALVADOR DE GUARDIOLA 7617,7 12484,4 61,-
SI. VICENg DE CASTELLET 3533,3 5769,6 ! 61,2 
STA. MARÍA D'OLO' 16369,2 21687,4 j 75,5 
SORIA 4516,8 7947,1 56,8 
TALAMANCA 5771,- 9976,1 57,9 

TOTALS 286457,3 437499,1 65,5 

(*) L'extensió de Calders cómprenla en aquesta época el municipi actual de Monistrol 
de Calders i aproximadament 2 Km' de l'actual terme de Nauarcles. 
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sió que aporta el resum deis 'amillaraments deis anys 1860-1865 i el per-

centatge d'ocultació. 

El percentatge que relaciona les dues columnas del quadre posa en eviden

cia 1'ocultació. Sois dos termes municipals están per dessota del 50?ó (mu

ra i Aguilar) i 18 municipis (el 53?í) per damunt del 70?í. Caldria saber si 

en el total de terres amillatades hi ha afegit l'espai que ocupen els rie-

rols, case urba etc. perqué augmentarla el total en un 5 a 10?ó. L'oculta

ció es situarla aleshores entre el 25 i el 30?á. 

Queda el tercer tipus d'ocultació de caire qualitatiu. Es tractava de fal-

sejar conreus i qualitats declarades. Peí carácter menys tangible era el mes 

susceptible de realitzar-se. Aquest frau podia ésser igualitari -si es de-

clarava tota una zona d'inferior qualitat a la real o es valoraven menys els 

productes que s'obtenien en una área determinada- o bé individual - si es 

falsejaven declaracions i s'afaverien determinats interessos particulars. 

Les Juntes Pericials en aqüestes qüestions tenien una importancia decisiva, 
y* 

Es, pero, un frau molt difícil de detectar i sotmes a una gran casuística. 

Els amillaraments continúen donant-nos una tendencia amb mes garanties 

d'acostar-nos a la realitat que la que proporcionaven els cadesfces del XVIII. 

Les consíderacíons que feiem pels cadastres serien gairebé totes valides 

aquí amb alguna específícació: 

a/ En el període 1850-1870 s'elaboraren tres tandes d'amillaraments. Els 

que subministren mes informacíó son els de 1870, pero son els menys abundants 

(6 sobre 34). Aquesta escassetat Torga a utilitzar els de 1860, que no solen 

proporcionar el segon cognom deis propietaris ni el lloc de residencia deis 

forastera que teñen terres al terme. Tot i així, hem trobat formules per re-

soldre aquests problemes metodolbgícs plantejats. A diferencia deis c-adastres, 

ais amiJlaiaments hi surten els rabassaires pero mai apareix la professió 

deis propietaris. 

b/ El marc de 1' amíllarament és el municipi i no la parroquia, conseqüen

cia de la divisió municipal espanyola del primer terg del XIX. Al Bages, molts 

municipis resultaren d'agrupar parrbquies. No podem oblídar aquesta qüestió 

a l'hora de comparar-los amb els cadsátres que tenien base parroquial. Davant 

la ímpossíbílitat de reduir els amillaraments a base parroquial, hem recons-

tru'ít la base municipal a partir deis cadastres. 

c/ Quin propietari surt en els amillaraments ? Podria semblar absurda la 

qüestió quan a l'estat espanyol ja s'havia díssolt el regim senyorial (41). 

Pero no ho és, perqué el contráete d'emfiteusi que mantenía la divisió en 

dos dominis de la propietat -l'útil i el directe- havia passat per liéis abo-
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licionistes, pero al final quedava sempre com una excepció igual que el "fo

ro gallego". La llei que declarava redimible l'emfiteusi de manera contundent 

es promulga l'any 1945 (42) i hem vist, quan parlavem del poblament, com es 

continuava utilitzant ell850. Per tant, la qüestió plantejada té el seu sen

tit. Tot i així, malgrat la perdurabilitat, en tots els intents legislatius 

es tendía a consolidar el domini útil com a propietat absoluta i , si aques

ta tendencia ja apareixia en els cadastres,es reafirma i enforteix en els 

'ami.l-l-sraments sense cap mena de dubte. Nobles i esglésía, principáis con-

troladors del directe, sois apareixen quan son propietaris de l'útil. 

Ara bé, al Bages almenys, hí havia un segon domini útilicedir via contrac-

te de rabassa morta. Aquest domini útil ceditjtambé apareix en els amillara

ments , on hi consta el rabassaire, 1'extensió de terres, a vegades la part 

de fruits que paga i la part de contribució que l i correspon. Obvíament,a£|ues-

ta ínformació permetra fer un estudi de l'estructura de l'explotacíó, impos

sible de fer amb el cadastre. 

Pero només surt aquell contráete que implicava cessió del domini útil, com 

era el cas de la rabassa. Els altres dos contractes predominants després d'aque-

11a -la masoveria i 1'arrendament en diner (en el regadíu de Manresa)- no 

surten declarats a 1' amilláíament'';- sino que consta el propietari útil. A 

Galicia també es produia aquest fenomen (43). 

L'estudi de l'estructura de l'explotacíó podra fer-se sota la consideració 

que la rabassa era el contráete majorítari, malgrat alguns contractes oráis 

que no es registraran. En aquesta estructura no podra ésser considerada la 

masoveria ni 1'arrendament en diner. PeiJseu estudi hem utilitzat amillara

ments' de 1860 i';lB70 per la següent rao: eflB50 els rabassaires apaceixen 

a continuacíó del propietari i , per tant, és impossible de saber guantes ra-

basses té cada rabassaire. En canvi a 1860 i 1870 sabem les terres en pro

pietat i a rabassa que té cada rabassaire amb la indícació de qui és el 

propietari. Aquesta informacíó permet elaborar facilment l'estructura de 

l'explotacíó í de la propietatf 

3.1.3 Els capbreus (44). 

Una altra font per"!'estudi de l'estructura de la propietat son els capbreus. 

Capbrevar volia dir passar llista de tots els deures que els vassaJis tenien 

envers el senyor. Eva Serré ha ínsistit en el carácter de reacció senyorial 

quan els senyors pretenen assegurer els drets que reben roitjanQant capbreus 
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que donin forga jurídica a les rendes declarados (45). L'estructura de la 

propietat es pot reconstruir a partir de les confessions deis pagesos que 

solen detallar les propietats, conreus, extensió, límits, rendes que paguen 

i la historia de cada parcel.la almenys fins el capbreu immediatament ante

rior. 

Es plantegen diversos problemes: 

a/ Un capbreu recull els drets d'un senyor que no necessariament han de 

recollir la totalitat d'una área geográfica. Per""'1'estudi de l'estructura 

de la propietat només interessen aquells'ícapbreus que capbreven tota Icárea 

geográfica que pretenem estudiar i sobre la qual sois hi téi-drets un sol sen

yor (46). 

b/ Al senyor no 11 interessava l'extensió de la térra ni els conreus, si

no la localització de la pega de térra i la renda, per tant, calpt^ndre les 

noticies d'extensió amb certes reserves. A vegades ni tan sois es dona l'ex

tensió. És una dificultat quantitativa important que depondrá en bona part 

de la font. 

c/ Permet reconstruir l'estructura de la propietat en segles anteriors al 

XyiII. La informació quantitativa de les extensions disminueíx com mes enre-

ra en el temps anem. 

d/ Grades a la historia de cada parcel.la que es remunta al capbreu ante

rior, es pot seguir amb cert detall l'evolució deis patrimonis, unificacioná, 

partícions, canvis de noms en tot tipus de propietaris, etc... Es pot realit-

zar un estudi dinamíc de la propietat (47), amb referencies constants a no-

taris (compra-vendes, testaments, capitols), que permeten una lenta pero in-

teressant reconstrucció. 

Nosaltres hem utílítzat només uns capbreus de Navarcles, especialment el 

de 1779-1781, que es guarden a Montserrat en el fons de l'Arxiu de St. Benet 

de Bages (48). A partir d'ells hem pogut valorar el creixement demografic 

de Navarcles i un estudi del creixement urba; en el present capítol permetra 

descobrir la formado d'una determinada estructura de la propietat, a partir 

precisament de 1'historial de les parcel.les i de les propietats'," un intent 

d'estudi dinamíc després de les fotografíes deis cadaátres. \ial a dir, que 

aixb ha estat possible perqué el terme municipal de Navarcles és molt petit 

(en el segle XVIII, uns 3,5 Km'). 
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3.2 METODOLOGÍA PER A L'ESTUDI DE L'ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

A les societats d'Antic Regim i a la bagenca en particular, la térra 

era un element fonamental per la producció de riquesa. A 1'ésser un bé 

limitat, les classes socials s'enfrontaran per la seva apropiado i peí seu 

control. L'estructura de la propietat, en un moment determinat, reflectira 

l'estat d'aquest enfrontament social. í̂'l) 

Cal fer pero, dues consideracions mes: estem d'acord amb Jaume Suau quan 

afirma que la tipología pagesa no es pot fer només a partir de l'estructura 

de la propietat, sino que cal considerar altres tipus de detracció de la ren

da damunt de la pagesia (cal pensar en drets senyorials, endeutament e t c . ) . 

L'estructura de la propietat esdevindra una via d'aproximació a aquesta t i 

pología (50). 

Per altra banda, el control de la térra va Iligat a formes de cessió de 

la mateixa a d'altres camperols, el sobretreball deis quals és captat pels 

detentors de la propietat. D'aquí es deriva una estructura de l'explotacíó 

de la térra, molt complexa, pero que cal estudiar i teñir en compte a l'ho

ra de poder definir els diferents grups socials. 

Amb aqüestes consideracions exposem la metodología utílítzada. 

3.2.1. L'estudi del repartiment de la térra. 

A Catalunya poden fer-se tres tipus d'estructures d'accés a la térra: l'es

tructura del domini directe, la del domini útil i la de l'explotacíó.' Les 

tres impliquen cessió o captació d'excedent per un altre grup social. El do

mini directe és difícil d'estudíar perqué no coneixem fonts que permetín se

guir la seva evolució. Farem pero, un estudi de les jurisdiccions i deis drets 

captats. D'altra banda, el domini directe es presenta com una propietat es

tática limitada al cobrament d'uns drets que es deriven del domini, 

Gue s'intenten incrementar si la seva forga com a classe és suficient: les 

transferencies de domini son limitades i cal teñir present que en el preces 

historie, acabara desapareixent a benefici de l'útil. 

A la practica el propietari que es comporta com a tal, és l'útil: compra, 

ven, empenyora tlloga mentre respecti els drets del domini directe, i en el 

moment del canvi de regim jurídic a mitjan.segje XIX, es podra convertir en 

propietari absolut mitjangant el rescat del cens. Per aixb és justificable 



que l'estructura de la propietat, entesa en el sentit mes tradicional del 

terme, s'elabori en base al domini útil i no al directe (51). 

La tercera estructura, la de l'explotació, és independent de l'anterior. 

La seva elaboració dependra en bona part de les fonts, no sempre generoses 

amb aquesta informació. 

Elaborar l'estructura de la propietat de tots els pobles del 8ages bagues 

significat invertir molt treball per uns resultats detallats i extensos que 

podem copsar igualment a partir d'un sondeig a pobles de diferents indrets 

de la comarca que representin una situació geográfica i socioeconómica dife

rent. Els pobles escollits han estat els següents: Artes, Castelladral, Han-

resa, Navarcles, Rajadell, Rocafort i Calders. Poden veure's cartografiats 

al mapa 3.1. Aquests pobles signifiquen el 20,7 % de la comarca, extensió 

suficient per copsar la tendencia. 

HAPfl 3.1 

Pobles del Bages deis que hem eatudiat l'estrucura 
de la propietat» ^ A-w.-

CASTELLADRAL-

ARTES 

— CALDERS 

RAJADELL 

MANRESA 

La distribució geográfica és la següentt 

-Pía de Bages: - Artes (olla oberta per la Gavarresa). 

-Navarcles 

-Manresa (al bell mig del Pía de Bages, pero amb una es

tructura sotmesa a les pressions de la vida urbana de 

la ciutat. 

-Alt Bages: - Castelladral (en el sentit mes estríete, a cavall de 

les dues conques fluvials del Llobregat i Cardener). 

- Rocafort i Rajadell a costats diferents del Llobregat 

amb influencia propera de Manresa. 



- Calders, a cavall amb el Moianes, en un altipla entre 

la Gavarresa i el Calders i Monistrol de Calders, ales

hores agregat, endinsat a- les serralades bagenques, 

al peu de la valí fluvial del riu Calders. 

Classificats els pobles escollits es planteja el problema de la definició deis 

grups de propietat que treballarem. En la majoria de treballs s'utilitzen uns 

grups sense que en cap moment es justifiqui i raoni el perqué d'aquella opció 

(52) . En altres es confon estructura de la propietat amb parcel.lacló del sol 

(53) , I segons quins treballs elaboren urŷ uadre de parcel.les sense que s'aca-

bi de definir una estructura de la propietat (54). 

QUADRE N9 3.3 

Grups de propietat utilitzats per diferents autors ( en Ha.) 

ÁREA CEOGR/\FICA MPP 
PETITA 

PROPIETAT 

HITJANA 

PROPIETAT 

GRAN 

PROPIETAT 

COSTA BRAUA -2 2 a 10 10 a 50 +50 

SEGARRA -1 1 a 10 10 a 50 +50 

GA«A'. • — 0 a 10 10 a 200 +200 

5ITGES -2,5 2,5 a 12,5 12,5 a 25 25 a 50 

LLEIDA — 0 a 4,5 4,5 a 7,5 +7,5 

PREMIA — 0 a 5 5 a 10 10 a 15 

BARCELONA -0,5 0,5 a 3 3 a 7,5 +7,5 

PAÍS VALENCIA (Azagra) -1 1 a 5 5 a 10 11 a 50 

PAÍS VALENCIA (Piqueras) -1 1 a 3 3 a 20 +20 

ALACANT -1 1 a 5 5 a 10 10 a 25 

ROA (Burgos) ~ 0 a 5 5 a 10 10 a 20 

CARMONA -2,3 2,3 a 22,9 22,9 a 22B,6 +228,6 

PICARDIE -1 1 a 10 10 a 40 +40 

LLENGUADOC -1 1 a 5 5 a 30 30 a 100 

CBTE O'OR — 2 — — 
SAONA ~ 0 a 2 2 a 4 +4 

BEAUVAIS -1 1 a 3 3 a 8 8 a 14 

CHARTRES — 0 a 10 10 a 100 +100 

Veure: BARBAZA, Y., Le paysaqe humain de la Costa Brava, p. 266; GARRABOU, R. 
Estructura agraria de la Seqarra.,., p. 146; TRIBO, G., De l'arrencada del s. 
XVIII...; MONTSERRAT, M.J. Estudi econ'omic de Sitqes..., p. 206; VICEOO, E., 
"Propietat, accés a la térra...", pp. 61-63; VIÑALAS, J., Premia a comenca-
ments del s. XVIII..., pp. 94-98; SEGURA A.-SUAU, J., 'L'evolució de l'estructura 
del...", pp. 304-306; AZAGRA, J. "De los padrones de riqueza...", pp. 424-425; 
PIQUERAS, J., La vid y el vino en el País Valenciano, p. 170: GIMÉNEZ, E., A l i 
cante en el siglo XVIII..., pp. 112-115; MOLINERO, F., La tierra de Roa..., p. 
99; CRUZ VILLALON, Propiedad y uso... , pp. 84-93; GAUTHIER, F. La voie paysanne..., 
pp. 30-36; PECH, R., Entreprise viticole el capital..., pp. 45-46; LAURENT, R., 
Les viqnobles de la C5te d'Or..., Vol. II, pp. 21-24; GOUJOU, P. , Le viqnoble de 
Saone..., pp. 121-122; GOUBERT, P., Cent mille provinciaux..., p. 184; VOVELLE, 
M., Ville et campaqne..., pp. 219-220. 

Quan la mesura ve donada en jornals o mujades utilitzem 1'equivalencia aproxi
mada de 1 Ha.= 2 Jornals o 2 Mujades.Per Carmena, 1 Ha. = 1,75 fanegues. 
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Alguns autors opten per elaborar grups amb freqüencies petites a excepció 

deis grups de propietaris mes grans (55), i interpretar mes endavant les da

des. El lector potosí vol^ reconstruir els grups al seu gust. Altres autors 

donen la divisió classica de petita, mitjana i gran propietat sense que es 

reflexioni massa sobre el contingut de cada grup. Els resultab d'aquesta elec-

ció son d'una gran hetereogeneitat (U. Quadre 3.3). 

Azagra fa avinents que propietaris que en alguns llocs son petits, en al

tres son grans, com el cas de l'Horta de Valencia (56). 

En aquesta linia no interessa tant la xifra límit deis grups com el contin

gut social que reflecteix cada grup. La petita propietat ve definida per la 

quantitat de terra^incapag de garantir la subsistencia a la familia que la tre

balla i per, sobreviurfe ha de recorrer a altres activitats econbmiques; 

del moment que la quantitat de térra garanteix 1 autosubsistencia fins gue 

cal Hogar assalariats trobem la franja de la propietat mitjana. La gran pro

pietat és aquella que necessita assalariats per*la seva explotado (57). Si 

els conceptea son clars, els problemes sorgeixen a l'hora de definir els lí

mits. Una mateixa extensió de térra proporcionara una determinada producció 

en funció,í no solament de l'extensió, sino de la qualitat deis sois, el t i 

pus de conreu, la inversió de treball etc... En el cas de plantado de vin-

ya, per exemple, el rendiment varia segons el tipus de cep, segons la quan

titat de feines de cavada que s'hi fan, la insolado etc. (58). Per tot aixb, 

definir els límits no és gens fácil, malgrat sigui ciar el concepte a apli

car. Alguns autors han preferit utilitzar les dades deis diners que es pa

guen de contribució perqué creuen que teñen en compte els conreus i la qua

litat de la térra (59). El problema es planteja també a l'hora de definir 

les quantitats que serveixen de límit a cada grup. 

Informacions qualitatives recollídes a la propia comarca, i el coneixement 

del context estudiat ha de permetre'ns definir uns grups que, malgrat els 

problemes exposats, puguin acostar-nos a definir l'estructura de la propie

tat de la comarca;. 

A nívell d'ínformació qualitativa i si prenem com a base la distinció que 

es fa en els cadastres de Manresa entre pages i jornaler, (pages és aquell 

que no té terres suficients per viure), el límit entre la petita propietat 

i la mitjana és de 16,5 Q. (5 Ha.) (60). A partir d'aquesta xifra, per a no

saltres fonamental., hem establert els següents grups: 

- De O a 16,5 Q. - Petita propietat 
- De 16,5 a 33 Q. - Mitjana propietat 
- + de 33 Q. - Gran propietat 
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Aquesta delimitació, perq matisa poc la petita: propietat -si el predomi-

ni és deis segments mes petits- i la qran -si hi ha propietats molt grans. 

Per aixb hem optat per introduir dues subdivisions que permetin aprofundir 

l'análisi. Els grups queden de la següent manera: 

- De O a .8 
- De 8,25 a 16 

,25 Q.l 
6,5 Q.j 

Petita propietat. 

- De 16,5 a 33 Q. Mitjana propietat. 

- De 33 a 66 Q.l ^ . . . 

- Mes de 66 Q.J propxetat. 

Considerem aquests grups valids per tot el seca (cereal, vinya, olivera). 

Al llarg de l'estudi, pero, procurarem considerar el pes de cada conreu dins 

de cada grup de propietat (61). Els mateixos grups els aplicarem a l'estudi 

de l'estructura de l'explotació de la térra. Els criteris per definir els 

grups s'adapten encara mes a aquest concepto. 

Alguns estudis sobre comarques viticoles han posat de manifest que la vinya 

és un conreu preferit gairebé sempre per les petites explotacions. Pech assen-

yala que entre 5 i 10 Ha. és la dimensió óptima de l'explotació vitícola fa

miliar (62). Robert Laurent per la Cote d'Or assenyala que en un "viqneron" 

amb la seva familia pot conrear només 2 Ha. (63). Pierre Goujou, per la Saona-

Loire accepta el mateix sostre que la Cote d'Or (64). I una monografía sobre 

el País Valencia assenyala que a la zona de Villena "hace falta más de 3 Ha. 

para poder subsistir sin recurrir al trabajo asalariado" (65) I Goubert peí 

segle XUII afirma "II est vrai qu'une famílle suffisaít a peine a l'explo-

tation de quatre Ha. de viqne, tant les soins delicats, múltiples..." (66). 

Pero ésser un conreu preferit per les petites explotacions no vol dir pre-

domini de la petita propietat. P. Goujou afirma que al Maconnais i Chálonnais, 

el vinyar presenta una forta concentrado de la propietat que contradiu la 

idea acceptada que el vinyar és l'elecció de la petita propietat. En canvi, 

sí que predomina la petita explotacíó (67) vía contráete de "víqneronnaqe". 

Al Baqes es produira un fenomen similar: l'explotació de la vinya es fara 

via contráete de rabassa morta. 

3.2.2 L'accés a la térra per professions. 

En les fonts utilítzades hi ha una referencia qualítativa fonamental: en 

els cadastres al costat del nom hi figura sempre la professió; en els amilla

raments , no hi consta (68). El problema podria subsanar-se amb la utilit

zació de llistes electorals o censos demografics a mitjan segle XIX. Pero 
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sorgeix la dificultat d'identificar els propietaris, sobretot quan l'araiila-

.rament dona tan sois un cognom i els pobles son plens de persones que es 

diuen exactament igual (69), Elaborarem, dones, l'accés a la térra per pro-

fessions en aquells pobles que sigui possible tant del XVIII com del XIX. 

Els grups professionals que treballarem serán els següents: 

- Pagesos: pages en el sentit castella de persona que viu de la térra que 

conrea. El cadastre introdueix la distinció amb els jornalers i l'aprofita-

rem. També inclourem aquí els moliners. 

~ Jornal6rs:sán aquells individus que viuen únicament d'anar a jornal o 

bé aquells que teñen terres que no son suficients per viure i ha de recorrer 

a fer alguns jornala complementaris. 

- Artesanat textil:incloem aquí totes aquellos persones que teñen algún 

ofici relacionat amb el textil: paraires, teixldars de l l i i de llana, tor-

cedors, tintorers etc... Fem un grup a part de la resta de l'artesanat per 

la importancia, en alguns pobles de la comarca, d'aquests oficis. 

- Artesanat altres; ens referim a la resta d'artesanat: mestres de cases, 

sastres, corders/espardenyers, sabaters, fusters, ferrers, blanquersetc.., 

- Comerciants; hem incorporat en aquest grup a negociants, comerciants, 

revenedors, xocolaters, forners, apotecaris etc., 

- Professions .liberáis; advocats, notaris, doctors en medicina e t c . 

~ Eclesiastics; tant la propietat individual deis eclesiastics com la col.-

lectiva de les parrbquies i comunltats. 

- Nobles: tant els nobles titulats com de la petita noblesa (ciutadans hon-

rats). 

- Vídues/ donzelles: en el s. XVIII les dones propietaries apareixen ant) 

el qualificatiu de vídua o donzella sense que se'ns especifiqui la professió 

del marit. Per desgracia el percentatge sol ésser elevat. En els casos 

que el nom de la vídua deixés entreveure clarament la professió del marit, 

hem preferit contabilitzar-lo en les professions conegudes. 

- Altres; aquí hem inclbs els "inhabü", pobres i terratinents (propieta

ris forasters la professió deis quals desconeixem). 

- Desconequda; quan al costat del cognom no apareix la professió. 

En els casosr del segle XIX que ha estat possible elaborar l'accés a la 

térra per grups socioprofessionals, hem utílítzat aquests mateixos grups i 

sois hem introdult un nou grup: el de "propietaris", que pren en el s. XIX 

un significat propi, Vovelle va copsar el mateix a Chartres i dona la següent 

definició; " le proprietaire va devenir celui qui dispose d'un revenu foncier 



suffisant pour vivre oisif, de meme que le rentier sera celul que ses titres 

autorisent á vJvtre sans travailler" (70), Al Bages pot teñir el mateix sig-

nificat pero es sol estendre també ais propietaris de cases de pages acomo-

dades que malgrat viure bé son els que dirigeixen l'explotació de la térra. 

3.2.3 Propietat local i propietat forana,.. 

El cadastre sol indicar-nos gairebé sempre el lloc d'on és el propietari 

i a vegades, els agrupa a part amb la indicado "tecratenientes de ..." Es 

a dir^ persones d'altres llocs que tenien terres al municipi, Els amillara

ments* de 1850 i 1860 estudiats no indiquen d'on és el propietari. En canvij, 

els pocs que hem estudiat de 1870 (Artes i St. Fruitós) sí que ho indicmen. 

La consideració d'aquesta propietat presenta tres problemes (71): 

a/ Aquelles propietats partides en dos peí terme municipal o parroquial. 

Norraalment sol afectar ais mases. No s'hauria de considerar propietat foras

tera. 

b/ Petites parcel.les de propietaris deis pobles veins i també, parcel.les 

deis propietaris del municipi que estudiem,situades en els pobles veins. Son 

terres conreades pels pagesos deis pobles i , per tant, no van mes enlla d'on 

és possible anar a conrear en una jornada de treball. Herencies, casaments 

incideixen en l'aparició d'aquest tipus de propietat. Un possible metode de 

reconstruceió consistiría en el buidatge deis •amillaraments''deis pobles veins, 

pero esdevé difícil per la difícultat d'identíficar els propietaris. En ge

neral, es compensen i creiem que distorsionen poc l'estructura global. 

c/ Masos propietat de forasters. En els reasosaés on constatem la inciden

cia de la burgesia o l'Església en el control de la térra local. Les torres 

en qüestió formen part d'una estructura de la propietat que escapa al marc 

local que estudiem. En el cas de Manresa, pels condicionaments urbans i peí 

valor de les terres de regadiu, aquesta propietat forana - burgesa no tindra 

tant ínteres pels masos, sino per les terres de regadiu. 

Per definir aquests nivells és important l'estudi de la propietat forana'. 

Com resoldrem, pero, aquells pobles on no es fa la dístínció entre propieta

ris del poblé i foran.s'. Si exceptuem Manresa amb una estructura de la pro

pietat urbana determinada i Castelladral on el poblament deis veins es fa 

en base a masoveríes, en els altres hem adoptat el següent criteri: conside-

raxem propietari del poblé aquell que hi té casa, S'objectara que no tothom 

té casa, es pot viure en cases llogades. I és cert, pero el coneixement del 

poblament de Navarcles, estudiat en el primer capítol, ha demostrat que cada 
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propietari, per petit que sigui, sol teñir casa propia i igualment ho hem 

comprovat a St. Fruitós (72). Estem convenguts que deixarem algú fora pero 

sobretot a 1'estudi de l'estructura de l'explotació, ens garantirá que els 

propietaris per grup no vinguin distorsionats per molts rabassaires de fo -

ra que teñen parcel.les al terme municipal. Aquest metode, perb no resoldra 

el cas deis propietaris de fora que hi teñen masos perqué el mas consta com 

a casa. 

3.2.4. Els problemes de l'estructura de l'explotació. 

Sense teñir en compte com accedeix a la térra la pagesia, l'imatge deis 

camperols bagencs estarla totalment distorsionada. Una de les vies claus 

de la detracció d'excedent sera la contractació agraria. Aquesta es con

cretara en tres vies: 

- l'arrendament en diner que afecta només al regadiu deis voltants 

de Manresa. 

-la masoveria: contráete d'explotado deis masos que havien deixat 

de ser explotats directament peí propietari. El masover residía al mas i 

pagava parts de fruits de les collites. 

-la rabassa morta: contráete emfiteutic de plantado de vinya. Fou 

la forma habitual que va teñir la petita pagesia, d'accés al monopoli de 

la térra que exercien els propietaris de masos. Suposava pagar la quarta 

part de fruits de la collita. Fou el mes estés a la comarca. 

¿Fins a quin punt les fonts estudiados informen de l'extensió d'aquests 

contractos? 

Ni els cadastres ni el amillaraments de Manresa -l'únic indret on té 

importancia el contráete- donen noticies de l'arrendament en diner. Potser 

perqué era a curt termini i suposava una variado elevada i constant d'arren

dataria. Les noticies d'aquest contráete provenen de fonts indirectos sobre

tot de documentació privada. ,L'arrendament tívidiner al Bages gairebé mal -per 

no dir-ho de manera absoluta- es formalitza davant notari (73). Per tant, 

l'estructura de l'explotació que es deriva dé la practica d'aquest contrac-

te no la podrem-estudiar. 

Alguns cadastres deis estudiáis indiquen a quins masos hi ha masover, ja 

sigui de forma directa "Manso Pía conreat per..., masover" o bé indirec

ta: quan ens indiquen que es paga "personal" peí masover. No és en tots 
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els casos pero podrem aproximar-nos al nombre de cases que hi ha masover. 

Els •amillaraments en canvi, no indiquen aquesta circumstancia i sera 

impossible tota aproximado quantitativa al tema. Solament la demostra

do que l'aveng de les masoveries era un procés historie lent perb cons

tant a partir de diversos mecanismes, ens servirá en aquesta qüestió per 

al segle XIX (74). 

Els cadastres no parlen de l'extensió de la rabassa morta si exceptuem 

algún cas (75). I és una llastima perqué sera difícil de comparar amb el 

segle XIX. Tenim fonts auxíliara que revelen la seva importancia (inven-

taris, Ilibre de llulsmes de St. Benet) pero que no resolen l'analisi 

de l'extensió global del contráete. En canvi, els amillaraments del 

s. XIX detallen no sois la térra cedida a rabassa, sino qui és el pro

pietari, la part de contribució que paga i a vegades, les parts de fruits. 

A paajtir d'aquí pot elaborar-se amb tot detall una estructura de l'explo

tació segons la rabassa morta. 

Malgrat algunos límitacions que hem exposat, podem acostar-nos al t i 

pus d'explotació de la térra que. es donava al Bages. 

3.3. LA PROPIETAT FEUDAL DE LA TERRA 

L'estructura de la propietat del s XVIII és una conseqüencia de la 

forma que s'ha desenvolupat histbricament la formado social bagenca i de 

la Iluita de classes que s'ha donat en el seu s i . Els senyors feudals 

es convertíren des de l'Edat Mitjana en classe domínant i desenvolupa-

ren els mecanismes -basats en el privilegi jurídic o coerció extra-econb 

mica- que els permetessin apropiar-se de l'excedent camperol. Aqüestes 

formes d'explotació van prendre diverses formes, a vegades complexos, que 

ha portal els historiadors a intents d'aclarir conceptea. Clavero defi-

neix la propietat territorial feudal com 1'articulado del domini emi-

nent -derivat della propietat de la térra- i el domini senyorial -de-

reivat de la jurisdicció i drets sobre les persones d'un lloc determi-

nat- (76). Implica una prevaléncia jurídica -base de la coerció deis 

que detenten aquesta propietat (77). Peset, malgrat acceptar els plan-

tejaments de Clavero en el fons "no veo posible su identificación en la 
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realidad y su tratamiento cuantitativo" (78), critica la posició jurí

dica de Clavero i assumeix un plantejament historiografic del problema. 

L'articulació del domini eminent presuposa que l'apropiacíó de la 

térra és total per part de la classe feudal, la qual desenvolupa un 

sistema de cessió anomenat emfiteusi que divideix la propietat en dos 

dominis, el directt i l'útil. El senyor feudal es reserva el directe i 

cedeix el domini útil o dret a l'usdefruit de la térra (79) amb pagament 

d'un cens anual. Al llarg del procés historie caldra veure qui acense- / 

gueix imposar-se i si els senyors que intenten desvirtuar l'emfiteusi 

i aplicar les clausules contractuals mes avantatjoses o els pagesos que 

intenten consolidar la quasi-propietat que l'emfiteusi desenvolupa. 

Paral.lelament a aquesta problemática, hi ha el domini jurisdiccio

nal amb tots els drets que se'n deriven, el qual a mes de significar uns 

determinats ingressos deixava en mans del senyor uns Instruments jurí-

dics coactiud\'vers la pagesia. 

Es desenvoluparen histbricament dues vies de liquidado d'aquest tipus 

de propietat per convertir-ía en propietat absoluta. A Castella els sen

yors feudals que detentaven el domini directe van cedir la térra via ar

rendament, contráete que no implicava cedir el domini útil. En el moment 

de la transido els senyors feudals es transformaren en propietaris abso-

luts de grans extensions de terres (80). En canvi, a la Corona d'Aragó i 

a Galicia el propietari del domini útil, previ rescat al senyor" directe, 

es va convertir en propietari absolut. El problema s'arrossega fins ben 

entrat el s. XX (81). *¿Volia dir aquesta renuncia qué elsj detentors del 

domini directe eren un grup social feble que no havien tingut forga per 

imposar el mateix camí que l'andalús o castella? ¿Significava que la ren

da que obtenien per aquestconcepte era baixa i havien acceptat''renunciar 

a canvi d'una nova posició dins deis nous propietaris? 

Cal estudiar mes a fons el destí final deis antics propietaris emi

nents i qué significaven realment els ingressos procedents del do

mini eminent. 

Cal dones, en qualsevol estudi de la propietat de l'Antic Regim, acla-

rir els diversos drets jurisdiccionals i de propietat. A grans trets i 

peí Bages, podem assenyalar éls següents: 

a/ Quan el senyoriu jurisdiccional és d'un noble, o d'una institu-

ció eclesiástica,sol coincidir amb la propietat del domini directe. 

b/ Quan les jurisdiccions son del Rei, el domini directe apareix tros-

sejat al costat de propietats franques. 



c/ Que no necessariament la jurisdicció i la propietat del domini di

recte han de coincidir. 

d/ Que gairebé tots els senyors son forans i están totalment al mar-

ge de la vida de la comarca, excepte alguns senyors eclesiastics. 

e/ La relació amb el domini útil - es feia mitjangant contráete 

d'emfiteusi. Quan no hi havia cessió de l'útil, el senyor actuava com a 

tal. 

El darrer problema que es planteja és el grau de vinculado d'aquests 

patrimonis senyorials a Catalunya. A Castella la vinculado era molt for 

ta com ha demostrat Clavero; en canvi, a Catalunya la doctrina jurídica 

és mes Ileu, i per tant, la pretesa vinculado no impedeis la venda i 

circulado de dominís directos. Els trets d'aquesta vinculado eren (82) 

a/ A Catalunya nó s'impedia que existís vincle en les terres cedides 

a emfíteusí. A Castella, el "mayorazgo" impedia el' seu establiment. 

b/ La prohibició de vendré o alienar era molt mes Ileu a Catalunya i 

no calia 1'autorització reial. 

c/ No calia que existís vincle de fundado per vincular les terres. 

La forga deis costumsja les considerava vinculados. 

Com es pot observar, la practica de la vinculado no estava sotmesa 

a gaires problemes a diferencia de Castella i a la practica es van com

prar i vendré facilment els dominís directes. Tot i així, malgrat que 

es poden documentar vendes de senyoriu, cal remarcar en general,una 

gran estabilitat en el pas deis anys. 

La vinculado era molt mes eficag . a l'església. Quan una pega de 

térra, fos el domini útil o el directe, anava a parar a les seves mans 

ja no es podía vendré i quedava per tant, exclosa del mê .rcat. Es deia 

que la térra quedava amortitzada. Peset assenyala que era una "amorti

zación privilegiada y exenta" perqué no pagaven impostes de les noves 

terres (83). Cal perb, recordar que el 1729 es va obligar que les noves 

terres adquirides per eclesiastics paguessin també cadastre, per tal 

d'evitar la conseqüent disminuciód'ingressos (84). Quan una comunitat 

eclesiástica, col.legi o Universitat adquirien una pega de térra sotme

sa a domini directe, el senyor directe podía obligar al comprador a 

desprendre-se'n dins d'un any o bé augmentar el cens. Aixb era degut 

al fet que el senyor, amb la térra amortitzada, deixaria de cobrar 

llu'isme i tota possíbilitat de recuperar-la, amb l'ús del dret de fadiga 

(85). El Ilibre Major de la Seu, quan detalla les peces de térra com-



prades, sol anotar el nou cens conseqüencia de 1'amortització. Vegem 

el cas del Mas Noguera de Monistrol de Rajadell. 

Preu de compra 2000 11 
Rao de senyoria i terg 

"A 6-X-1749 Not. Rallat lo Dr. Feo. Sociats '. com a Procurador 
del Exc. Sr Dr. Feo. Pinyatelli amortisa la sobre dita ven
da amb imposició de 13 11 6s 8d de cens de amortització (que 
se ha regulat a rahó de 50 anys comptant lo ters a mes deis 
censos antichs que fa dita heretat" (86). 

En aquest cas per calcular el nou cens, el preu del llu'isme es divi

dí per 25 i no per 30 com suggereix Tos. 

Podem passar a l'estudi de l'estructura del domini directe al Bages. 

3.3.1. Les .jurisdiccions 

La historia de com determinats senyors arriben a aconseguir el domi

ni de determinats llocs és francament interessant: 

a/ Artes: Del XII tenim noticies de la Iluita entre els castlans i 

el bisbe de Vic per l'apropiacíó del domini. El 1199 es firmava una 

concordia entre el Bisbe i el castla Guillem de Guardia, que es trenca 

poc després i s'establí un plet amb la vidua de Guillem que va acabar 

a favor del castla el 1228; la qual va obtenir la castlania i l'usde

fruit. El Bisbe es va reservar la Torre i el Palau. A partir de 1253 

el Bisbe va comprar a diversos particulars els drets que tenien a Ar

tes i el 1264 aconseguia la batllia. Des d'aquest moment i fins el s. 

XIX, el Bisbe de Vic fou senyor jurisdiccional d'Artés (87). 

b/ Avinyó: "...el castell fou venut l'any 1409 al comte de Perelada 

D. Joan de Rocaberti de Pau i de Balera, perb el poblé es redimí 

l'any 1412 esmergant en aquest afer les almoínes de la Caixa de St. 

Antoní. En l'any 1534, el vírreí de Catalunya, amb permís del Rei 

Caries d'Espanya, dona possessió del castell a D. Antoni de Rocaberti 

i de Pau i el poblé va perdre tota jurisdicció. A mitjans de s<XVIII 

fou heretat per la casa de Castellbell i venut l'any 1803 a la Casa 

Verdaguer" (88). Cal destacar 1'alienado de propietat reial, l'es-

forg del poblé per rescatar-se del domini senyorial i la venda el 1803 

a la casa de pages mes important del poblé en vies perb d'ennobliment. 

c/ Balsareny: El 1603 el comte Ramón Berenguer I, estábil en feu 

ais germans Bernat i Miró Randulf, Els primitius barons de Balsareny 

no foren de llarga durada: el 1281 van vendré el domini a Ramón de 



Peguera. Els Peguera van teñir la senyoria durant tres-cents anys fins 

que el s. X\/I, extingida la línia masculina, la pubilla es va casar 

amb Calcaran Olivar, el qual va prendre la titulado de senyor de Bal-

sareny. "Successivament la baronía passa a mans deis Corbera, deis 

Martin i deis Albs, Transmissions que obelen a raons succesbries din-

tre d'una mateixa línia de parentiu a través deis diversos vineles 

matrimoniáis. Ho prova que Joaquim d'Albs i de Martin adquirí la baro

nía de la seva mare, també pubilla, Concepció de Martin i de Magarola; 

els Martin procedien d'Italia" (89). Destaquem la importancia de les 

aliances matrimoniáis en 1'acumulado de patrimonis. 

Castellqalí; El 1178 el castell passa a Alfons I fins que PerelII 

el Cerimoniós (el 1350) el va vendré al manresa Bernat Sestorres. El 

1413̂  Lluís de Rajadell el va adquirir amb tots els drets i la juris

dicció civil i criminal. El 1563 el castell fou venut a PerePau Bo-

naventura Bolet que va morir sense successió; es va fer carree del 

castell el: seu germa Joaquim Llatger Bolet. En aquest punt, el f i l l 

de 1'antic senyor Lluís de Rajadell, pledeja perqué es considerava 

enganyat en la venda que s'havia realitzat, pero van arribar a una 

concordia. Llatger va pagar 1000 lliures. Va morir sense successió i 

va quedar com a usufructuaria Marianna Bolet, pero l'hereva fou la 

seva neboda Isabel Pons casada amb Feo. de Corbera, baró de LLinas. 

La susdita Marianna instituí hereu en Gerooide Miquel, nebot seu. 

S'estábil un plet entre la Isabel i la Marianna i van arribar a un 

acord: Geroni dona 5000 lliures a Isabel. 61 1673, Geroni va vendré 

per 7200 lliures aquest senyoriu a Josep Amigant i Ferrer en les ciu-. 

tats de Barcelona i Manresa populat, primer, comte de Fonollar. Els 

Despujol, hereus diredtes deis Amigant en foren els darrers senyors feu

dals (90). Val la pena assenyalar els constants conflictos hereditaris 

com a causa de debilitament, la venda de la senyoria que demostrarla 

la debilitat de la vinculació a Catalunya i l'accés a la senyoria 

de la petita noblesa manresana en pie ascens. 

e/ Navarcles; El 1093, el terme de Navarcles va passar a engruixir 

el patrimoni d'Hug de Dalmau el qual quan va morir va deixar-lo al 

seu f i l l Pony, amb la condició que si es moría sense f i l i s hauria de 

deixar-lo al Monestir de St. Benet de Bages i a la Canónica de Vio. 

Va teñir dos fil i s i deixant de banda la clausula del seu pare, va in-

gressar l'un com a monjo a St. Benet i 1'altre com a clergue a Vic, 



amb la qual cosa va partir el terme municipal en dues parts. Dos senyors 

en un territori era perjudicial per a ells mateixos perqué un per 1'al

tre els pagesos deixaven de pagar drets. Arribaren els dos senyors a un 

acord el 1279: del que es recollia se'n feien tres parts, dues per al 

monestir, una per la canónica de Vic. La jurisdicció civil i criminal 

era, perb de St. Benet. Aquest domini es va mantenir intacto fins el 

s. XIX (91). 

f/ Rocafort; A fináis del s. XIII el llinatge Rocafort, senyor d'aquell 

lloc, es desplagat peí Sitjar. El 1377 per voluntat de la vidua de Pere 

Sitjar, el senyoriu de Rocafort va passar a St. Benet de Bages (92). 

q/Sallent: L'any 1209, Pere I el Catolie s'apoderava del castell de 

Sallent després d'un llarg conflicto amb la familia Gurb-Queralt (93). 

Pocs anys després, el Bisbe de Vic, Bernat deMur, proposa de canviar 

les possessions que el rei Jaume I l i havia donat, a Valencia, en com-

pensació per la col.laborado de la Mitra de Vic en la conquesta. El 

1246, Jaume I l i permuta les terres de Valencia pels castells de Sallent 

i Castellnou de Bages amb tots els drets sobre les persones i la ju

risdicció. Juntament amb el d'Artés, la Mitra de Vic consolidava un im

portant domini que dura fins el segle XIX. 

h/ St. Mateu de BAqes: Tenim solament una llista de senyors: 1314 

Georgius de Solería. / 1381 Ramón de Boixadors / 1421 Ramón Berenguer 

de Boixadors / 1444 Joan de Gaver / 1453 Mateu de Gaver / 1539 Isabel 

de Lentes / 1550 Joan de Gaver / 1561 Berenguer de Peguera / 1586 Gal-

ceran de Peguera / 1642 Josep Rajadell i de Cruilles / 1664 Angela de 

Soler i de Peguera / 1693 Lluís Soler i de Peguera (94).El 1718, la ju

risdicció pertanyia a IgnaciaSoler i a 1789 a Fernando de Guzmán (95). 

El darrer canvi de nom sabem que era per qüestions famillara i 1'ante

rior, el pas deis Soler ais Peguera, també ho sembla ja que en un censal 

hom diu que Ignacia Guzmán, succeia a DS M§ de Rajadell (96). Sabem 

també que en el s, XIX el successor de Fernando de Guzmán és el Baró de 

Finestrat (97). Malgrat les poques dades hem de destacar com una fa

milia castellana que ocupa carrees polítics, entronca amb una familia 

.de lá petitainotlesá catalana. 

i / Santpedor: Pere IV el Cerimoniós va vendré el 23 de Setembre de 

1381 al noble Fca>Perellós les jurisdiccions de Santpedor, Torroella i 

Coaner per 5000 florins d'or a carta de gracia. Foren els santpedorencs 

afectats que van reunir els 5000 florins i van desfer-se de 1'empenyora-
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ment, pero es van carregar de censáis. Martí l'Huma va concedír al poblé el 

dret a ésser senyor jurisdiccional de Torroella i Coaner. El 1425, Alfons M, 
amb motiu deis grávameos que tenia la monarquía, va donar permís per alienar 

Torroella i Coaner que es vengueren a Ramón Folch, duc de Cardona per 3000 

floríns. El 20-XI-1475, Joan II passava les viles de Santpedor i de Mola al 

seu f i l l FerranJ; el 1476 donava Ilicéncia per empenyorar a carta de gracia 

i es vengueren per 10000 florins el 1478 a Joan d'Ayraerich, Un any després 

intervenen els consellers de Barcelona per tal que no es realitzés aquesta 

venda ja que els pobles que s'havien redimit amb diners propis passaren a ano-

menar-se "carrera de Barcelona" i no podien ésser empenyorats de nou. Els seus 

habitants tenien els mateixos drets que els ciutadans de Barcelona i el bat-

lle tenia tot el poder en representado del Rei. Finalment no fou empenyorat, 

la qual cosa ocasiona multitud de conflictes de jurisdicció entre el veguer 

de Manresa i el batlle de Santpedor, fins que el 1682 per jurisprudencia es 

reconeixia que el veguer era per damunt del batlle (98). 

j / Súria; Pertanyia primitivament ais Comtes de Barcelona, després ais Reís 

d'Aragó els quals concediren la jurisdicció al veguer de Manresa. Liado afir

ma que en trayessar la Ciutat de Manresa circumstancies molt critiques obtin-

gué del Rei Pere III, el 8 de Marg de 1363, la facultat de poder vendré la 

jurisdicció de diversos castells. El vescomte de Cardona, Huc II, va comprar 

la de Súria, per 8000 sous (99). En canvi Reguant afirma que la monarquía per 

manca de diners, va vendré (el 1314) el castell, i la plena jurisdicció fou 

veñuda el 1360 (100). Fins el segle XIX va pertanyer ais Cardona. 

k/ St. Viceng de Castellet; Sabem que el 1552 el senyor de Castellet era 

Onofre de Cardona. De 1614 a 1631 s'anomenava senyor del castell i terme de 

Castellet de Bages en Geroni de Cardona, després la seva filia Elena Calvo 

de Cardona que ho passa en herencia a la seva f i l i a Teresa, esposa de Pau Amat 

i Cardona. Continua durant el XVIII la línia Amat (Josep Amat de Boixadors, 

Pau Ignasi Amat i Picalgues) fins el 1802; en aquest any trobem a Mariá Ale

gre; d' Amat amb el títol de Baró de Castellet "senyor jurisdiccional, alodial 

i decimador de dit terme i parroquia". El 1840 morí sense descendencia i deixa 

els seus béns i els drets que l i restaven a St. Víceng a 1'Hospital General 

de la Ciutat (101). 

Aqüestes breus ressenyes sobre l'evolució d'alguns senyorius a la comarca 

permet plantejar algunes hipótesis: 

- La inestabilitat abans del segle XIV en els senyorius laics contrasta 

amb 1 ' estabilitat deis eclesiastics. 
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- La importancia en el se^e XIV de 1'empenyorament de senyorius per part 

del Rei i el conseqüent pas a jurisdiccions laiques. Alguna és rescatada, pe

rb la majoria, no. 

- Els conflictes hereditaris sovintegen, així com l'aparició de pubilles, 

la qual cosa porta a canvis de noms forga freqüents. 

- Hem trobat vendes de senyorius. La vinculado no seria en aquest cas 

problema per realitzar el traspas. 

- Si exceptuem el Duc de Cardona, un deis grans nobles de Catalunya, els 

altres senyopiüs laics son en mans de la petita noblesa i en el XVIII cap d'ells 

viura al Bages ni a Manresa, sino a Barcelona. Deixaran un administrador i 

arrendaran els drets jurisdiccionals, a la pagesia benestant i a la nova bur

gesia de Manresa que apareixera al s. XVIII. 

Per saber pero el pes deis llocs reíais, eclesiastics o laics hem elaborat 

el quadre 3.4 a partir de les noticies sobre les jurisdiccions que dona la 

descripció del corregiment de Manresa ei1718 (102) i de la resposta a la pre

gunta n^ 25 de l'Enquesta de Zamora de 1789 (103). 

De 69 parrbquies al Bages les jurisdiccions es repartien de la manera se

güent: 

1718 
0' 
/O 1789 /O 

Jurisdiccions reíais 19 27,5 22 31,9 
Jurisdiccions eclesíastiques 16 23,2 23 33,3 
Jurisdiccions laiques 15 21,7 17 24,6 
Jurisdiccions mixtos 16 23,2 — — 
No consta 3 4,3 7 10,1 

La comparado entre ambdues llistes presenta les seves dificultats. No sa

bem si els contrastos existents, realment importants, son deguts a una situa

do real o a une diferencia de criteri en 1'elaborado d'una o altra llista. 

El 1718, per exemple, en algunes jurisdiccions s'especifica "Hoy del Rei"; no 

creiem que fossin adquisicions reíais, sino conseqüencies de la guerra de Suc-

cessió. En aquest any també apareixen 16 jurisdiccions mixtes les quals desa-

pareixen el 1789, en benefici deis senyors laics i eclesiastics. Canvis al 

llarg del segle o informado mes rica a comengaments del XVIII? Ptlobablement 

s'estés referint a aquells indrets on la jurisdicció civil podia pertanyer 

a un i la criminal a un altre i el 1789, l'Enquesta de Zamora sois recollia a 

un d'ambdós, probablement el primer. 

Aqüestes dificultats també es constaten si es comparen les dades del Bis-

bat de Vic el 1780 (105) i les dades de Zamora. Apareixen els següents casos 

problematics: 
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QUAORE 3.4 

Jurisdiccions de les parrbquies del Bages en el s. XVIII. 

PARROQUIA 1718 1789 

AGUILAR DE SOIXAOORS 
Castellar 

Paborde ds la Seu. 
Df>, Feo. Aiíiat i el Rei. 

Dignidad Paborde de la Seu. 
Rei 

AHTES Bisbe de Vic Bisbe de Uic. 

AVINYO 
Sta. Eugfenia de Relat 
Horta 

Dn. Feo. de Rocabertí 
Rei 
Bisbe de Vic 

Casa de CruilieJ 
Rei 
Bisbe de Vic 

BALSAf?£W Rei i Pa Isabel Hartín Baró de Balsareny 

CALDERS 
yiíadecavalls 

Rei 
rei 

Ral 
Rei 

CALLUS Jaume Descatliar, hoy del Rei Marques de Palmerola 

CARDONA Duc de Cardona Ouc de Cardona 

CASTELLADRAL 
Mujslt 
St. Ciigat del Racó 
Torroíílla 

Rei 
Rei i OS Isabel Hartin 
fisi i Paborde de Berga 

Baró de Balsareny 
Rei 

CASTEILBELL Marques de Caatellbell Marques de Castellbell 

CASTELLFOLLIT DEL BOIX 
Gravalosa 
Maians 

Hospital de Barna 
Feo. Amat, hoy del Rei 
Rei i Abat de St. Benet 

Hospital de Barna 
Pía Almoina de la Seu de Barcelona. 
St. Benet de Bages 

CASTELLGALI Feo. Amigant i del rei Josep Ignasi d'Amigant 

CASTELL NOU DE BAGES 

Argentóla 

Bisbe de Vic i Condesa de Teteftbach 
hoy del Rey 
Rei i OS Isabel de Martín 

Bisbe de Vic 

Baró de Balsareny 

L'ESTANY Cinco Dignidades Reales Abat de l'Estany 

FONOLLOSA 
Fals 
Caiips 

Duc de Cardona 
Duc de Cardona 

Abat de Cardona 
Ouc de Cardona i Sentmenat 
Monestir de Montserrat 

GAIA Rei Rei 

-RANRESA 
Vfiladordis 

Rei 
Rei 

Sei 
Rei 

mRGANELL Abat de Montserrat Monestir de Montserrar 

Mi3IA 
Ferrérons 
fiodors 

Rei 
Rei 
Rei 

Bel 
Rei 
Rei 

M3NISTRa CAtOERS Rei Rei 

TONISIROL DE MONTSERRAT Abat de Montserrat Abat de Montserrat 

MURA Rei Rei 

NAVARCLES Rei i St. Benet de Bages St. Benet de Bages 

RAJADELL 
«onlstrolet 
Wallforaosa 

Rei i Marquesa de St. Vicen^ 
Rei i Marquesa de St. .Vicen^ 
fiel i Marquesa de St. Vlcen? 

Pfincep de Belmente 
Rei 
Rei 

R'XAfORT Abat de St. Benet St. Benet de Bages 

SALLENT 
Cornet 
Serrahima 
Serrasans 

Bisbe de Vic 
D. Agustín Aguilar, hoy del rei 
Arxipret de Mola i Bisbe de Vic 
Rei i DS Isabel Martín 

Bisbe de Vic 
Baronals 
Arxiprest de l'Estany 
Baró de Balsareny 

Sf. FEtIO SASSERRA Reí Rei 

Sr. FiWITfiS ce BAGES 
Olíinelies 
St. Iscle 
«alldelshorts 

fiel i Abat de S t . Benet 
Rei i Cinco Dignidades Reales 
Rei 
Abat de St. Benet de Bages 

St. Senet de Bages 
Diqnidad de Camarero de íá.S.de L'Estanj 
•Rei ' • . . 
St. Benet de Bages 

s r . HATEU DE BAGES 
Castelltallat 
Claret i Cavailers 
Coaner 
Heia i Saló 

DS Ignacia de Soler 
Duc de Cardona 
Dn. Josepb Rovira 
Ouc de Cardona 
Abat de Cardona 

Fernando de Guzmán 

s r . SALVADOR SUARDIOLA 
Salelles 

Rei 
Rei 

Rei 
Rei 

s r . VICENC DE CASTELLET 
Vallhonesta 

D. Josep Amat i Boixadors 
Rei i Marquesa de St. Vicen? 

Tgnasi Aparici 
Príncep de Belmonte 

SIA. H9 D'OLO 
Quadra del Sola 
Terraasola 
St. Joan d'Oló 

Cincú Dignidades Reales 

Cinco Dignidades Reales 
Cinco Dignidades Reales 

Abat de l'Estany 

Abat de l'Estany 
Abat de l'Estany 

SANTPEDOR Rei Rei 

S-JRIA Duc de Cardona Duc de Cardona 

TALAMANCA Marques de: Castellbell Marques de Castellbell 

ST. JOAN VltATORRADA 
Joftcadfstia 
St, Marti Torroella 

Rei 
nei - — • -

fiei i Abat de S t . Benet de Baqes 
fiei J 

Atjat de St. Benet de Baqes 



POBLÉ 1780 1789 

Calders Marques de Castellbell Rei 
Castellnou Sr. civil-Sr. de Cordelles 

Sr. criminal-Bisbe de Ule Bisbe de Vic 
Fonollosa Duc de Cardona Abat de Cardona 
Camps Seminar! Tridentí de Vic Abat de Montserrat Camps 

i Abat de Montserrat 
Monistrol de Comte de Bellmunt Rei 

Rajadell 
Cornet Marques de Llió Baronals 
Olzinelles Rei Dignitat Cambrer de 

NS. de l'éstany. 
Vilatorrada No té senyor particular 

sino els alodials 
Rei 

St. Salvador de D5 Isabel Dalmau i Monterraro Rei 
Guardiola 

Aqüestes reflexiona mostreo que cal anar amb molt de compte a l'hora d'ana-

litzar les jurisdiccions. Únicament per poder comparar amb altres indrets uti-

litzarem les dades de 1789. Si establim una relació entre el repartiment de 

les jurisdiccions a Catalunya i el Bages obtenim els següents resultats (106). 

Catalunya % Bages lá 
-Jurisdiccions reíais 
-Jurisdiccions eclesí
astiques 

-Jurisdiccions laiques 
-No consta 

404 

319 
742 

1465 

27,6 

21,8 
50,6 

22 31,8 

23 
17 
7 

33,3 
24,6 
10,1 

69 

Al Bages hi ha el 4,7 % de les jurisdiccions de Catalunya. Aquesta mitja

na és mes alta en les reíais i eclesíastiques (5,4 ?ó i 7,2 ?á) i mes baixa 

en les laiques (2,3 ?ó). En els percentatges es compren perfectament les dife

rencies: mentre. a Catalunya les jurisdiccions laiques son les mes importants, 

al Bages ho son mes les eclesíastiques en primer lloc i les reíais, en segon. 

La distribució de les parrbquies entre els senyors laics i eclesiastics 

era la següent, el 1789: 

-Senyors laics; 

Casa de Cruilles 

Baró de Balsareny 

Marqués de Palmerola 

Duc de Cardona 

Avinyó 

Balsareny 
Mojalt 
Argengola 
Serrasans 

Callús 

Cardona 
Fals 
Súria 
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Marques de Castellbell 

Josep ignasi d'Amigant 

Príncep de Belmente 

Baronals 

Fernando de Guzman 

Ignasi Aparici 

-Senyors eclesiasticsi 

Paborde de la Seu 

Bisbe de Vic 

Hospital de la Sta. Creu 

Pia Almoina de la Seu Barna 

St. Benet de Bages 

Abat de l'Estany 

Abat de Cardona 

Monestir de Montserrat 

Castellbell 
Talamanca 

Castellgali 

Rajadell 
Vallhonesta 

Cornet 

St. Mateu de Bages 

St. Viceng de Castellet 

Aguilar de Boixadors 

Artes 
Horta 
Castellnou de Bages 
Sallent 

Castellfollit del Boix 

Grevalosa 

Maians 
Navarcles 
Rocafort 
St. Fruitós de Bages 
Valldelshorts 
St. Martí de Torroella 

L 'Estany 
Serrahima 
Sta. m d'Oló 
Terrassola 
St. Joan d'Oló 
Olzinelles 

Fonollosa 

Marganell 
Monistrol de Montserrat 
Camps 

Es podria resumir en aquest esquema: 

N9 Jurisdiccions Mitjana 

Senyors laics 10 
Senyors eclesiastics 8 

17 
23 

1,7 
2,88 

Les jurisdiccions eclesíastiques eren repartidos només en 8 instítucions, 

de les quals tres eren de fora de la comarca (1'Hospital de Barna, la Pia Al

moina i el Bisbe de Vic). Aquest darrer caldria considerar-lo relativamennt 

perqué els termes jurisdiccionals del Bisbe eren Bisbat de Vic. Quatre tenien 

només una parroquia, dues de les quals eren les de Barcelona, les altres dues 

eren el Paborde de la Seu, senyor d'Aguilaf i l'Abat de Cardona, senyor de Fo

nollosa, Les altres quatre instítucions agrupaven les diverses jurisdiccions 

en forma de domini homogeni (Mapa 3.2). El Monestir de St. Benet de Bages reunía 



Navarcles, St. Fruitós, Rocafort i la Ualldelhorts; el de Montserrat, Marga-

nell i Monistrol de Montserrat; el Monestir de l'Estany, l'Estany, Sta. M§ 

d'Oló, St. Joan d'Oló i Terrassola. El Bisbe de Vic constituía l'altre domi

ni senyorial homogeni: Artes, sallent, Castellnou i Horta que s'extenia de 

la Gavarresa, al Llobregat. 

HAPA 3.2 

Les jurisdiccions a la comarca de Bagee 
el 1789. 

Les 17 senyories laiques eren divididos entre 10 senyors i apareixien mes 

divididos que les eclesiastiques. Bl Baró de Balsareny i el Duc de Cardona 

posseien nuclis homogenis. Els altres un municipi o dos concrets escampats 

per la comarca. Tots vivien fota de Manresa si exceptuem, per una temporada, 

Fernando de Guzman, que fou corregidor i probablement en alguns casos aqües

tes, senyories eren unes de tantea que posseien a Catalunya. En aquest sentit, 

el domini eclesiastic era mes proper, per tal com residía a la comarca, que 

el domini laic. 

3.3.2 Jurisdiccions i domini directe. 

Un cop analitzades les jurisdiccions al Bages al s. XVIII cal plantejar 

en l'estructura del domini directe dues qüestions: 

a/ Si les jurisdiccions coincideixen amb el domini directe. 

b/ Si les jurisdiccions reíais es comportaven com les altres jurisdiccions 

en relació amb el domini directe. 

Es pot assentar la hipótesi següent: en els dominis laics i eclesiastics, 
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hi ha coincidencia entre jurisdicció i domini directe, encara que poden haver-

hi altres senyors amb el domini directe d'algunes parcel.les. 

Navarcles i St. Fruitós en son un cas ciar segons es dedueix deis capbreus: 

totes les cases del poblé hi están capbreuades i possiblement totes les terres 

(107). Els sis masos de Navarcles pagaven censos emfitéutics a St. Benet. El 

1761, el Príncep de Belmonte arrenda els drets que té a Rajadell, Monístrolet, 

Vallformosa i Vallhonesta i el mateix any, Pau Amat i Picalgues, senyor de 

Castellet, arrenda els seus delmes, censos, fruits i altres drets a una com-

panyia de velecs de Manresa (108). Un subarrendament deis delmes, censos, lluís 

mes i altres béns domínicals " del Marqués de Castellbell a Talamanca també 

ho planteja (109). É'n aquests casos hí ha coincidencia entre jurisdicció i do

mini directe. Perb no en sentit estríete i exclusiu. De 79 contractes de ven

des, rabasses etc. que especifiquen el senyor que té el domini directe, tría

des aleatbríament i sense que les dades vulguin apuntar altra cosa que una 

tendencia del fenomen, 49 correponen a jurisdiccions laiques i eclesíastiques. 

En 42 (85,7 %) hí ha total coincidencia entre jurisdicció i domini directe; 

deis altres 7,sis pertanyien a instítucions eclesíastiques que teñen algún 

domini dins del municipi (esglésíes, benefícis) i d'alguna manera están sobre-

posats a la jurisdicció (110). 

Els Iluísmes com a fórmula de reconeíxer el domini directe, permet també 

analítzar aquesta relació. Els pagats a Navarcles de terres comprades fora 

de la parroquia de 1750 a 1818 a St. Benet de Bages foren els següents (111): 

-Talamanca 20 
-Valldelshorts 29 
-Olzinelles 2 
-Marfa 6 
-Rocafort 5 
-St. Fruitós 12 
-Viladecavalls 3 

77 

De les set parrbquies, Talamanca, Olzinelles^Marfa i Viladecavalls no es-

tan sota la jurisdicció de St. Benet, sino del Marqués de Castellbell i del 

Rei, perb envolten, excepte Marfa, el senyoriu de St. Benet. 

En línies generáis hí ha coincidencia entre senyoriu jurisdiccional i do

mini directe, sí bé, en algunes ocasions, benefícis eclesiastics, capelles 

i esglésíes teñen el domini directe d'algunes parcel.les i , en altres, alguns 

dominis directes arrodoneixen les possessions amb terres de les jurisdiccions 

veines. 

La segona qüestió era si les jurisdiccions reíais es comportaven com qual-
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sevol altre domini directe. tenim moltes dades per resoldre aquesta qües

tió pero es pot plantejar de la següent manera: el rei era en definitiva un 

altre senyor feudal, que rebla drets jurisdiccionals i/o territorials, pero 

la pressió senyorial no era tan forte i en el seu si hi havia altres senyors 

directes i , molt probablement una:quantitat important de terres alodials. 

El capteniroent del rei com a senyor feudal es pot demostrar amb 1'arrenda

ment deis drets reíais de Mola. Uilar diu que "fundat sobre els censos i del

mes, sembla un deis mes característics deis ingressos de tipus senyorial" (112). 

El Patrirooni Reial tenia cura deis drets senyorials del reí a Catalunya, pe-

rb que afectí al Bages Vilar no en cita cap altre.¿Feia sois una mostra de 

drets? Les altres jurisdiccions reíais,¿no eren sotmeses al domini directe? 

Per altra banda en els 30 contractes que hem localitzat en arees de juris

dicció reial s'especifica un altre propietari eminent. Vínt-i-sis eren de Man

resa, i es distribu'ien entre els senyors següents: 

-La Seu de Manresa 17 
-Convent del carme 2 
-Monestir de Montserrat 3 
-Col.legi de St. Ignasi 2 
-Hospital de St. Andreu 1 
-Benefici de la Seu 1 

26 

Deis altres quatre contractes, un pertany a Mura i apareix com a propieta

ri eminent el Rector de Mura i 1'altre a Víladordis, i apareix el Benefici 

de l'església de Serrateix; l'altra de Juncadella, surt la capella de St. Sal

vador i el darrer, de Salelles, hiapareix la Seu. 

Malgrat la jurisdicció reial, a Manresa el domini directe era fonamental-

ment en mans de les instítucions religioses de la Ciutat o de la comarca. A 

part de les que apareixen en aquest llistat, sabem que St. Benet de Bages rea-

litzava un capbreu deis seus béns a Manresa; com ho feia l'Hospital de St. 

Andreu (113). 

A mes, la senyoria directa d'algunes terres podia ser en mans de particu

lars ni que fossin un parell de parcel.les. Es el cas de Manel Calcina, ciu-

tada honrat de Barcelona, domicíliat a Manresa, que tenia la senyoria direc

te d'una vinya al Mas d'en Pía i una altra a les Cots (114). 

De l'estructura de la propietat eminent de la térra no disposem de cap font 

que permeti quantífícar-la. A grans trets, hí ha una coincidencia entre juris

dicció i domini directe, sobretot en els senyoriuslaics i eclesiastics, si 

exceptuem petits dominis de les esglésies rurals o beneficís eclesiastics, 

que teñen propietat eminent en el si deis propis dominis. 
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Els propietaris eminents laics pertanyen a la noblesa o a la petita noblesa, 

viuen allunyats de la comarca i residien habitualment a Barcelona, mentre 

que els eclesiastics mostren dominis mes extensos i homogenis amb els ceiitres 

senyorials -Monestirs i Seu- a la Comarca. Aquesta propietat eminent eclesi

ástica era en mans deis grans monestirs, mentre que els altres centres reli

giosos, esglésies i benefícis eclesiastics, tenien els seus drets eminents 

dins deis grans dominis senyorials. 

El rei era també senyor de les seves terres, perb malgrat els mecanismos 

de cobrament de censos, com en el cas de Mola, no coneixem si era realment 

el senyor directe. Hem pogut veure com la propietat eclesiástica -secular o 

regular- i altres instítucions com 1'Hospital controlaven la propietat eminent, 

d'aqüestes jurisdiccions, al costat de propietats Iliures mes abundants que 

a les altres. 

Noblesa forana sobretot i eclesiastics de tota mena -en definitiva recep

tora deis filis de les classes dominants bagenques i per tant, contribuint 

a la seva reprodúcelo- eren els principáis propietaris eminents. Els ingres

sos que generaven aquesta mena de propietats no eren molt abundants: un cens 

a diner devaluat per la seva antiguitat i/o cens en especie perfectament as-

sumible per l'emfiteuta i , potser la cosa mes important, ei.lpagament de llu'is

me o terg dada vegada que hi havia traspas. En el XUIIl, perb, els ingressos 

importants venien del delme i primicia, i de les peces de térra de les quals 

haguessin conservat el domini útil, no deis drets derivats del domini eminent, 

perb aixb ja ho estudiarem, en analitzar el regim senyorial com a expoliado 

de l'excedent camperol. 

3.4 L'ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DE LA TERRA. 

Cadastres i amillaraments permeten estudiar l'estructura del domini útil 

que en el s. XIX es transforma en propietat absoluta de la térra. Estudiarem 

els seus trets en set pobles de la comarca. 

3.4.1 Artes 

Cal fer dues observacions prévies: 
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a/ El 1774, data de realització del cadastre que estudiem (115), l'extensió 

del terme és de 2844,8 Q; el 1872, en un amirallament molt fiable, 5480, 25 Q. 

El 1774 les terres son el 51,9?á de les de 1872, i no es produi cap ampliado 

del terme. L'ocultado afecta eî  el fet que els límits deis grups de propietat 

son els mateixos, i , per tant, l'estructura que en resulti tendira a inflar els 

grups petits. 

b/ Sorgeix el dubte de si els propietaris que apareixen al cadastre son 

rabassers en lloc de propietaris i som davant d'una estructura de l'explotació. 

Hem afirmat mes amunt que en els cadastres apareix el domini útil. Malgrat que 

el document no ho diu mai^sospitem que surten els rabassaires pels motius següents: 

- Peí volum elevat de terres que controlen els de O a 8,25 Q (20,7?ó). No 

es dona en cap altre poblé i , comparat amb 1872, es produiria una redúcelo, 

brutal (7,5% de la térra). No tenim elementa que justifiquin un comportament 

diferent d'Artés ais altres pobles i sí, en canvi, de comportament similar. 

- L'ínventari de Rosa Canadell i Guix (116), Vda. permet comparar les 

terres que posseeix segons l'ínventari i segons el cadastre. Segons el cadas

tre: (any 1774) 

0,07 Q. d'hort 
2,61 Q. de cereal de seca 

17,05 Q. de vinya 
0,69 Q. d'olivera 

20,42 Q. 

Segons l'ínventari (any 1770) 

Terres a propietat: Hort de regadiu (hartes noves) 
Hort de seca 
2Q. a mitjans clars 
2Q. a mitjans clars 
3Q. part campa/ per mitjans clars a Sallent. 

Terres a rabassa al quart: 
15 jornala de cavadura de \/inya (Mas Pía d'Horta Artes) 
vinya (Mas Sala de la Costa) 
Vinya a mitjans clars, (Mas Vila del Soler). 

Les dades de 1' inventari no son completes perb per arribar a les dades del 

cadastre caldria que les rabasses hi fossin comptades. 

Son, perb dubtes que caldria complementar amb altres comprovacions d'aquesta 

mena. 

En principi l'utilitzem com hem- fet amb els altres cadastres. 
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/y L'estructura de la propietat a Artes en el s. XVIII 

El quadre 3.5 l'analitza i podem detecta-els fenbmens següents: 

a/ Predomini absolut de la molt petita propietat (O a 8,25 Q.) que controla 

el 20,7?á de les terres (xifra molt alta comparada'̂ 'altres situacions i hem raonat 

les nostres objeccions). 

b/ El grup de 16,5 a 33Q indica l'aparició en el si de la comunitat pagesa 

d'una pagesia mitjana no molt potent. La seva via d'accés a la térra i de crei-

xement de les seves propietats és la compra de parcel.les ais petits pagesos o 

ais masos amb dificultats. Entre els 9, no hi trobem propietaris de masos (117) 

i , en canvi, hi trobem dos paraires. 

c/ A partir de 33Q son propietaris de masos. L'extensió d'aquests comparada 

amb la de 1872, dona una idea de la relativitat de les dades: El 1774, els 

masos son molt mes petits; senzillament per ocultació (118). Excepte dos, aquest 

masos apareixeran el 1872 en el.grup següent.'Per aixb es pot considerar 

gran propietat a partir de 33Q. Presentem l'altra cara de la polarització (el 

7,8?á de propietaris controlen el 6,3?á de les terres). 

El quadre 3.6, aporta dades sobre els conreus controlats per cada grup de 

propietat i d^ell podem extreure: 

a/ La vinya és el conreu de la petita propietat (68?á deis MPP -Molt petita 

propietat, o, per extensió, Molt Petits Propietaris- en teñen i suposen el 

65,1% de les terres del grup). Segueix després el cereal de seca ( 60,7 % deis 

propietaris, 0,71Q per propietari i 16,1% de les terres del grup) i l'hort (55,7' 

deis propietaris, minúsculs parcel.les de 0,136Q i el 2,8?á de terres del grup). 

L' acces a un hort - i a vegades les petites parcel.les de cereal de seca fan la 

mateixa funció alia on no hi hagués hort- son un tret tipie d'aquest grup de 

propietaris. 33 propietaris teñen bosc, realment poc habitual a aquest grup. 

Eren vinves a ount de olantar?. Es troben amb terres cedides a rabassa? 

b/ A partir de les B,25Q, els propietaris, a mesura que el grup s'amplia, 

augmenta el policultiu format per cereal de seca, vinya, hort, olivera, i bosc. 

El pes de cada un deis conreus varia segons el grup: 

- El cereal de seca creix fins el 25,3% en el grup de 33 a 66Q i significa 

13Q per propietari, perb ha canviat de funció respecte ais grups mes petits. No 

es tracta d'una petita parcel.la intensiva sino de les quintanes de l'heretat, 

en conreu extensiu biennal, que proporcionaven el gra necessari per a la vida quo 

tidiana del mas. En el grup de mes de 66Q el % de seca és mes baix perqué les 

3 



quintanes no varíen d'extensía' i augmenta, en canvi, el pes del bosc. 

- La vinya, tan important a la petita propietat (66?í) veu minvar pro-

gressivámenfc el'seu pesr es tracta, senzillament, del sostre del conreu 

directe de la vinya ( de 12 a 15Q) que encara que tots els propietaris en 

controlen no sol ultrapassar aquesta extensió. Si en teñen mes és a forma 

de vinyes cedides a rabassa a la petita propietat. 

- El 92?ó del total de bosc i el 98,5?ó del total de roques és en mans 

deis masos: la resta de grups gairebé no en controla^ i caldria veure si el 

poc que teñen no esta relacionat amb rabasses cedides per plantar vinya. 

Aquest control és important perqué implica un control damunt la llenya i 

la brossa necessaria per . adobar els camps. Per altra banda, l'extensió 

de la rabassa morta sois es podía fer a costa d' aquesta bosc que contro-

laven els masos. 

Així, dones, els diversos grups de propietaris teñen un accés diferent 

ais conreus: els molt petits propietaris teñen una petita parcel.la d'hort 

o cereal de seca i la vinya com a conreu mes important, A mesura que els 

grups s'engrandeixen, apareix amb forga el policultiu que culmina amb els 

masos caracteritzats per la possessió d'una quintana de cereal de caire 

extensiu, un hort i una extensió molt important de bosc, a costa del qual 

s'estendra la rabassa. 

Es pot • dir'que hi ha dos tipus de propietat forana (Quadre 3,7): 

a/ pagesos d'altres pobles que teñen alguna parcel.la al municipi d'Ar

tés (és el cas d'Avinyó, Navarcles, Calders, Oló). L'extensió és feble i 

normalment eren conreades directament peí propietari. 

b/ Propietaris forans (burgesos o hísendats) que no controlen parcel.les 

sino masos. Es la penetrado del capital urba al camp. Cal destacar que 

aquests grups socials mai adquireixen petites parcel.les que es deixen per 

ais petits propietaris, están, si de cas, Interessats pels masos (119). 

Els primers modifiquen l'estructura de la propietat (deformen l'estruc

tura estudiada perqué engreixen els petits propietaris) mentre que els se

gons modifiquen el sentit de l'extracció de l'excedent pero no l'estructu

ra de la propietat. En conjunt, pero, la propietat forana és noroes de 

1' ll,9?á del total de terres. 

Els quadres3.8 i 3.9 son els mateixos calculs que en els 3.5 i 5.6 sois 

que no hem incorporat els forasters. No cal que ens estenguangaire en aquests 

quadres: l'eliminació deis propietaria foransno altera 1'esquema basic 



de l'estructura de la propietat que hem plantejat mes amunt. 

El fet de coneixer la professió deis propietaris -aquest calcul sois 

el podrem fer per al s. XVIII- permet establir unes relaciona entre pro

pietat/ professió (quadre 3.10). Malgrat aixb, el 12,8?í son de propietat 

desconeguda i el 5^7% entre vídues i donzelles amb total imprecisió per a 

fer-les correspondre amb alguna categoría professional.i ;Pbd6m,doncs, obser

var: 

a/ no hi ha propietat nobiliaria ni eclesiástica. 

b/ els oficis relacionáis amb el conreu de la térra gairebé de manera 

exclusava«(jornalers i pagesos) controlen el 70,1 % de la térra. Hi ha, 

pero, molta desigualtat en el seu si i els 24 pagesos -la majoria amb mas 

controlen el 54,7?á de la térra i analitzats per conreus sobresurt el poli

cultiu tal i com s'ha descrit mes amunt. . Els jornalers son la professió 

mes nombrosa. (40,7?ó deis propietaris i controlen canvi moltes menys terres^ 

15,4 la vinya és el conreu mes abundant entre el grup'( el 67,5?ó de 

les terres del grup) i conreada per mes individus (78,2?ó). 

c/ La menestralía: dedicada al textil és la mes important. Paraires i 

teixidors signifiquen el 11,1% deis propietaris i controlen el 6,850 del 

total de terres. Deis 30 propietaris, 22 teñen hort i 21 vinya.' La vi

nya és el que ocupa mes extensió en el grup. Malgrat el pes agrari de la so-

cietat, no pot oblidar l'aveng deis paraires dins del teixit social del 

XVIII com es posa de.manifest. 

d/ Queden grups molt minoritaria: 12 d'altres artesans, 4 comerciants, 

3 professions Iliberals que signifiquen el 7% deis propietaris pero con

trolen molt poca térra (l,8?á). 

e/ En aquesta valorado desconeixem la professió de 23,3?á deis propie

taria i del 18,5% de la térra, qup probablement es repartían entre tots 

*e-ls, grups i augmentaven els seus percentatges. 

Així dones, la pagesia controlava bona part de la térra perb sobretot 

els pagesos de mas, auténtic grup dominant quant a control de térra; no 

hi ha propietat nobiliaria i eclesiástica i els paraires apareixen amb 

una certa forga en l'estructura «de la propietat. 
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yL'estructura de la propietat a Artes en el s.XIX. 

Utilitzem l'amillacamenf de 1872 (120) que té una gran fiabilitat ¡361-

tal com és fet a base d'un parcel.lari. 

El quadre 3.11 mostra el tret fonamental de l'estructura de la propie

tat: la MPPcenglobá 76,9?ó deis propietaris i controla el 7,5% de la térra 

mentre que el grup de mes de 66Q engloba el 9,2% deis propietaris i contro

la el 80,5?fl de la térra. En aquests darrers hi trobem tots els masos. Per 

tant el terme es divideix en masos i una petita part de terres a la qual 

accedeixen els altres grups. La propietat mitjana acull el 6,5% deis pro

pietaria que controlen el 6,7% de les terres. 

Aquesta estructura es compensara en part amb el contráete de rabassa que 

permetra posar en conreu les terres deis masos. 

Si comparem atnb el quadre 3.5 de 1774, a Artes i ., deixem de banda les 

dues objeccions que feiem (si aparexien els rabassaires i els problemes de 

l'extensió), veiem que: 

a/ desapareixen propietaris ( de 270 a 260) 

b/ Transyasament de terres ais amos del mas ( de 63,6% a 82,3% si 

considerem el grup de mes de 33Q.) 

c/ Afebliment del fragment de 8,25 a 33Q a benefici deis petits i mes 

grans (de contrplar el 15,7% de les terres, passem al 10,1%) 

Aquesta evolució sois és produeix a Artes. I , per les objeccions que 

hem fet mes amunt, pensem que 1'ocultació en el cadastre de 1774 distor

siona les dades -per exemple 1'acumulado deis masos- i els possibles ra

bassaires distorsionen la MPP. Preferim no extreure conclusions fins haver' 

vist altres pobles. 

El quadre 3.12 detalla per conreus l'estructura de la propietati mostra 

uns trets gairebé identics al s. XVIII amb algunes matisacions: 

a/ En la molt petita propietat, l a vinya és e l conreu amb mes extensió 

(el 60,6% de terres del grup) controlada pero peí 55,5% deis propietaris 

i amb parcel.les relativament petites (2,25 Q.). En canvi,1'hort, malgrat 

les extensions minúsculas, és controlat peí 70,5% deis MPP i parcel.les de 

0,2Q,la funció de les quals es complementaria amb una parcel.la de cereal 

de seca (el 65% en teñen amb una niitjana de 0,51Q.). 

L'erm que no apareixia en el s.XVIII, destaca en aquest grup, realitza 

la funció de guaret de vinya i dona una mitjana de 0,27Q per parcel.la. 

Es dones complementari de la vinya. 



b/ Sensa insistir en els percentatges augmenta el nivell de policul

t i u a mesura qimavancem en els grups, format sobretot peí '. cereal de se

ca, vinya, erm, olivera i hort. El bosc i roques s'ha de deixar per a l a 

gran propietat. La; vinya,,perb, és el conreu per excel.lencia, es mou en 

uns percentatges del 70%, 

c/ A la gran propietat -els masos-, el cereal de seca continua mante-

nint -el carácter de quintana extensiva que produeix cereal per al mas, la 

vinya ha crescut en 10?ó (el 44?ó de terres del^grup) perb inclou totes les 

parcel.les cedides a rabassa, l'erm pren el carácter de pastura i de gua-

ret de vinya i el bosc i les roques han disminuit el seu pes respecte a l 

s. XVIII. Perb, a part que. cal afegir-hi l'erm (no comptat en el XVIII) 

l'aveng de les vinyes s'ha fet a costa del bosc i els quadres ho reflec-

teixen, Bosc i roques son controlades en exclusiva per aquest grup. 

Respecte al s, XVIII la propietat forana havia augraentat: el 1774 supo

sava l'll,9?ó, el 21,3?p- él 1872. CaLdistingir els dos tipus ja indicáis 

(Quadr-e 3.13). 

a/ Propietaris de les rodallesí Avinyó 4 6,1Q 
Calders 5 33,7Q 
Oló 2 0,2Q 
Monistrol 2 0,4Q 
Aguilar 1 0,4Q 

Suposen 41,2(3,,xifra molt petita. Algunes d'aquestes propietats»s'expli

que per herencies, migracions ja Uunyanes o properes com el casament amb 

algú del poblé veí. 

b/ Propietaris de masos foransÍ E l 96,4^ de les terres foranes s6n 

en mans d'aquests propietaris; 

Ramona Dalmau (Vic) Has Bertrán 180,BQ 
Benito Ponsa (Moia) Mas Ponsa 197,2Q 
Feo. Vilarrubia (Moia) Mas Paloma 5lO Q 
•Joan Torrent iTuster (Manresa) Mas St. Hilari ,232,IQ 
Feo. Vintró (Navarcles) Mas Colomer 119,3Q 
Sebastia Vintró (Sallent) 82,3Q 

Augmenta respecte al XVIII aquest tipus de propietat forana? Cal res-

pondre afirmativaraent, pero l a ccmparació preserita problemes. Mentre e l 

Mas St. Hilari i Mas Paloma ja eren propietat forana en el XVIII, tenim 

dubtes respecte al Mas Ponsa -en el XVIII el pages viu a Artes i en el XIX 

a Moia- i al Mas Bertrán -en el XVIII apareix propietat de Joan Bertrán, mi 

litar sense indicació de si ja v i v i a foraj en e l XIX vivía a Vic. E l Mas 

Colomer i les terres de S. Vintró, foren adquirides durant e l període estu

diat. En canvi, no sabem a qui passa el Mas Vallfusana de Josep Jalee de 

Balenya en .el-cadastre del s. XVIH. 3 



Aquest fenomen reflecteix una qüestió mes amplia que l'estructura de la 

propietat: el procés de concentrado de masos que es dona al llarg del s. 

XUIII i XIX. Hem detectat els de propietaris fdrans "cap endins d' Artes, 

pero caldria veure els propietaris de masos de dins cap en fora del terme. 

Mes endavant abordarem globalment aquesta problemática. 

En els quadre 3.14 i 3.15, hem eliminat de les estructures de la propie

tat els forans . Els resultats no varíen substancialment deis obtinguts 

a partir deis quadre 3.11 i 3.12. La polarització es redueix lleugerament. 

QUADRE 5.16 

Corba de Lorenz de l'estructura de la propietat de 
la térra a ARTES, el 1774 i el 1B72. 

1774 

10 20 30 40 50 60 70 8 0 9 0 
Propietar i s 

— Amb t is de foro. 1=0,673 

Senst a s t i t fora. 1=0,656 

10 20 30 40 50 60 70 80 9 0 
V. F r o p i e t o r í s 

Amb e ís (3c fora. |-Q 793 

Sense els de fora. 1=0,791 

1= Index de concentració de Gini. 

El quadre 3.16, mostra 1'índex de concentrado de terres de Gini i es' 

ccpsa el nivell de desigualtat de l'estructura de la propietat a Artes. 

Es molt superior al de 17|74, perb hem explicat els problemes que el cadastre 

d'aquest any presentava. Sense els forana , s'observa aquí també un grau 

de concentració lleugerament menor. 

3.4.2. Calders 

En el municipi de Calders que es constituí en el segle XIX fou resul-

tat d'agregar tres parrbquies: Calders, Monistrol de Calders i Uiladecai¿alls. 

Per aixb en el segle XVIII hem agregat els cadastres deis tres municipis 

(121). 
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Si comparem l'extensió d'un i altre amb l'actualitat, l'ocultació és 

evident: 

17A1 A136,9Q 21,5?á 
1861 11394,7Q 59,3?á 
Actualitat 19202,7Q 

En el segle XVIII la superficie registrada era el 21,5?í de la realitat 

i el 1860, el 59,3?ó. Cal dones, prendre amb precaució les dades, sobretot 

a nivell absolut i acceptar que treballen amb tendencies. 

Una darrera precisió: en el s.XVIII, a la parroquia de Calders l'erm, 

bosc i roques apareixen englobats. En els quadres els hem afegit a l'erm. 

A^L'estructura de la propietat a. Calders en el s. XVIII. 

El Cuadre 3,17 permet ueure com la polarització MPP/gran propietat que 

hem destacat e Artes funciona també: 

O a 8,25 81,6?í prop B,7?á terres 
•f de 66 10,5?é prop 75,5?d terres 

De l'ocultació preuisiblement mes forta en els propietaris de masos 

se'n deriva que en el s.XIX sigui encara mes elevada la diferencia. Els 

grups mitjans son practicament inexistents. 

El Quadre 3.18 es fixa en els conreus que controla cada grup i s'obser

va el següent: 

a/ El 73,l?ó deis MPP teñen vinya i aquesta ocupa el 58,A?á de les terres 

del grup i el 48,4?á del total de vinya de Calders. 

El 69f9% deis MPP teñen hort que, com hem vist a Artes, és una parcel.la 

minúscula(0,07Q de mitjana). Mes allunyat trobem el cereal de seca (el 4A?á 

deis propietaris) amb una mitjana de 1,17Q per cadascun. Els altres conreus 

gairebé ni apareixen en el grup. Cal destacar, la presencia de la vinya a 

la petita propietat, gairebé com a grup mes interessat, i després,la posses-

sió a propietat d'una petitissima parcel.la d'hort i de cereal de seca. 

b/ En els grups entre 8,25 i 66Q s'observa un augment del policultiu i -

dentic al d'Artes anb disroinució del pes de la vinya en el conjunt del grup 

i 1"augment de l'erm/bosc. 

c/ La gran propietat, com a Artes, és formada pels masos del terme, els 

quals teñen també quintanas-dedicádes- a cereals (aquí la mitjana 

és de 25Q pero cal teñir present que algún propietari té mes d'un mas)* le 

uinya ocupa sois el 4,4?á de les terres del grup i , per tant, caldria deduir-ne 
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poc interés, encara per part deis masos. D'hort, en teñen tots i el bosc/ 

roques/erm ocupa a Calders el 75,6?á de les terres del grup i el 85,l?ó del 

total. 

La dualitat MPP/ gran propietat es trasllueix també en els conreus: els 

masos teñen les reserves de bosc/erm que necessita la petita propietat 

per a. expansionar-se amb la vinya. 

El quadre 3.19, estudia la propietat forana, que com a Artes n'hi ha de 

dos tipus: 

-propietaris de les rodalies que hi teñen alguna parcel.la: Calders 

és un terme molt gran i algunes arees son mes sata'la influencía'd'altrfes muni-

cipis. Aquest és el cas de Nauarcles que té el 1741, 27 propietaris {52,9% 

deis propietaris forana. ). 

Trobem també entre els forans els masos que tenien la casa i declarats 

en el terme veí eren partits per la divisió municipal (122), 

-propietaris forans de masos ens consten els segQenitst 

Maurici GALLART de Barna — - 64,75 Q. 
Josep RIBER de Moia Mas Vilatersana 107,4 Q. 
Antoni CASAGEHA de Moia Mas Reixac 67,6 Q. 
Comunitat de Moia Mas Bosch 139,5 Q. 
Feo QUINGLES d'Artes Mas Ostalet 

Mas Quingles 77,1 Q. 

El pes de ciutadans de Moia és destacable en aquest control de terres, 

explicable per la proximitat geográfica. En Feo. Quingles és el pagés que 

in un moment determinat se'n va a viure a Artes. 

Les terres deis forana' significa ven el 13?ó de les terres del cadastre 

del terme , amb la majoria deis masos (el 70,3 % de les terres foranes)» 

La penetració del capital urba no es realitza en lí'iacumulació de petites 

parcel.les sino de masos. 

Els quadres 3.20 i 3.21 recullen l'estructtea de la propietat sense els 

forans . Es mantenen practicament intactas els percentatges i es reafirmen 

les observacions apuntados: en eliminar les possessions deis petits 'propie

taris forans queda mes net encara el que teñen els de Calders i es desta

cable que l'hort eleva la seva proporció al B4,6?ó deis MPP, front al 69,9?á 

del quadre 3.19. El: fora tapia l'hort ; , en el seu municipi. La corre-

lació MPP/propietat d'hort es confirma aquí de nou. 

El quadre 3.28 estudia lesprofessionsi el control de la térra. Poaues 

conclusions definitives Dodem obtenir. ja aue entre uídues/donzelles i 

professió desconeguda, desconeixem la professió del 46,9% deis propietaris 
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De la resta de dades el pagesos son el 14,5%, tots ells son propietaris 

de masos i controlen el 75,1% de les terres; mentre que els jornalera, 

mes nombrosos (31,1%), sois controlen el 3,8% de la térra. 

La propietat nobiliaria és inexistent, 1'artesanat i altres grups teñen 

un pes mínim (el 5,3% i el 0,6% de les terres) i els eclesiastics controlen 

el 4,6% de terres, el domini útil de dos masos (123). 

^lEgtructúrai de la propietat a Calders en el S.XIX. 

El quadre 3.23 mostra l'estructura de la propietat el 1861. La polaritza

ció entre petita i gran propietat s'ha aguditzat respecte el 1741. 

-El 84% son MPP i controle» el 4% de terres 

-El 9,6% , controlen el 91,4% de terres. 

Evidentment hi ha'ihfluit dos aspectes: els MPP han augmentat considera-

blement ( de 186 a 305, un 64% mes) i així pressionírs;damunt el total i l'o-

cultacíó és menor respecte el s. XVIII especialemnt en els masos que aug

menten en el percentatqe. Per les mit jarles • es veu com el 1861, el molt 

petit propietari ho era mes que el 1741 ( de 1, 93 Q ha passat a 1,48Q). 

Vegem els canvis a nivell de conreus (quadre 3.24): 

a/ El 81,2% deis MPP teñen una petita extensió de cereal de seca (0,56 Q 

per propietari). El 38% teñen encara hort. La funció de subsistencia que 

acompleix l'hort, és assumida per la petita parcel.la de cereal en propie

tat. La vinya, malgrat ésser el conreu mes esttés ( el 46,8% de les terres^ 

del grup), afecta a menys porpietaris (32,46%). 

Respecte al s.XVIII es veuen dues diferencies: l'augment del pes de la 

parcel.la de cereal, respecte a 1'horta, malgrat que les funcions passin 

de l'un a 1'altre i la disminució deis petits propietaris de vinya -de 136 

a 99-, com si s'hagués forgat mes encara l'accés a la vinya peí contráete 

de rabassa. 

b/ En els grups intermedis, la vinya és el conreu majoritari; disminueix 

progresslvament per 1' augment del pes de l'erm/ bosc ( 14% / 28,5% / 31,2%), 

i augmenta el policultiu. Si comparem amb el s.XVIII es nota l'aveng de la 

vinya a costa del bosc i erm deis mateixos grups. 

c/ En els grups de grans propietaris (+de 66Q) la vinya ha avangat enor-

mement (del 4,4% al 34,9%) perb l'expansió no s'efectuara per conreu direc-
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te sino oer cessió de terres a rabassa. Erm i bosc, s'han reduitt:coín a con

seqüencia (de 70,6S a 54,4?ó). El 98,8?á del bosc del raunicioi és controlat 

oer aouest aruo. El oolicultiu deis masos és també important perb L'hbrt'-

i 1'olivera no-son posseits per tants individus. 

Els propietaris forans: (Quadre 3,25} han auqmentat: son 103; suposinel 

28,4?ó deis propietaris que controlen el 28,7% de les terres de Calders (43?á 

el 1741), Una oart de l'increment absolut corresoon a l'auoment de precísió 

a la medició deis masos que lireitayaiel terme municipal pero tenien una 

casa en el terme veí. 

Els MPP han augmenta! també: els de Navarcles han passat de 27 el 1741 

a 51 el 1861| perb, 27;!toieniihort, segurament n. sota el Mas de L'Angla, i 

el Molí d'en Serra, arees de regadiu molt roes properes a Navarcles. 

Per altra banda, el nombre de masos controlats pels forans ha passat 

de 5 a 7: 

Josep BATLLES (Moia) Mas Comelles 178,2 
Comunitat de Moia Mas Bosch 279,5 
Jacint PINEDA (Moia) Mas Rubio 196,4 
Manel CASAGEMAS (Barna) Mas Santamans 475,8 
Sebastia RIBOT (Barna) Mas Uilatersana 

Mas Massana 488,-

Els masos tant deis propietaris que limitavenamb el terme com deis real-

ment forans (Í3uadre 3.121) siqnificaven el 90,9?á de les terres deis fora

ns* i les Detites oarcel.les solament el 9.1%, 

El Quadre 3.26 recull l'estructura de la orooietat en el s.XIX, a Calders, 

sense els forans. , Els percentatges indiquen el mateix grau de concentraftió 

que el quadre 3.24. En la MPP es registra un augment notable de propietaris 

respecte ais s.XVIII (exactament 80) i la mitjana dísminueix assenyalant 

el seu possible afebliment ( de 2 a 1,53). 

Per conreus,(quadre 3.27) les similltuds afíb Artes i en el s,XVIII son 

elevados en desapareixer els MPP forans -propietaris d'alguna parcel.la-

la correl.lacio hort-parcel.la de seca/ MPP augrienta considerablement; el 

97,8S teñen seca (mitjana de 0,53Q), Mentre a Artes era l'hort el que pre-

dominava, aquí és el seca pero en petites extensions i probablement jugava 

el paper d'hort de seca i en 1'amülarament' es declarava .com a seca. 
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Les dades del quadre 3.28 palesen l'elev/at índex de concentració de ter

res a Calders i la polarització ja assenyalada. Respecte al s.XVIII s'hau

ria concentrat más , i ho provaria la disminució de les mitjanes de la MPP, 

perb 1'ocultació deis masos juga contra aquesta impressió. L'estructura 

era mes concentrada que a Artes (0,7978) perqué a Artes era una estructura 

urbana mes avangada amb activitats no agraries importants i una pagesia 

mitjana amb una minima consistencia. 

QUADRE 3.28 

Corba de Lorenz de l'estructura de la propietat de 
la térra a CALDERS el 1741 i el 1861. 

3.4.3. Castelladral 

De les quatre parrbquies que composáven el municipi en el s.XVIII sois 

en tenim dues; Castelladral i St. Cugat del Racó (125). El 1741 tenim en-

cadastrades 2862,7Q, el 1860, 19993,5Q i a l'actualitat 27.581,9Q. Com 

es pot veure,lps„terresrencadaatratíes foren molt poques i,,a más, no tenira 

la totalitat.'del aunicipi. - La fiabilitat del document és minsa i sois 

permet extreure conclusions generáis. 
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A/ Estructura de la propietat a Castelladral en el s. XVIII 

El quadre 3.29 mostra uns resultats sorprenents respecte a d'altres 

estructures: els grans propietaris no sois controlauen la major part de 

terres (el 86,8?á) sino que er^el grup mes nontorós (48,7%). Es indicatiu: 

a l'Alt Bages sois hi ha masos i la petita pagesia no té la importancia 

d'altres llocs. 

Pero , confirmant aixb i al mateix temps qüestionant la fiabilitat de la 

font, la resta de propietaris ho son de mas pero amb una extensió irrisoria 

(126). El Mas Gusart que comptava amb 21Q 2p a 1741, ef1860 en tenia 282Q. 

Es un problema d'ocultació. 

Per tant, podem plantejar que a Castelladral - i a l'Alt Bages- 1'estruc

tura de la propietat en el s.XVIII es caracteritzava en aixb: que la propie

tat privada de la térra era dividida en masos i d'aqui es derivava el pre-

domini de la grenpropietat amb inexistencia de la petita. Es genera - i aixb 

no ho recull el cadastre- un poblament dispers de masoveries depenents deis 

graos masos, en les quals hi trobarem la petita pagesia. 

El quddre 3.30 no el podem forijar gaire amb els problemes que presenta 

aquest cadastre. Pero algunes observacions son significatives: 

-abséncia de vinya en tots els grups: ocupa el 2,l?á del totali de ter

res encadastrades. Destaca l'endarreriment del conreu en aquesta área amb 

plena coincidencia del que passara en el s.XIX. 

-absencia total de 1'olivera; girebé tots els propietaris teñen hort 

i el bosc/roques a altres indrets propis de la gran propietat apareix en 

la petita. Aixb configura la previsible ocultado. El cereal de seca és él 

conreu mes important arreu. 

Malgrat aquesta escassa fiabilitat, el cadastre indica el lloc d'on és 

el propietari del mas (Quadre 3.31) i , deis 39 propietaris, 12 son forans , 

que significa el 30,8?ó deis masos, i en terres el 33,3?á de l'extensió total 

encadastrada. 

-No trobem parcel.les de propietaria de pobles veins com hem detectat 

a Artes i Calders. 

-Alguns masos que limiten amb el terme teñen part de les terres dins 

de Castelladral ( Mas Vilaredes i'Mas Taurons de Balsareny-). 

-Altres son propietat de forans d'altres indrets. Al lloc on mes pre-

dominaven els masos mes n'hauien passat a altres mans normalment de diferent 
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Mas SALA 
Mas BIGORRA 
Mas ALSINA 
Mas CASTELL 
Mas UALLBONA 
Mas VILASECA 
Mas LLOBET 
Mas SALLES 
Mas MASSANES 

grup social. Eren els següents: 

Segimon RIERA de Merola 
Melcibr SOLA de Sallent 
Josep CANUDES de l'Espunyola 
Torrabadella de Gargalló 

^Rda. Comunidad de Berga 

Pascual Torrabadella de Cardona 
D. Josep GIBLE de Berga 
Dr. Josep OLIVA de Santpedor (127) 

L'adquisició de masos 1' Alt Bages per forasters, es feu per individus 

deis nuclis urbans propers (Berga, Cardona, Santpedor, Sallent), alguns 

deis quals eren, amb tota seguretat, membres d'un altre grup social (un 

doctor, .un eclesiastic i un'ciutada, honrat). 

No estudiem 1'estructura de la propietat sense els forans pier la poca 

fiabilitat del cadastre. Les matisacións - que podriera copsar seriendistor-

sionades per la font. 

QUADRE 3.35 

Corba de Lorenz de 1'estructura de la propietat 
de la térra, a''CAST£lLAORAL-,- e l 1741 i e l 1860. 

1741 1860 

10 20 30 40 50 60 70 8 0 9 0 
Propietaris 

— Amb els de foro. 1=0,413 

10 20 30 AO 50 60 70 8 0 9 0 
*/* Pfopietons 

Amb cis i e iüfa- 1=0 ,396 

1= Index de concentració de Gini. 

1'índex de Gini (quadre 3.35) recull una concentració molt inferior a la 

d'Artes :i; Calders d' aqu'est- ségle._i'es^plicacaó -és- s'enzillai; 1 'íestrüetuta. de 

la propietat esta forga equilibrada. La majoria deis propietaris teñen une 

extensió similar,'mes igualitaria i l'índex així ho rfeflectéix. 

El quadre 3.32 relacione les professions i l'estructüra de la propietat 

i malgrat que es desconeix la professió del 41?ó, de la resta es destaca: 

la majoria de propietaris son pagesos de mas ( sois un indiuidu és arte-
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sa-ferrer-) i els eclesiastics, controlen el 4?á de la térra i son la Comu

nitat de Berga i el Rnd. Pascual Simón (probablement un simple parentesi 
hereditari a la familia Simón). 

Predominen dones els pagesos de mas i la penetrado forana, introdueix 

individus d'altres grups socials. La petita propietat no existia. Jornalers 

i petits explotadora feien de mossos ais masos o explotaven alguna masove

ria d'aquests masos. 

B/ Estructura de la propietat a Castelladral en el s. XIX. 

El 1860 les dades son molt mes fiables i no son pas lluny de les refle

xione fetes sobre el segle XVIII. 

No podem parlar de polarització (quadre 3.33) entre dos qrups ja que 

els.-grans propietaris son el 53,1% deis'propietaris i controlen el 

96,9% de la térra. 

Han sorgit, en la línia del Pía, un grup de MPP perb només controlen el 

0,4?á de la térra i son el 23,7?á deis propietaris. 

A Castelladral el funcionament és diferent: el poblament és dispers i 

l'accés a la térra es realitza per via de la masoveria d'algun mas gran 

que proporciona casa i terres. Detectem 93 propietaris i , en canvi, hi ha 

48 cases i 105 masos. Els petits propietaris no necessiten casa i hort per

qué s'engloba a la masoveria. Aquest plantejament diferent del poblament 

explica pereque l'estructura de la propietat apareix molt diferent a la del 

Pía. 

En el quadre 3.34 en estudiar els conreus per grups s'observa: 

a/ Que els MPP no teñen hort i en canvi gairebé tots (el 81,8?0 accedeix 

a una extensió de cereal de seca de 2,3Q de mitjana. Es el conreu fona

mental del grup (el 54% de l'extensió total). La vinya, és poc important 

quant a accés directe. Tampoc accedeix al bosc i l'erm. 

b/ Eh els grups de 8,25 a 66, crdx el policultiu.El cereal de seca 

encara és important -probablement en forma de quintana-, i creix continuament 

el pes de l'erm/bosc/ roques i la vinya no és pas abundant. 

c/ Els grans propietaris controlen gairebé tota la térra. El bosc/ erm/ 

roques que en altres llocs minvava es manté a Castelladral molt elevada: el 

83,2%. La vinya avanga també a costa del bosc perb molt mes lentament. Aques-
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ta suposava el 9,1% de terres del grup i el 95,4% de la vinya de Castella

dral. Aquesta no era conreada directament i , igual que al Pía, es cedía a 

rabassa morta. 

Les diferencies entre el Pía i l'Alt Bages poden destriar-se de la com

parado de les estructures estudiados fins ara: 

-Els masos eren majoritaris en ambdues parts quant al control de ter

res. A Castelladral particularment extensos (mitjana de 358,BQ). 

-La petita propietat no accedía a la térra via casa/hort en propietat 

i eipoblament concentrat en els pobles, sino via petites masoveries deis 

masos que proporcionaven l'habitatge i la térra -suficient o no- per a sub

sistir. L'accés a la vinya es feia en ambdós llocs peí contráete de rabas

sa morta i amb la roturado de les terres boscoses deis masos. 

-El procés de roturado i plantado de vinya estava molt mes endarre-

rit a l'Alt Bages. En realitat el bosc predominava en el paisatge. 

Malgrat que la resposta no la poguem donar en aquest treball, cal plan-

tejar-se fins a quin punt aquesta estructura d'accés a la térra a l'Alt Ba

ges, diferent a la del Pía, era necessaria per a la reprodúcelo de l'estruc

tura agraria del Pía i , per tant, havia estat posada al servei seu; o si 

al contrari eren simplement mecanismos diferents d'extracció d'excedent 

d'una mateixa estructura agraria. 

L'amirallament del segle XIX no indica de quin lloc son els propieta

ris i , per tant, no podem elaborar quadres en aquest sentit. A Castelladral 

no es pot utilitzar el metode que farem servir per a Rocafort i Rajadell. 

El criteri de considerar del poblé els que hi teñen casa, falla aquí en 

esser mes importants les masoveries i ésser majoria els habítants qué 

no hi teñen casa propia., 

L'índejc de concentració de Gítii de Castelladral (Quadre 3.35) és 

0,396089 molt per sota del d'Artés (0,7978) i de Calders (0,8552) i in

dicarla que no hi ha concentració. En realitat, com veiem en el segle XVIII 

es produeix una certa igualtat en l'estructura de la propietat en la mesu

ra que la majoria deis propietaris teñen mases. L'fndeíí de Giwi reflecteix 

aquesta igualtat. 



3.4.A Návarcles 

Si hem escollit Návarcles, és perqué és un terme municipal molt pétit 

(350 Ha) i ha permes en altres capítols estudiar la formació del pable i 

de 1'estructura de la propietat. Ara bé, malgrat que la documentació 

limiti l'estudi al terme municipal en sentit estricto 1'estructura de la 

propietat deis navarclins es configura amb terres deis pobles de les roda-

lies (Valldelshorts, Uiladecavalls, Talamanca i Rocafort). 

L'ocultació existí també a Návarcles: et 1747 es declararen 401 Q, el 

1816, 959,5 Q i el 1860, 1020. La data de 1747 significava el 39,3% de la 

térra amirallada el 1860. De nou, sois serveix per copsar la tendencia. 

A/ L'estructura de la propietat a Návarcles en el segle XVIII. 

En el quadre 3.36 observem com la polarització estudiada en altres 

pobles no es dona a Návarcles el 1747 (128). La MPP controla el 34,6?á de 

les terres i son el 89,7% deis propietaris. A l'altra banda, entre els grans 

propietaris, sois en trobem un que significa el 18,6?ó de les terres del 

terme. 

En el terme sois hi ha sis masos-Bertran (16,25 Q), A^uilar (44,58Q) 

Escalóla (26,2Q), Serra ( 75,7Q), Solervicenp (60,2Q) i Torroella (13,3Q)-

alguns deis quals tenien mes terres fora; el terme. A nivell d'estructura 

de la propietat, la polarització a Návarcles s'ha d'estudiar amb la consi-

deració " que al poblé hi vivien els rabassaires que accedien a terres • 

de masos situats fora del terme municipal. 

En el quadre 3.37, s'estudia els conreus per grups de propietat i mal

grat els problemes de fiabilitat es poden fer dues observacions: 

a/ La importancia de l'hort en la MPP ( el 73,1?¿ deis propietaris en teñen) 

en forma de minúsculés possessions (0,05Q). Segueix el cereal de seca (el 

56,43) amb una possessió mes gran ( 1,49Q) i és el conreu que mes ocupa 

en el grup (47Sá). Darrera segueix la vinya que malgrat ésser el conreu ma-

joritari (48,B?á), afecta al 43,6SÍ deis propietaris. Després veuremque el 

vinyar de Návarcles era fora el terme 

b/ La resta de grups recullen els pagesos de mas del municipi, i com 

en altres pobles, cal destacar el pes important del bosc/ erm ( 27,5%, 

79%, 47,7?á, 54,9?á), si bé inferior a altres pobles. La desforestació 
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havia comengat peí propi terme municipal. 

La vinya en el conjunt del municipi significa el 29,3?á i per sobre hi 

havia encara el seca, pero les terres posseides pels navarclins fora del 

terme eren sobretot de vinya. ((Quadre 3.38). 

QUADRE 3. 38 

Terres deis navsrclins Fora dsl terme municipal en el s.XVIlI 

PARRÓQUIES PROP. PRO. VINYA 0' TOTAL Q. TOTAL UINYES % 

VAU.. DttS HORTS 38 38 100 100,8 . 64,8 64,3 

CALDERS 27 22 81,5 72,4 32,8 45,3 

ST.FRUITQ'S 12 12 100 20,5 15,4 75,1 

SALLENT 7 7 100 22,6 14,8 65,5 

TALAMANCA AS 42 91,3 65,6 45,8 69,8 

TOTAL 130 121 93,1 281,9 173,6 61,1-, 

Els masos de Navarcles també tenien terres fora! 

Valldelshorts 

Uiladecavalls 

Talamanca 

Total 
Jaume BERTRÁN, pages 29,6 
Valenti SGLERVICENS 3,3 

Jaume SERRA 10,5 
Ualentí ESCAIOLA 17,7 

Baltasar CARNER (AguiL): fy,-
Baltasar CARNER 4,-
Josep SERRA 9,-
Valentí TORRUELLA 1,8 

79,9 

Vinya 
6.6 
3,3 

1.7 
2, -
3, -

0,8 
17,4 

Sois el 21,8 ?ó de les terres que controlaven a fora els masos eren de 

vinya. Si a les dades globals restem la propietat deis masos queden les 

següents dades: 

Propietaris 122 
Teñen'vinya 115 94,3?á 

Total terres 220 

Total vinyes 156,2 77,3?á 

Di 1'extensió de terres conreades a fora pels navarclins sense els ma

sos, les parcel.les que contenien vinyes s'elevaven al 94,3?ó i significaven 

el 77,3% del total; de térra. 

Segons aqüestes dades, l'estructüra de la propietat de Navarcles no es 

pot construir sense teñir en consideració les terres que els seus habitants 

tenien fora del terme municipal: tant els maos que hi tenien parcel.les d'ij 

na extensió notable com la petita propietat que hi tenia les vinyes. 

L' índex de concentració de Gini (Quadre 3.47), indica un nivel! 

baix de concentració en l'estructüra de la propietat de Navarcles, tal 

con ja hem vist en els anterioisquadres, com a conseqüencia de la peculiar 
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situació del terme municipal. 

Si intentem relacionar propietat/ professió (quadre 3.39), trobem 

la mateixa situació que en els altres pobles: entre desconeguts i vídues 

i donzelles s'hi troben el 40,2?ó deis propietaris i el 35,5?ó de les terres 

del terme. La resta apareix dividit entre 4 pagesos de mas que controlen 

el 43,9% de les terres i el 42'̂ 5% de jornalers que controlen el 18,9% de 

les terres. D' artesans sois consta un fuster i hi ha tres eclesiastics amb 

un control mínim de terres (129). 

8/ L'estructura de la propietat a Nauarcles el 1816 

El cadastre de 1816, el primer fet a Navarcles basat en una re-

canacii^ permet; comparari al mateix temps aproximar-se mes a l'estructura 

de la propietat (130). 

El que destaca mes del quadre 3.40, sens dubte mes fiable, és 1'augment 

de propietaris que han passat de 87 a 208 (un 139% mes), procés que hem 

seguit en parlar del poblament. Els grans propietaris s'han ajustat mes a 

la realitat en l'extensió deis masos i cal esmentar dos elements: 

a/ Ha- crescut sobretot la petita i molt petita propietat (de 5a 14' i 

de 78 a 187 propietaris). 

b/ La polarització no arriba al grau d'altres municipis perb insinúen 

la mateixa tendencia, el 89,9% de MPP controleoel 17,8% de les terres i 

1' 1,4% el 55,9?á. 

Si comparem amb les dades del seg]eXVIII el primer que ha disminuit, és 

1'ocultació que ha redistribuit les terres: la MPP que controlava una 

extensió notable el 1747, ara s'ha reduit, i ens aproxima a la realitat. Es 

mes alta que a altres llocs perqué els masos son escassos. 

El Quadre 3.41 estudia els conreus per grups üd'ell s'observa: 

a/ el 93% deis MPP teñen hort, ja sigui darrera les cases, ja sigui al 

regadiu prbpiament dit. Les parcel.les minúscules: (0,11Q). El cereal de 

seca és el conreu que mes extensió ocupa en el grup (54,7%) perb afecta al 

26,7% deis propietaris amb unes parcel.les de 1,87 Q de mitjana. Pocs MPP 

controlen vinya ( el 17,1%) 

En el terme de Navarcles, l'expansió deis MPP es caracteritza per acce-

dir a un hort. L'accés en propietat a d'altres terres es féli, si de cas, fo-
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ra del terme. Siguí quin siguí el volum d'aquest accés a la térra d'aquest 

grup,no s'allunya deis trets que hem assenyalt per altres indrets. 

b/ En els grups mes grans copsem el pes del cereal amb tendencia a reduir-

se, perqué augmenta el pes de l'erm/ bosc, a causa de disminuir 1'ocultació. 

La vinya, que és el conreu mes extens a cada grup, DO esta, conreada direc
tament sino cedida a rabassa morta. 

c/ El procés de desboscament en el terme de Navarcles era ja molfc avangat. 

El grup de + de 66 Q, per exemple, el bosc/erm/roques, suposa el 23,6% de 

les terres del grup; recordeu que a Castelladral sobrepassávem el 50%. 

La pressió de la petita pagesia local s'exercí primer damunt de la imme-

diata rodalia i aconseguí les seves propietats en una área inmediata al 

poblé i d'aquí la relativa extensió de la MPP. En canvi, les vinyes a rabas

sa, les cerca en un área mes llunyana -els municipis veins- perb accessibles 

dee del poblé. 

C/ L'estructura de la propietat a Navarcles ei 1860 (131). 

El nombre de propietaris ha continuafc augmentant segons el quadre 3.42 

de 208 a 249 (19,7%), especíalment els MPP que han passat de 187 a 228. 

Han augmentat el seu pes relatiu damunt el conjunt, (son el 91,6% deis 

propietaris). 

El grup de 8,25 a 16,5, s'afebleix i tant poden passar el seus elements 

al grup inferior com al superior, que també augmenta.En efecto^la pagesia 

mitjana s'ha enfortít (de controlar el 7,1% passen a controlar el 14,3%). 

Sí comparem amb les dades de 1816, la polarització es redueix notable-

ment el 1860: Els MPP malgrat, siguin mes (el 91,6%) controlen mes terres 

(23,6%). La gran propietat, son els mateixos masos perb han reduit l'exten

sió (45,2% front al 55,9%). A que cal atribuir aquest fenomen? Si comparem 

els dos anys, el Mas Aguilar té la mateixa extensió; el Mas Solervicens 

dÍBminueix (de 234 a 211,5 a 1860) i el Mas Serra també (de 180Q a 115). 

Poden haver-hi problemes de mesura de les terres i en variar un, modifica 

els percentatges. Perb també so,iren que siguí el Mas Serra el que davalli¿ 

precisament un deis que mes problemes té en el s. XVIII. Es probable que la 

pressió de la Molt Petita Propietat per adquirir alguna parcel.la de térra 

en propietat, recaigués damunt deis masos mes propers -en aquest cas dins del 

terme municipal- i forcés la fragmentació. 

L'análisi per conreus (Quadre 3.43) remet al comentar! del Quadre 3.41, 



sois amb una diferencia: Els propietaris d'hort (sois el 55,3?ó) s'han 

reduit en benefici deis de cereal de seca (83,3%). La mitjana pero 

d'aquest sera de 0,57Q. En realitat aquest fenómen continua confirmant 

l'accés a la térra d'un hort O petita parcel.la de seca de la MPP, pero 

en relació al 1816 s'han comptat com a hort els que son de regadiu, i la 

resta d'horts (per exemple, els de darrera les cases) com a seca. 

No hem estudiat la propietat forana el 1747 i d 1816 perqué en rea

litat a Návarcles, si exceptuem el Mas Aguilar ü algún hort, la resta de 

terres eren controlados pels navarclins. El 1860, es manté la mateixa tóni

ca pero han augmentat (Quadre 3.44). Els navarclins controlen el 83,6% de 

les terres; de la resta cal destacar; 

a/ els propietaris de pobles veins son la majoria. Hi ha interés sobre

tot per posseir un hort a l'horta de Návarcles, (deis 14 foran.s,, 12 en 

teneí) i no sois de petits propietaris, sino de propietaris de masos de 

Viladecavalls, tal vegada per un bon rendiment valia la pena tenir-ne. 

b/ Propietat forana.-de masos: afecta a un sol mas, el Mas Aguilar que 

des de la segona meitat del s.XVIII és propietat d'Antón Ubach i Balasch; 

el mas no fou comprat sino'que ipf?ssá a aquest a conseqüéncia d'un llarg 

procés hereditari i de casaments de pubilles. Significava el 13,2% de les 

terres del terme. 

En els qüadres 3.45 i 3.46 hem eliminat la propietat forana, de 1'estruc

tura de la propietat. La desaparició del Mas Aguilar fa mes feble encara 

QUADRE 3.47 

(Cpjsa de torenz de 1'estructura de la propietat de la 
térra a Návarcles, el 1747, 1816 i 1860. 

1747 1816 1860 

10 20 30 40 50 60 70 8 0 9 0 
Propietaris 

— A m b í l s d í l o r a . 1=0,579 

10 20 30 40 50 60 70 80 9 0 
Propietar is 

— Amb els ae fora . 1=0,771 

10 20 30 40 50 6 0 70 8 0 90 
prop ietar i s 

1= Index de concentració de Gini 

Amb els Ue fora. 

Sense els de tora. 
1=0,714 
1=0,677 
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la polarització a Navarcles, la MPP avenga. La gran, per contra, recula. En 

la distribució per conreus sois detectem variacions en el grup de 8,25 a 16,5 

Q. amb aveng del cereal i retrocés de la vinya. I en al de mes de 66Q. notem 

un augment en el pes tíe~l 'bosD. 

L'index de concentrado de Gifii corrobora que la concentrado, l.tot i essent 

alta, és inferior a la de 1816, per la pérdua de pes deis masos i mes encara 

sense els foranas, en desapareixer el Mas Aguilar. 

De 1'estudi de l'estructura de la propietat a Navarcles es conclou el se

güent : 

- Que ve condicionada per l'extensió del terme municipal. 

- Un aveng molt notable de la molt petita propietat que en el marc del 

terme, posseeix sobretot una parcel.la d'hort i/o de seca. Alguns podran ac-

cedir a terres deis municipis de les rodalies. 

- Els masos del terme son pressionats peí creixement urba: hi ha cessió 

de parcel.les, disminució del bosc al mínim etc. La feblesa que en alguns ma

sos, aixb genera, Iligat a l'aveng de la MPP provoca la sensació d'escassa 

polarització. En realitat, és així dins del terme, pero la MPP accedíra a la 

térra via rabassamorta, en els masos deis voltants i comptant-la- l'index 

de Gini probablement esdevindria mes elevat. 

- Es copsa també 1'ascens d'una pagesia mitjana, a costa d'acumular par

cel.les d'altres petits pagesos, perb és feble en el conjunt del municipi. 

3.4.5 Rajadell 

Les terres encadastrades a Rajadell el 1746, signifiquen solament el 23,76 

% de la térra real. De nou l'ocultació i els problemes de fiabílitat. El 1862, 

les terres amirallades serán el 91,9 % de la realitat, gairebé la totalitat 

del terme. 

Rajadell té trets similars a Castelladral perb amb una influencia directa 

de Manresa i una proximitat del Pía que condiciona la seva evolució. 

A/ L'estructura de la propietat a Rajadell en el s.X\/III. 

Segons el cadastre de 1746 (132), Rajadell es una zona de grans explotadons 

en forma també de mas. No hi ha petits propietaria^ A partir de 16,5Q. tots 
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teñen mas. Si no hi haqués ocultació eRtarien tots dins ..deis grahs 

propietaris. No sera fins a fináis del segle XVIII que alguna d'aquesta grans 

propietaris establira patis i horts i apareixeran els petits pagesos que con

reen les terres deis masos a rabassa morta. 

En el quadre 3.49 observem la distribució deis conreus. La quintana de ce

real del mas, la vinya enormement escassa malgrat que tots en teñen -insinúa 

ocultació aquesta situació?- i un pes aclaparador del bosc/emt/roques (el 

82,5?ó del total de terrep) son els trets inés rellevants d'aquesta distribución., 

La proximitat de Manresa permetia la penetrado de capital urba, no en l'ad

quisició de parcel.les sino de masos (quadre 3,50). Sis eren els propietaris 

forans: 

Els forans controlarien el 28,6 % de les terres pero cal relativitzar-ho 

en funció de la fiabilitat de la font. 

No hem calculat l'estructüra de la propietat sense els foranas perqué com 

que tot eren masos no variava en absolut. 

El quadre 3.51 analitza el control de la térra per professions. Del 27,3 % 

no la coneixem. De la resta destaca: a/ La importancia deis pagesos de mas com 

a maljoritaris i els que controlen mes terres (el 58,7 %)', b/ El senyor feudal 

del poblé, el Príncep de Belmonte, controla 1'11,7 % del domini útil del ter

mo al voltant de la residencia del senyor; i c/ La Seu de Manresa -eclesias-

tics- controlen el domini útil del 7,8 ?ó i les professions Iliberals -el no-

tari de Ripoll- el 6,1 %. 

B/ L'estructüra de la propietat a Rajadell en el s. XIX (133). 

Respecte al s. XVIII destaca (quadre 3.58) l'aparicióde la molt petita pro

pietat. Els patis i horts establerts apareixen ara i permeten parlar de pola-

rització relativa: el 67,3 % son dins del grup MPP pero controlen el 0,3 % del 

terme; en canvi els grans son el 26,7 % -percentatge forga elevat- i controlen 

el 98,9 %, L'estructüra no es aquí al nivell de d'altres pobles del Pía, en 

que hi ha mes MPP i controlen mes terres directamenit. 

-Mas Noguera 
-Mas Bargall 
-Mas Alegra 
-Mas Castell 
-Mas Barquet 
- 16 Q.,d'erm 

-La Seu de Manresa 
-La Seu de Manresa 
-Josep Coma de Manresa 
-Príncep de Belmonte de Barcelona 
-Francesc Illa, notari de Ripoll 
-Propietat de Maurici Torras de Manresa (no sa-
bem si formava part d'un mas). 
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El quadre 3.53 es reafirma en alio que hem dit fins ara: la MPP - i es veu 

clarament- sois té un hort -el 58,8 % deis propietaris, 0,15 Q de mitjana- o 

bé una parcel.la minúscula de seca, probablement amb funcions d'hort- el 44,1 

°'a, 0,29 Q. de mitjana. Entre seca i hort sumen 70 propietaris i el grup en 

té 68. La vinya ésflel conreu majoritari del grup (73,2 % de les terres) perb 

sois es controlada peí 10,3 °á deis MPP. L'accés a hort/seca en petites exten

sions és fonamental, alguns podran accedir a una vinya directament perb son 

pocs. 

Els masos (+ de 66 Q.) desenvolupen el policultiu. la vinya ocupa perb un 

percentatge baix (16,3 %) millor perb que el de Castelladral i era conreada 

sobretot a rabassa. Bosc/emv/roques teñen encara un pes aclaparador, el 75,8 

% del total del grup i el 99,7 % del bosc/erm de Rajadell. 

famiJlarament de Rajadell no dona els propietaris foranas. A part d'alguns 

masos que podem identificar, no podem saber si son de Rajadell o no. Un meto-

de aproximatiu consisteix a comptar com si fossin del poblé els que tinauin 

casa i com a foranas els que no en tinguin. El punt de partida és la compro-

vació (en l'estudi del poblament de Navarcles i de contractes de conreu) que 

almenys, al Pía, la majoria d'individus solien teñir la seva casa. Aixb sig

nifica ̂ arbellar els propietaris: encertadament pels nostres objectius, eli-

minem els forans que sois teñen un tros de mas al terme i la casa en el veí i 

també eliminem els que teñen una parcel.la i son de pobles veins. Desencerta-

dament, els que son del poblé estudiat, teñen terraipsrb no casa no ai .son oom£ 

tats; així com s'haurien d'eliminar els forasters que teñen mas -per. tant ̂ ca

sa al terme- i que-en el nostre metode hi son comptats. 

En el. quadre 3.54 s'observa com els propietaris de Rajadell son el 71,3 °'o 
i controlen el 81,4 %, mes que el 1747 si l'ocultació no desvirtúes les da

des. Si intentem detectar els masos propietat de foranas -que no vol dir que 

hi siguin tots- hem trobat els següents: 

Mas Taradell Simón Fabregas de Manresa 

Mas Forn 
Mas Hostal Príncep de Belmonte 
Mas Castell 

Mas Noguera ^ „ ,^.„ 
Mas Cadell Francesc Gallifa 

Mas Barquet Francesc Martrus 

Mas Aleqre ... „ 
Mas Bosch ^^^^"^ "̂'"̂  

.El nombre de masos ha augmentat encara que alguns eren masos petits, que 

no sortien, incorporats al gran. D'altres ha canviat el propietari; el Mas 
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Taradell que era propietat d'un pages ara ho és d'un ciutada de Manresa. 

Els quadres 3.55-56 recullen 1'estructura de la propietat sense els fora

nas i per conreuŝ -destaca la similitud amb els quadres 3.52 i 53. 

QUADRE 3.57 

Corba de Lorenz de 1'estructura de la propietat de 
la térra a RAJftDEtL, el 1745 i el 1862. 

1746 1862 

10 20 30 AO 50 60 70 80 90 
P r o p i í l o r i s 

Amb „ s foro. 1= 0 . "° 

I: Index de concentració de Gini. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 
•/• Propielori s 

— Amb els de foro. 1=0,727 

Sense els de lora I=0>693 

Els índex de concentració de Gini corroboren el que s'ha exposat: en el 

s. XVIII l'absencia de petits propietaris condiciona que l'estructura de la 

propietat sigui molt igualitaria entre els masos i , per aixb obtenim 1'índex 

tan baix de 0,139806. En'canvi el 1862, ha apare.g ut la petita propietat amb 

molt poc.control de terres i , per oposició ais masos que controlen gairebé 

totes les terres, l'índex s'eleva a 0,7273. El pes important deis, grans pro

pietaris condiciona que l'índex no s'enfili mes amunt. 

L'estructura de la propietat de Rajadell es caracteritza en el s. XVIII 

peí fet d'estar formada per masos en el sentit mes estríete -quíntanos de ce

reals, vinyes, hort, bosc i roques-, la vinya hi és poc desenvolupada i el 

bosc ocupa grans extensíons. Sota la influencia del Pía - i Manresa específica-

ment- es desenvolupa a partir de la segona meitat del s. XVIII un poblament 

concentrat i es crea una munió de petits propietaria de casa i hort que acce-

diran a les terres rdéls masos peí contráete derabassa. A.mitjans del XIX 

les terres roturades son'encara poques i él pes del bosc encara és impor--

'tant. Els trets iniciáis .son característíes de L'Alt Bages, pero la vía de 

creixement emprada és diferent. 
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3.4.6 Rocafort 

El cadastre de Rocafort de 1741 és també molt poc fiable (134). Recull el 

T% de l'extensió actual, mentre que el 1861 arriba al 79,26 ?á. Evidentment 

aquest darrer precisara mes la tendencia. 

A/ L'estructura de la propietat de Rocafort en el s. XVIII. 

Sois s'han elaborat els quadres 3.58, i 3.59 per mostrar la incertesa de 

les dades. Cap propietari supera les 66 Q., quan és habitual que els masos 

estiguin gairebé sempre per damunt d'aquesta xifra. Preferim utilitzar les 

dades qualitatives que proporciona el cadastre que no pas els quadres. 

Deis 19 píPopietaris de Rocafort el 1746, 15 teñen mas amb el repartiment 

de conreus tipio deis masos. La vinya practicament no apareix en el cadastre, 

encara que el 78,9 % deis propietaris en teñen. L'ocultació podría influir, 

perb no creiem que s'hagi consolidat com a zona de vinyar. 

Els 4 propietaris restants, dos son jornalers, un terratinent i un altre 

no s'especifica. 

Els jesuites hi controlen dos masos i n'Onofre Parera, blanquer de Manre

sa un altre (135). 

La situació de Rocafort en el Is. XVIII és semblant a la de Rajadell: área 

de masos, predomini del bosc i , sota la influencia directa del Pía -via Navar

cles o Manresa- s'inicia una expansió de la vinya, que provoca no sois la ro

turado del bosc en Tarea mes propera al Pía, sino l'aparició d'una petita 

propietat amb trets espedfics. 

B/ L'estructura de la propietat a Rocafort en el s. XIX (136). 

El quadre 3.60 posa les coses al seu lloc. Qs propietaris han augmentat 

de 19 a 118, perb ho han fet sobretot els petits propietaris. La polaritzacció 

és de nou evident: el 79,3 % deis propietaris controla l ' l % de les terres; 

el 13,8 %, el 95,2 %. La pagesia mitjana, és inexistent, perqué era un grup 
social mes propi deis pobles del Pía. 

En una analisi per conreus (quadre 3.61) elSí trets d'altres llocs es repro-

dueixen aquí: el 95,7 % deis MPP teñen una petítissima parcel.la de cereal 
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de seca (0,2 Q. de mitjana), no hi ha hort. Es possible que es tractés, en 

realitat, d'horts de seca. La vinya és el conreo majoritari del grup, pero 

sois el 10,9 % deis propietaris hi accedeixen. 

Al contrari, la gran propietat manifesta un alt grau de policultiu ja ca-

racterístic (cereal, olivera, bosc, erm). La vinya és el conreu majoritari 

(37,5 % del grup) pero no era conreat directament. Erm i bosc ocupen el 54,8 

% del grup, molt mes reculat que a Castelladral i Rajadell. 

En el quadre 3.62 intentem estudiar la propietat forana a partir de la me

todología indicada per Rajadell. Els masos propietat de forasters son desco-

neguts i , per tant, el quadre es limita ais que no teñen casa. Solament el 13,6 

% son en aquesta situació (16 propietaris). Els molt petits propietaris es 

redueixen a 80 i amb ells ha crescut Rocafort. 

Els quadres 3.63 i 3.64 recullen les variants a l'estructüra de la propie

tat sense els forasters. És manté idéntica. En el repartiment per conreus, 

s'observa que en desapareixer els foranas, els MPP que teñen una petita par

cel.la de cereal augmenten (el 98,75 % en teñen). La correlació petita parcel.

la de seca-hort / MPP és mes elevada si no hi ha els propietaris forans. 

QUAORE 3.65 

Corba de Lorenz de l'estructüra de la propietat de 
la térra a ROCAFORT, el 1741 i el 1861. 

17'U 1861 

lO 20 30 AO 50 60 70 8 0 90 

Propietaris 

- ~ Am!, sis de fora. I=0>^93 

I=Index de concentració Gini 

10 20 30 40 50 50 70 80 90 
•;. P r o p i e t ü r i s 

— Amb els de fora. J = 0 i 8 5 6 

Sense els de foro. 1 = 0 , 8 4 3 

Els índex de Gini- mostren els graus de concentració de la propietat de 

Rocafort. §1 de 1741 no es té en consideració per la poca fiabilitat de la 

font. Els de 1861 mostren un índex molt elevat, igual al de Calders, que in-



dica una gran concentració de la térra. 

3.4/7 Manresa 

a. 
Perruna analisi detallada de l'estructura de la propietat a Manresa en el 

s. XVIII remetem a la nostra tesi de Ilicenciatura (137), sois utilitzarem 

alguns quadres per*poder comparar amb el segle XIX. Els cadastres de Manresa 

son molt mes fiables que els de la resta de pobles; s'han elaborat a partir 

d'una recanació i s'apropen mes a la realitat. Deis tres utilitzats (1737, 1789 

i 1832) 1'aspeóte menys fiable és els conreus, perqué els tres fan referen

cia a la mateixa recanació i les parcel.les indicados en aquella podien haver 

canviat de conreu al llarg del temps. El 1832, hem utilitzat la recanació per 

definir les extensions perb hem utilitzat les indicacions del repartiment per 

definir els conreus (138). 

L'amillatamenf de mit jan"' segle XIX, no porta data, perb tant la lletra 

com el document determinen el seu carácter d'amillarament. Creiem que va ser 

fet entre 1850 i 1860 (139). 

A/ estructura de la propietat a Manresa. 

A l'estudi de Manresa canviarem de metode. Estudiarem primer el que s'ob

serva el 1737 i ho compararem després amb les estructures deis altres anys. 

Bl 1737, l'estructura de la propietat es caracteritza per (quadre 3.66): 

a/ Predomini deis MPP (el 76,9 %) i deis petits, (el 15,2 %); controlen 

entre els dos, el 58,1 % de les terres. Implica una fragmentació notable de 

la propietat de la térra, molt superior ais altres pobles de la comarca. 

b/ La pagesia mitjana és relativament feble (el 6 % amb el 18,5 % de ter

res) i la gran propietat (mes de 33 Q.) no té la forga d'altres llocs (1*1,9 % 

de propietaria controlen el 23,4 % de terres). En el grup de mes de 66 Q. s'hi 

troben els propietaris de masos de Manresa amb trets semblante a la resta de 

masos: de la comarca. 

Comparem aquesta estructura de la propietat amb la deis altres anys estu

diats (quadres 3.72,78 i 83): 

-Assistim a una redúcelo progressiva de propietaris (1135 a 1737, 1057 

a 1789, 968 a 1832 i 1037 a 1860). No podem oblidar que en aquesta darrera 



data hi ha Viladordis, parroquia al marge del cadastre en el segle XUIII. 

-El grup de MPP és el grup majoritari amb tendencia a guanyar pes dins 

l'estructura (76,9 %, 77,3 %, 80,6 %, 79,3 %), perb aquest augment no ua pas 

acompanyat de control de mes terres; tot el contrarí (33,8 %, 30,1 %, 29,6 %, 

22,3 ?ó). Son cada vegada mes petits. 

-Els petits pagesos (grup de 8,25 a 16,5 Q.) es reduei>í'.en en termes 

absoluts de 1737 a 1832 (passem de 172 a 88) i perden pes relatiu (de 15,2 % 

a 9,1 %. En canvi fins : 1860 augmenten (passem a 11,3 ?ó). Ara bé, disminuei-
xen a la meitat les terres que controlen (24,3 % d 1737 i 12,2 % el 1860). 

-La pagesia mitjana (de 16,5 a 33 Q.) és per si mateixa feble (el 6 °í> 

de propietaris) i al llarg del període estudiat experimenta un creixement de 

1737 a 1787 (de 68 a 74) i en el control de terres (de 18,5 % a 20,3 % ) . S' ex

plicarla potser per 1'ascens de la burgesia manresana que acumula terres. 

A partir de 1789, comenga la redúcelo: son 63 e) 1832 i 53 el 1860 i les 

terres controlades passen al 12,1 % el 1860. Es un grup inestable: o s'enriquei-

xen i passen al grup següent o s'enfonsen i passen a un grup inferior. 

-Els dos grups de la gran propietat, en canvi, augmenten les terres que 

controlen: 

a/ El de 33 a 66 Q. passa de 14 a 27 propietaris i les terres controlades 

de 7,8 %, 11 %, 14,8 %, 12,2 ?ó. Aquesta redúcelo darrera cal entendre-la en 

funció de 1'ascens de propietaria al grup següent'''qual debilita el grup. 

b/ Els grans (+ de 66 Q.) augmenten notablement (de 8 a 18 -aquí també in-

flueix Viladordis) i les terres controlades de 15,6 ?ó, 19 %, Tb,1 ?ó 1 41,1 %. 

Es evident que en l'evolució de l'estructura de la propietat a Manresa, 

la característica básica és el procés de concentrado de la propietat i , com 

a conseqüencia, un afebliment de la petita i mitjana propietat, a benefici 

de la gran. 

L'index de concentrado de Giní copsa perfectament aquest procés (qua

dre 3.88). 

La concentrado augmenta cada any analitzat. El 1860 perb, no s'arriba

ra a les elevados xifres de d'altres pobles sempre superiors a 0,75. 

Estudiem a continuado la distribució deis conreus per grups i la seva evo-

lució en el temps (Quadres 3.67, 3,73, 3.79 i 3.84). 

a/ La gran propietat (+ de 66 Q.) engloba a propietaris de cases de pages 

que s'han mantingut fins el segle XIX, amb canvis de propietaris perb sense 

partido de terres (excepte potser el Mas del Xup): 

Es l'únic grup en qué el bosc té un pes notable pero, com és Ibgic, en 



QUADRE 3.88 

Corba de Lorenz de l'estructura de la propietat de la 
térra a Manresa, el 1737, el 1789, el 1832 i el 1060. 

tO 20 30 ¡,0 50 6 0 70 8 0 9 0 10 20 30 40 50 50 70 80 9 0 
•/. Propietoris P r o p l f t a r l i 

— Ambe i s ae lord. I::0,4B7 — ''>'°- 1=0,535 
Sense els de foro. 1=0,464 •" Sense ot s de lora. 1=0,519 

1= Index de concentració de Gini 

1832 1860 
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•;. P r o p i e t o r i s -i. P rop ie to r i s 

- Amb els de (oru. J=0,574 _ _ Amb els de loro. 1 = 0,663 
• Sense els de loro. 1=0,590 Sense els ele lora. 1=0,610 

franca regressió (33?á, 29,6%, 22 %, 20,6%). 

-El cereal de seca és conreat en forma de quintana extensiva per satis-

fer les necessitats del masos (mitjana de 20 a 25 Q. per mas). El 1860, supo-

sa el 7,9 % del grup (el 1737, el 13,9 %) , 

-La.vinya augmenta, en canvi, considerablement el seu pes dins del grup 

(15 ?á, 19,9 ?á, 21,6 %, 45,4 %). El salt endavant es fe el 1860, pero possible-

ment degut al fet que hi ha els rabassaires incorporats a la propietat. 

-L'increment de la vinya desplaga el pes del regadiu en el grup (de 12,8 

% al 9,8 %). Els masos -potser perqué obtenien el cereal de les quintanes no 

s'entusiasmaren gaire peí regadiu i , per aixb, aquell tenia molt poca impor

tancia en el grup. 

-L'erm no ha d'e'sser considerat aquí com a "quaret de vinya" sino com a 
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terres no productivas. Com en el bosc, també hi ha redúcelo. 

b/ El grup de 33 a 66 Q. inclou els grans propietaris que s'han format a 

costa d'adquirir parcel.les ais petits propietaria. Té uns trets caracterís-

tics respecte al grup anterior: 

-La propietat per excel.lencia és el regadiu: el 1737, ja suposava el 

29,1 ?á de terres del grup, el 40,9 1Í el 1789, el 47,8 % el 1832 i un llauger 

retrocés el 1860 -42,9 

-La vinya és el segon conreu en importancia: el 26,2 ?ó, 33,1 ?é, 29,5 %, 

35,6 %. 

El regadiu i la vinya son els dos conreus fonamentals. El seca i 1'olivera 

apareixen com a margináis, i el bosc retrocedeix amb unes oscil.lacions irre-

gulars. 

Val la pena assenyalar que el 1860, entre els dos grups hi havia 48 propie

taria que controlaven el 46,3 ?ó de les terres de regadiu, el 1737, eren 17 amb 

el 22,09 ?ó. La concentració de regadiu -les terres millors del terme- és 

un tret fonamental. 

c/ En el grup de MPP (de O a 8,25) observem que: 

-La vinya és el conreu que el teñen mes individus (75,9 %) i que ocupa 

mes terreny. Hi ha pero una tendencia a la disminució (75,9 % a 1789, 71,67 %, 

60,3 %) aguditzada en el segle XIX. Hi hauria dones una despossessió deis MPP 

de vinya. 

-L'erm compila el paper de quaret de vinya pero s'esfondra el 1832 i de 

480 propietaris el 1737, es passa a 60. Sí disminueix_, implica una intensifi-

cació de les vinyes? 

-El cereal de seca que controla el grup és minsa el 1737 (3,1 % de tor

res del grup), es redueix ej 1789, 2,7 %¡pev augmentar lleugerament després 

fins el 8,8 ?á de 1860. 

-El regadiu afecta el 55 % deis MPP, pero es redueix a 30,96 % el 1789 

i augmenta després fins al 37,5 % el 1860. 

-El 40,2 % tenia el 1737 una petita parcel.la d'olivera. El 1860, sola-

ment el 13,7 %. Es un conreu abandonat per la MPP. 

La vinya era el conreu mes característic del grup, a vegades complementa

da amb una parcel.la de regadiu. El bosc quedava per altres grups de propie

taris. 

d/ El grup de petits pagesos (de 8,25 a 16,5) ja hem copsat el seu afebli-

ment (172/135/88) i lleugera recuperado el 1860 -117- La decadencia deis pro

pietaria mitjans i/o la incorporado de Viladordis podien ésser causes de la 

recuperado. 

374 



El conreu fonamental del grup era la vinya que ocupava del 53 al 55 % de 

les terres del grup. En segon lloc trobem el regadiu, perb si dins del grup 

ocupa una quarta part, sobre les terres de regadiu del terme s'ha reduit el 

pes del grup de 25,6 el 1737, a 15,7 % el 1860. 

e/ En el grup de 16,5 e 33 Q, la vinya augmenta el seu pes dins del grup 

(passa de 39,6 1737, a 53,5 %) i el regadiu es manté en el grup (26,5 % 

el 1737 i 24,5 ?á el 1860). Oliveros i erm que afectaven a la meitat de propie

taris en el segle XVIII, s'ha reduit a la meitat el 1860. 

Si procurem fer una síntesi es podria dir que l'estructura de la propietat 

de Manresa evoluciona de la següent manera: 

-La propietat esta menys concentrada que ais altres pobles: els petits 

propietaris teñen mes terres i els grans, no son tan grans. 

-L'evolució es basa en un procés de concentració molt aguditzat en el 

segle XIX: els grans propietaris acumulen gran quantitat de terres, j els MPP, 

no disminueixen respecte al total,, pero . son cada vegada mes petits (la 

mitjana del grup evoluciona: 3,15 el 1737, 2,85 Q. el 1860). 

-La mitjana propietat també s'afebleix, i mostra altra vegada la seva 

inestabilitat: o s'incorpora a la gran o s'ensorra a la petita. 

-Aquesta concentració i augment de la desigualtat respecte a l'accés a 

la térra es reflectEdx també en els conreus: les terres acumulados pels grans 

propietaris son les terres de regadiu, evidentment les millors. Els petits, 

en canvi, son apartats progresslvament i la vinya -en petites dimensions- és 

el conreu mes destacat. 

-L'estructura de Manresa és, al llarg del temps, diferent de les que hem 

vist fins ara: els masos tradicionals apareixen a les rodalies de la ciutat 

(Mas 011er, Farreres, Font de la Serra, Corrons de la Pila ...) i ocupen ex

tensions notables i es comporten com els que hem estudiat. No els interessa 

el regadiu.: Perb no son el grup dominant a la Ciutat. El característic de la 

ciutat és la fragmentació de la térra en multitud de petites parcel.les de 

seca, vinya o de regadiu i els petits propietaris teñen accés a aquesta. No 

tots son pagesos, les activitats industriáis teñen un pes important i es com

plementen amb la térra. I es crea progresslvament uria burgesia urbana que jun

tament ais cavallers i ciutadans honrats -petita noblesa creada en el s. XVIli

té Ínteres en controlar les millors terres de regadiu i d'elles expulsen 

progresslvament els petits els quals en tot cas, hi hauran ¿'accedir per la 

via de 1'arrendament. 

Anem a estudiar l'evolució de la propietat forana a Manresa (quadres 3,68, 
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74,80,85) El primer que s'observa és que els propietaris forasters aug

menten de forma notable al llarg del període estudiat. 

ANY PROP. 0' 
/O TERRES 

1737 7 0,6 5,3 : 
1789 67 6,3 8,3 : 
1832 129 13,3 9,2 : 
1860 227 21,9 35,- ' 

D'ésser practicament inexistents el 1737 es passa a la cinquena part 

deis propietaris elJ1860, i les terres del 5,3 % al 35,- %. 

Dins deis propietaris en podem distingir diversos tipus: 

a/ La propietat de pobles de la rodalia: s'intensifica al llarg del 

segle XVllI, unes vegades per veinatge, d'altres per 1'atracólo del re

gadiu de Manresa i altres per herencies de caballera que en un moment 

determinat s'havien instal.lat a Manresa. (140) 

b/ Propietat forana de petita noblesa no resident a Manresa; d'alguns, 

a vegades ni es diu que no vivien a Manresa. Es tracta normalment de pe-

tita noblesa que havia residit a Manresa en un moment determinat, o d'he-

réncies rebudes per petita noblesa barcelonina fruit d'estratégies matri

moniáis determinadas (141). Controlen sobretot terres de regadiu. 

c/ El 1860, sois apareix el qualificatiu de "forasteros" i d'entre ells 

es detecta un tercer grup: sectors de la burgesia manresana que van a 

Barcelona. No vol dir desvinculár-se de Manresa, perb teñen un peu al 

centre econbmic mes important (142). 

d/ Es detecten persones de fora que han comprat o heretat els masos 

del terme i el qué era propietat pagesa, passa a ser d'un altre grup so

cial (143). 

Amb aquest augment de propietaris forans, sobretot el 1860, l'estruc

tura de la propietat de Manresa resulta en part distorsionada per les 

petites parcel.les del pobles de les rodalies que configuren l'estructu

ra de la propietat del seu poblé. En el mateix sentit, els propietaris 

de Manresa podien teñir terres al terme veí de St. Fruitós. Malgrat que 

pegues existir una certa compensació, a nivell de petita propietat es 

copeen canvis notables (quadre 3.69, 75, 81, 86). 

Elá MPP passen de 871 el 1737, a 658 el 1860 erftermes absoluts. En 

termes relatius els petits augmenten el seu pes (de 77,2 % a 81,2 % ) , 

redueixen considerablement les terres (35,7 % a 27,4 %) i el que mes cal 

destacar, son molt mes petits (la mitjana passa de 3,15 Q. el 1737 a 2,83 

el 1860). 
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Els grups següents (8,25 a 16,5 i 16,5 a 33) també disminueixen notable-

ment, en la línia de l'afebliment ja indicada, pero també per la marxa a Bar

celona de gent,les ^oss^ssions de-Manresa deis nuals son un compiement d'al

tres activitats'qconbmiques. 

Els grans augmenten les terres que controlen (45,6 % el 1860 front a 19,5 

% el 1737). 

El que ressalta, és la concentrado de terres tan considerable que es pro-

duí pels sectors de la burgesia urbana, a costa de la petita propietat. 

Les conclusions sobre grups de propietat i conreus estudiadas mes amunt 

son valides pels quadres (3.70, 76, 82 i 87) que mostren la distribució de 

conreus per grups, sense els forans. 

Queda un darrer aspecto per estudiar, la distribució de la térra per pro-

fsssions, la qual sois es pot fer pels cadastres de 1737 i 1789. ÍEI 1832 les 

dades son molt incompletos i el 1860- mal s'indica la professió del propie-

tari (quadres 3.711 77). 

No utilitzem la mateixa distribució deis grups que hem fet en els altres 

pobles per dues raons: perqué alguns gremis teñan molta importancia i volé© 

•prestar-hi un xic d'atenció i per la dificultat de destriar la categoría de 

Ma de la Ciutat que engloba a la petita noblesa, treballadors de l'Ajuntament 

i burgesia incrustada en algún carree de l'administració municipal. Per grups 

observem: 

a/ Els mes nombrosos eren els pagesos (el 1737, el 39,5 % i controlaven 

el 35,2 % de la térra).El 1789 significaven el 44,8 % deis propietaris i con

trolaven el 36,9 % de la térra. Ara bé, aquest augraent s'ha de matî s ar per

qué al 1737, tenim 190 desconeguts (el 16,7 ?¿), molts deis quals probablément 

fossin pagesos. No podem destriar jornalera -els que tenien alguna pega de 

térra insuficient per viure'n- i els pagesos.que vivien de la térra 

Controlaven sobretot cereal de seca, vinya, bosc, erm i roques -molt con-

dicionat pels masos. El regadiu era mes aviat baix (el 21,7 % eí1737) amb 

tendencia a disminuir (el 19 % el 1789). 

b/ La-blanqueria fou la industria mes notable en el segle XUII. El1737 

controlaven el 8,7 % de la térra (pero el regadiu estava per sobre d'aques

ta mitjana, 13,1 ?¿). No controlaven ni bosc ni seca i estaven mes aviat ins-

tal.lats en el regadiu. La industria de la blanquería va decaure en el s. 

XVIII i els blanquers mes importants es passaren a la seda (el 1789, contro

laven només el 5,5 % de les terres). 

c/ La industria de la seda esdevindra l'activitat mes important de Manre-



sa en el s. XVIII. El 1737 no s'hauia produit encara l'arrencada definitiva: 

comptava el grup amb 53 propietaris i el 6,5 % de les terres a 1737. Com tots 

els artesans eren propietats formades a base de parcel.les, sense cap control 

damunt del bosc i l'erm. El regadiu estava per sota la mitjana en aquest any 

(5,4 % ) . 

El 1789, el creixement del grup ha estat espectacular -de 53 a 174." contro-

lant el 16,7 % de les terres, pero el regadiu ja és per damunt d'aquesta mit

jana: en controlaven el 19,6 %. 

Per altra banda, el conreu mes freqüent del grup era la vinya que era con

reada peí 76,9 °'a deis propietaris. El regadiu 1'incorporaven els mestres ve-
lers enriquits. 

d/ Els qremis téxtils recullen els artesans no vinculats a la seda (parai-

res, teixidors de l l i etc..) Anavenna remole de la seda i molts d'ells s'hi 

passaren. Es un grup de propietaris realment feble: 66 propietaris el 1737, 

76 el 1789, pero de controlar el 5,1 % passen a controlar el 4,6 %. El con

reu mes important era la vinya. 

e/ El grup que anomenem artesanat recull a la resta de menestrals no de-

dicats a la industria textil (ferrers, sastres, paletes etc.). Es un grup 

important el 1737, 200 propietaris que controlen el 13,4 % de la térra, pe
ro no son deis grups socials mes actius econbmicament. El 1789, s'han reduit 

a 174 i controlen el 9,2 % de les terres. El regadiu esta per dessota d'aques 
ta mitjana (6,6 %). Es un grup expulsat a poc a poc de les millors terres. 

f/ Els artistes era un gremi format per individua dedicats sobretot al 

comerg (apotecaris, confiters, xocolaters) i en l'escala social era el grup 

mes ben situat abans d'accedir a la petita noblesa. És difícil estudiar la 

seva evolució, perqué alguns d'ells ocuparan carrees a l'A/juntament i aparei-

xeran a la Ma de la Ciutat. Controlaven el 2,5 % de les terres el 1789 i ha-

uien passabde 11 a 17. 

g/ La Ma de la Ciutat és una barreja fonamentalment de petita noblesa, 

burgesia ascendent amb carree a la ciutat i treballadors municipals. No in-

sistirem en el tema ja analitzat (144) sois remarcar a nivell global, que 

malgrat 1'hetereogeneitat del grup, dominen els grans propietarisi'£| 1737 

controlaven el 15,2 % de la térra; per damunt d'aquesta mitjana hi trobem 

el cereal de seca -alguns teñen masos- i sobretot el regadiu (40 propietaris 

controlen el 25,5 % de les terres regades).El 1789, notarem l'acumulació de 

terres: el grup controla el 19,6 % de les terres (el 32,3 % del cereal de 

seca, el 31,1 ?á del regadiu i el 38,9 % del bosc). 
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h/ els eclesiastics barregen en el grup les terres deis beneficis eclesias

tics. » i les terres de les instítucions. Aqüestes darreres son les que real

ment teñen pes (145). L'Església controlava a Manresa, el 6,2 % de les ter

res el 1737 amb lleugera redúcelo al 5,1 ?á, llígat a l'expulsió deis jesui-

tes el 1767. El regadiu estava per damunt de la mitjana (8,1 % ) . 

Malgrat que no podem estendre les nostres conclusions al s. XIX,en el 

control de la térra per professions destaquen diversos elements: que e l re

gadiu -1 'área mes productiva de la ciutat- es controlat pels grups que eco-

nbmicament dirigeixen la ciutat (la burgesia sedera) i pels grups instal.lats 

tradicionalment en ella, (petita noblesa), a costa d'altres professions que 

son progresslvament eliminades (pagesos, artesans) i , que matísant . mes,coin

cidirá amb els grups de petits propietaris. Que la burgesia emprenedora -ve-

lers sobretot- és el grup mes actiu i que mes terres acumula, a base perby 

de la compra/venda de petites parcel.les. Enfront a aquest element, dinamit-

zador de l'estructura de la propietat, un element estable: els masos de les 

rodalies, que en mans de pagesos o de ciutadans honrats, no compren regadiu 

i continúen amb l'estructura classica del mas. I ,finalment, ., lé pagesia 

significa el 40 % deis propietaris i es veuran pressionats pels grups dominants 

i arraconats en el regadiu. 

No es tracta de destruir la petita propietat -la qual no perderá el con

trol de la vinya- sino d'evitar la seva reprodúcelo completa amb la propie

tat de la térra i , per tant, posar-la al serveii de la burgesia urbana de di

ferents maneres: aportant ma d'obra barata al procés d'industríalitzacló, 

o generant renda mitjangant el contracta d'arrendament de les terres de re

gadiu. I damunt del regadíu s'orientava el creixement urba amb el qué tenia 

d'especulatiu. 

3.4.8 Conclusió. 

Després d'haver estudiat l'estructura de la propietat de set municipis 

del Bages en el segle XVIII i segle XIX, podem arribar a unes conclusions 

generáis que defíneixín els trets d'aquesta estructura. 

S'ha copsat un únic model d'estructura de la propietat que ve matisat 

peí grau de desenvolupament urba i activitats no agraries de la zona. El punt 

de partida és una estructura de masos que coincideix amb la gran propietat' 
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i que controla gairebé la totalitat de terres del municipi. Aquests masos, 

tenewal Bages una extensdó de seca -que anomenem quintanes- la qual produeix 
^ , y-

amb el sistema biennal, per*'l'abast de la casa, un hort per' les verdores, 

un oliverari per""'la producció d'oli, un vinyar que el conrea directament la 

casa i:no sol íser molt extens i la resta de terres dedicados al bosc. Es aques
ta extensió de bosc la que permetra estendre la vinya, pero el mas gairebé 

mal no- assumira^directament el seu conreu sinn que preferirá tedir: les 

parcel.les a rabassa morta* áls petits p'ropietarís sota la Veva 

orientació. 

Les estructures apareixen polaritzades perqué a l'altra banda deis grans 
propietaris trobem una munió de petits propietaris -en realitat sempre els 

hem detectat en el grup de O a 8,25 Q-i els hem qualificat de MPP ''que con

trolen en propietat quantitats irrisbries de térra, normalment un hort que 

a vegades es substitueix per una parcel.la de seca minúscula que en realitat 

fa la funció d'hort. Pocs accedeixen a mes terres (una vinya sobretot) pe

rb no sol consolidar-se. L'hort - i la casa com veiem en el poblament de Na

varcles- serán posseits peí MPP a propietat, emfiteusi;.'o cens fixr a liara 
termini. Les terres oer sobreviure no serán suficients i caldra recorrer a 
l'oferta del mas: les terres de rabassa a oarts de fruits. , ta relació d'ex-

olotació estava en marxa. 

Aouests dos elements sintetitzen llestructura de la propietat, perb si 

el procés urba esta desenvolupat hi ha també activitats no agrarias; el pro

cés de fragmentado de les rodalies del poblé és mes elevat i apareixen al

guns individus que deixen de ser MPP i passen a ser petits i alguns d'ells, 
fins i tot es coñverteixen en pagesia mitjana. Son unes propietats consqli-

dades a base de comprar petites parcel.les. La comercialització deis produc
tes deis petits pagesos í l'aprofitament de les dificultáis de la comunitat, 

poden enlairar a algún petit propietari (veure el cas de Navarcles mes enda
vant), perb el riso també el pot enfonsar. A Navarcles i Artes s'ha detectat 

aquest grup, mentre que a Rocafort i Rajadell on l'aparició de la petita pro
pietat és molt tardana no existeixen i la seva actjvitat económica en el se

gle XIX, ja és organitzada des deis pobles del Pía. • 

Els exemples de Castelladral i de Manresa son els mes allunyats d'aquest 

modél. A Castelladral l'aveng de la vinya és molt tarda i el poblament que 

s'origina és diferent: els petits pagesos no adquireixen en propietat un hort 

i upa casa, sino que están establerts en masoveries de les cases de pages 

principáis, normalment insuficients i han de servir-se també de laf;rabassa. 
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Pero a mitjans segle XIX la MPP esta poc desenv/olupada i el pes extraordina-

ri del bosc demostra que s'esta lluny encara del model del Pía. 

A Manresa, el procés urbanitzador i historie de la ciutat, havia fragmen-

tat enormement les rodalies fins el límit deis propis masos del terme ja ais 

afores. Els pagesos no eren majoritaris i , per tant, l'accés a la térra ju-

gava el paper de compiement a l'activitat menestral. Els mecanismos d'explo-

tació cal plantejar-los aquí no tant en funció de la térra com de l'activi

tat industrial que desenvolupa la Ciutat. Els pagesos, també conreaven ter

res a rabassa deis masos del terme i de les rodalies, i s'establia la rela-

ció d'explotació descrita mes amunt, malgrat que la burgesia urbana acumula-

va reqadiu i reorientava 1'explotado de la térra cap ais seus interessos. 

En aquesta doble complexitat el cas de Manresa, desborda el model simplificat 

ja definit de l'estructüra de la propietat baqenca. 

3.5 L'ESTRUCTÜRA DE L'EXPLOTACIO'DE LA TERRA 

Per aproximar-nos a l'estructüra agraria bagenca, l'estructüra de la pro

pietat n'és solament un aspeóte. Hem pogut observar com l'accés a la térra 

era profundament desigual -s'estableix a partir d'aquí una relació de poder 

entre els grups socials- i com els petits propietaris havien de recorrer a 

recursos fora de 1'explotado per subsistir, ja fós en forma de jornala, ja 

fos en forma d'accés a la térra vía contractos de conreu. En ambdós casos, 

la relació de poder que significava l'accés desigual a la propietat de la 

térra, derivava cap a relacions d'explotació que permetien a la pagesia de 

mas extreure excedent a la resta de la pagesia. L'ús de treball assalariat 

es limita a les époques de treball punta. La principal relació d'explotació 

s'estábil per la via del contráete de masoveria i de rabassa morta. En el 

present apartat sois volem estudiar la seva extensió i , en definitiva, l'es

tructüra de 1'explotado que s'origina. 

Les fonts presenten problemes. En els cadastres hem dit que mal -exceptu-

ant els dubtes d'Artés- apareixen els rabassaires. A vegades - i ho utilitza-

rem- es fa referencia a algún mas conreat per rabassaires, pero é=3 molt es

peradle. Per altra banda, no sempre de manera precisa, s'especifiquen els 

masovers. En els amillaraments passa al revés: tenim molt detallados les ra-
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basses i cap noticia de les masoveries. Caldra dones fer aproximacions indi

rectos. 

3.3.1 L'extensió de les masoveries. 

Entenem aquí per masoveria, el mas que no e's explotat per l'amo, sino per 

un parcer al qual se l i cedeix com habitatge el mas. Aquesta forma típica 

té variants: a vegades és una porció del mas en qué hi ha una casa normalment 

d'inferior qualitat al mas principal, o bé, el masover resideix en algunes 

habitacions del mas principal i se l i assigna per conrear una área determi

nada. Aquesta formula sera mes típica del s. XIX. 

En realitat, si exceptuem aquests dos casos, que impliquen una intensifi-

cació del mas, l'aparició d'una nova masoveria volia dir que s'havia elimi

nat un propietari pagés en benefici d'un altre pagés o d'un altre grup social. 

Podríem assenyalar diversos processos: 

a/ Casament hereu/pubilla propietaris de masos: dos patrimonis es conver-

teixen en la generado següent en un de sol. Es tracta de dos masos que fins 

aleshores havien estat conreats per dos propietaris. Ara queda en mans d'un, 

el qual habita i conrea un mas i cedeix 1'altre a masoveria. En aquest cas 

es tracta de concentració de la propietat. 

b/ Endeutament pages i perdua de la propietat: mes endavant estudiarem 

aquest problema. Dificultats econbmiques impliquen creado de censáis, ven

des a carta de gracia i , al final, venda definitiva: el mateix pagés es pot 

convertir en masover, o, el nou amo en pot posar un altre. 

c/ Domini útil mantinqut peí senyor feudal o recuperado per fadiqa d'aquell: 

el senyor havia cedit el domini útil pero a les rodalies del castell no ho 

havia fet. Aqüestes terres son conreados a masoveria, així com altres masos 

que per un procés historie determinat s'hagués reservat el domini útil. 

d/ Abandonament del mas per ascens social del pagés o per heretament d'un 

cabalar .ja instal.lat a ciutat i que no retorna al mas d'oriqen; pot ser que 

en el XVII, al Bages, séí'n produ'issin alguns casos (Mas Torras de Bages, Mas 

Llissach, Mas Mollet). Les tres famílies son petita noblesa en l'ínici del 

segle XVIII a Manresa. Ni en el XVIII ni en el XIX hem trobat exemples d'aquest 

tipus. 

D'aquest procés d'aparició de masoveries apareix sempre la pagesia de ma

sos com a perjudicada i uns altres grups socials beneficiats: burgesos de 



la ciutat, comunitats eclesiastiques.Altres vegades son alguns pagesos de mas. 
Al Bages hi ha una tendencia histórica, confirmada de nou en el segle XVIII, 

que no consisteix en la desaparició de masos, jai;que es mantindran com uni-
tats d'explotado intactos, sino en la concentració de la propietat de masos 

i de desviado cap a altres qrups socials de l'excedent qenerat en l'explo

tació d'aquells. S'aconsegueix aixi: a/ reforgament d'una capa de pagesia 

benestant que constituirán la burgesia rural del s.XIX, b/ penetrado de ca

pital urba que, amb l'excedent extret, contribuirá a finangar activitats in

dustriáis i crear rendistes i c/ extracció d'excedent per part de les comu

nitats eclesíastiques amb el qual es mantindran els fi l i s segons de les clas

ses dominants. Aquests grups utilitzaran les mateixes relaciona d'explotació 

que utilitza la pagesia de masos. 

QUADRE 3. 88 thi%i 

Extensió de les masoverieJal Bages a la primera meitat s. XVIII 

PARROQUIA HASOS(A) MASOS (B) % (E/A) 

ARTES 23 6 26,1 

CALDERS 41 12 29,3 

AWINYO 31 19 61,3 

CASTELLADRAL 45 20 44,4 

CASTELLET 10 5 50,-

CALLUS 11 7 63,6 

CASTELLGALI 23 21,7 

CASTELLNOU 15 6 40,-

JUNCADELLA 7 5 71,4 

NAVARCLES 6 1 16,7 

ROCAFORT 16 3 18,8 

RAJADELL 32 9 28,1 

SALLENT 27 8 29,6 

ST.MARTI TORROELLA 7 3 42,9 

SALELLES 6 3 50,-

ST. EUGENIA RELAT 15 6 40,-

ST. MATEU BAGES 16 6 37,5 

UALL DELS HORTS 6 2 . 33,3 

UILATORRADA 5 1 1 20,-

VÍLADORDIS 4 2 • 50,-

VALLHONESTA 6 1 16,7 

TOTAL 352 130 36,93 

En el quadre 3.88 bis utilitzem una mostra de cadastres de la primera mei

tat del s. XVIII i a partir de les indicacions que es fan a cada mas, destriem 

quins tenien masover i quins no. Deis 352 masos de la mostra, 130 estaven 

conreats per masover, que significa el 36,9 %, és a dir, una tercera part. 
^ 

Obviament hem indicat les dificultats de la font cadastral i , per tant, aqües

tes xifres s'.han de prendre com una tendencia. 
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Els mecanismes de creació de masoveries continuaren funcionant al llarg 

del s. XVIII i XIX i , per tant, el percentatge segurament augmenta. Pero els 

amillaraments' no en diuen res deis masovers i és impossible elaborar un 

quadre com el que hem analitzat. 

Per poder mostrar l'aveng de les masoveries i , la redúcelo de propietaris 

pagesos de mas, podem estudiar amb un cert detall el cas de Calders (146). 

Vegem com funcionaven els diferents mecanismes: 

a/ Masos traspassats a un altre grup social: 

-MAS VILATERSANA- Pagés: Jacint Vilatersana, passa a Josep Riber de Mola. 

A 1851 el propietari era Sebastia Ribot de Morató de 

Barcelona. 

-MAS COMÉELAS - Propietari a 1741, Josep Batllés de Moia i Isidro Bat-

llés a 1851. 

-MAS SANTAMANS - Propietari pagés a 1741, Francesc Santamans. A 1851, 

Joan Casagemas de Moia. 

-MAS REIXACH - Pages propietari: Gabriel Reixach a 1741. Nou propie

tari: Antonio Casagemas de Mola. A 1851, Pau Vilaclara 

(no indica d'on és,ni que fa). 

-MAS BOSCH - Pages: Geroni Bosch. Propietari nou: Rda. Comunitat 

de Mola a 1741. A 1851 continua essent la Comunitat 

de Mola. 

-MAS MUSSARRA - Pagés: Narcís Mussarra. Propietari nou: Rdo. Juan Bta. 

Trias a 1741. A 1851: DS Vicenta Domingo y de Morató. 

b/ Pagesos amb mes d'un mas que foren habitats anteriorment probablément 

per pagesos propietaris; 

- Jaume Reguant i Canadell 

- Francesc Gamisans i Rossinyol 

^ Francesc Vila 

- MAS RUBIO 
- MAS BLANQUER 
- MAS CANADELL 
- MAS VINTRO' 

- MAS ROSSINYOL 
- MAS OLLER 
- MAS CASALDEU 

- MAS SERRAMALERA 
- MAS BELLBEHl 

c/- Casaments amb pubilla: 

- Jaume Reguant i Canadell: la pubilla es deia Canadell. No sabem pero 
que van aportar els Reguant. 

- Mas SOLERVICENS de Navarcles: en dues generacions successives acumu
laren per casament hereu/pubilla: 
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^/ Pubilla Coll de Granera. Aporta el Mas Coll de Granero 
(amb terres a Caldera) i el Mas Saladich de Monistrol 
de Calders, que la familia Coll posseien a carta de 
gracia (147). 

b/ Pubilla Solervicens: es casa amb Miquel Vila, hereu 
del Mas Serramalera i Vellvehí de Calders. 

- Mas ROSSINYOL: al 1850 es diuen Gamisans Rossinyol.Que aportaren els 
Gamisans? 

- Mas SOLER: el 1850 la fi l i a és pubilla i es casara amb Valentí Sol i 
Bertrán. No sabem si els SOL eren propietaris de cap mas. 

- Mas SERRA: a principis del s XIX, 1'hereu es casa amb María Paral i 
Garolera de Sta. MS de Coreó, que aportaua els masos Paral, Garolera, 
Simón i Simón Xic, la qual era filia d'un altre casament hereu/pubi-
11a (149). 

d/ Transferencies per deutes: els traspassos a altres grups socials gai

rebé sempre es feien per problemes de deutes. Amb tota cortesa podem documen-

tar-ne tres casos: 

- Mas TORRACABOTA: el 1851 propietat de Jaume Torracabota. Passara per 

deutes a fináis del s. XIX a mans deis Soler-Freixau de Cabrianes (150). 

- Mas PUIGMARTÍ: passa a ésser propietat del Mas de 1'Angla per un pro

cés d'endeutament (151). 

-Mas SALADICH: el 1850 estava venut a carta de gracia a Josep Coll, pa

ges de Granera (el 1741 el pages es deia Josep Saladich) (152). 

e/.'Processos d'ennobliment o adquirits per nobles: Ho detectem per la in-

clusió del "de".en els cognoms deis propietaris: 

- Mas SOLA: propietat el 1850 de D. Juan BARO i de SOLA. 

- MAS PAHISSA: és de D. Vicente de PLANELL. 

La concentració de masos i el processos d'endeutament eren lents, perb 

continuáis i implicauen l'enfortiment d'alguns pagesos o el control de la 

térra per grups aliens a la comunitat pagesa. El carácter de llarg termini 

del procés impedeix moltes vegades de copsar-lo pero 1'exemple de Calders, 

mostra perfectament aquesta tendencia (quadre 3.89). 

QUADRE 3. 89 

Evolució deis propietaris de masos i les masoveries a CALDERS (1741-1851) 

1741 1851 0' 

NS de raasos 41 — 44 

Propietris de masos 36 87,7 35 79,5 

Propietaris de fora 8 —, 9 

Propietaris de CALDERS 28 26 

Propietaris que es 27(*) [52] 65,9 19 43,2 

diuen cora el Mas. 
27(*) [52] 

Hasovers 12 29,3 16 36,4 

* Si comptem els casos en que el canvi de propietari era inmediatament 
anterior al 1741, els propietaria que es diuen com el Mas, arribarien 
a 32. 



Per^nosaltres l'aspecte clau esta en els propietaris que es diuen com el 

mas, que sol ésser sinbnim en el s. XVIII de propietari útil. Quan el pages 

deixa el mas, aquest es continuava dient com es deia el pages. Fixem-nos que 

a Calders passa de 32 (el 78 % deis masos) a 19 (el 43,2 %). En 13, s'havia 

produit alguna alterado de les assenyalados. 

3.5.2 La rabassa morta en el s. XVIII. 

Els 'amlllaraments del segle XIX, permeten fer un estudi molt detallat 

del volum de terres cedidos a rabassa i l'estructura de 1'explotado que se'n 

deriva. Ho farem en els apartats següents. Els cadastres del s. XVIII, en 

canvi, no aporten cap noticia i és impossible fer una comparado. A partir 

de referencies aillades podem estudiar la seva expansió: 

a/ El contráete de rabassa mes antic que coneixem al Bages és de 1660 (153): 

un establiment que Jaume Abadal, pages, amo del Mas Abadal d'Avinyó, feia 

a Joan Alegre, de 2 Q. de térra amb 1'obligado de pagar el quart de fruits 

i plantar vinya. Pero interesas fixar-nos amb les afrontacions: 

- Est pega de térra establerta a Valentí MIRABITLLES 
- Migdia Id. a Pedro PONS 
- üest Id. a Joanni PUIGBO 

- Tramuntana Id. a lacobo ALSINA 

Amb aqüestes afrontaciohs 1'establiment no era pas aillat, sino que for-

mava part d'un conjunt mes ampli. 

b/ Un altre contráete de rabassa de 1696 del Mas Torracabota de Calders. 

L'exemple és idéntic a 1'anterior. L'amo del Mas estableix "durante primia 

rabassia" a Joan Carner, pages de Calders, 1,5 Q. de térra erma i les afron

tacions generalitzaven el fenomen: 

- Est -Jacint Carner de Calders, establerta per ell -l'amo del mas 

i plantada de vinya. 

- Migdia - Id. a Josep Vila, pagés de Calders. 

- Oest - Camí a Artes. 

- Tramuntana - Pega de térra establerta a Pere Ponsa, pagés de Cal
ders. 

I un pacte a la rabassa que insinúa la generalització del fenomen: "durant 

la present concessió hajáu de donar pas y passatqe ais demes que tindran te

rres de pertinencies de dit Mas a plantar" (154). 

A dos pobles diferents el mateix fenomen i identic mecanisme: establiments 

a rabassa per plantar vinya per part d'un mas que parcel.la l'erm i el bosc 
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entre diferents rabassers en extensions petites. En el s. XVIII i XIX es 

generalitza aquesta practica. 

c/ L'inuentari de Manuel Calcina el 1734''̂  ciutada honrat de Barna, 

recull la propietat de 112,2Q de vinya cedides a rabassa morta;102,3Q 

a la cinquena part de fruits i 9,9Q al quart, repartidos entre 37 rabas

saires, que. equival a una mitjana de 3,03Q per rabassaire (155). 

d/ Els cadastres malgrat no aportar informado sobre les rabasses, al

gunes vegades, malauradament no molt abundants, descriuen la fragmentado 

d'un mas que, peí que s'ha anat veient, malgrat no s'explícita el tipus 

dí'establiment, suposem que eren a rabassa: 

-Mas Monrós, Calders 1741: "Viñas nuevamente hechas". Afecta a 12 

persones, totes d'Artés menys una de Sallent, que van plantar 28Q lOq 

de vinya a 2,4Q de vinya per rabassaire. 

-el mateix pot deduir-se del:Mas Pahissa, també de Calders el 1741 

quan se'ns diu "Tierratenientes de la Pahissa" i apareixen 11 persones, 

totes amb terres plantados de vinya (0,82Q de mitjana). 

-el Mas Bosc de Calders, propietat ja el 1741 de la Comunitat de 

Mola, apareix repartit entre 29 propietaris i la comunitat. Els 29 con

trolen 42,35Q que equivalen a 1,46Q per propietari. 20 d'ells tenien 

bosc i roques, 7 seca i 2 horti Es tractava d'establiments de bosc re-

cents per plantar vinya? 

-Mas Llucia de Sallent a 1747 es concreta "repartida por parceros". 

En total son 19 parcers que exploten 73Q (64,35Q de vinya i 8,65 de seca) 

que suposen 3,84Q per parcer. 

e/Un exemple mes precís és la cbrrua de contractes a rabassa fírmate 

per Pau Verdaguer, pages d'Avinyó, propietari del Mas Posa. Els contrac-

tes es firmaren entre el 24 de maig i l ' l de juny de 1770 i son establi

ments de peces de terres ermes del Mas Posa per plantar-hi vinya. De 18 

rabassaires, un se'l qualifica de pagés, un altre de fuster, un altre de 

ferrer, i la resta de jornalers. Les parcel.les oscil.ilaven entre 2,5Q 

la mes petita a 4,95Q la mes gran. La mitjana per cadascú és de 3,31Q 

(156). • • 

f/ Podem recorrer a alguns deis testimonls del XVIII quan l'expansió 

de vinya era ja una realitat: 

"La causa de destrucción lastimosa de los montes que se experimen

ta en este corregimiento, se atribuye al exceso de plantación de viñas, 

asegurando que en el término de su capital apenas ay un palmo de tierra 



que no este cultivado y ocupado de viñas". 

"Desde Calders a Calaf y desde Monistrol de Montserrat hasta Balsa

reny que hai seis leguas de distancia, son todas montañas cultivadas de 

viñas(157). 

"Su principal cosecha es de vino por las muchas viñas que pueblan 

los montes"(158). 

L'enquesta de Zamora informa també del tipus de possessió de la térra: 

"Los terrenos están divididos entre los vecinos de los pueblos de este 

partido, que unos lo poseen como propietarios y otros por emfiteusi y 

muy pocos por arriendo(...) Regularmente en el contrato de emfiteusis 

o establecimiento a raiz muerta se les impone la prestación de la quarta 

parte de sus frutos en especie" (159'). 

g/ El capbreu de Navarcles de 1779-1781 (160), explícita les parcel.les 

cedides a rabassa i en fa la historia com totes les altres propietats. 

Malgrat que l'extensió del terme és petita i per tant, els establiments 

a rabassa no son abundants, podem elaborar una petita cronología (Qua

dre 3.90): 

QUADRE 3. 90 

Cronología deis establiments a rabassa a NAVARCLES 

ANYS RABASSA fi' <S 

Abans de 1700 6 8,2 

1701-1710 7 9,6 

1711-1720 16 21,9 

1721-1730 14 19,2 

1731-1740 4 5,5 

1741-1750 3 4,1. 

1751-1760 3 4,1 

1761-1770 5 6,8 

1771-1780 1 1,4 

No consten 14 19,2 

TOTAL 73 

La cessió de parcel.les a rabassa es produí a Navarcles .abans. de 1730, 

data en que s'havien establert el 58,6% de les rabasses. Perb no podem 

deduir que fos el període d'expansió. El terme municipal tan petit va 

fer potser que en aquesta data estés practicament saturat i els petits 

propietaris iniciessin l'expansió en els municipis de les rodalies. 

Tots els exemples teñen com a objectiu mostrar, malgrat les escasses 

dades sobre el tema, com l'expansió de la rabassa es va produir en el 
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s. XVIII i en aXguns indrets va comengar abans. Pero s'ha pogut ressaltar 

indirectamê n̂t que son els propietaris de masos els que estableixen a ra

bassa morta en forma de petites parcel.les i amb l'obligació de plantar 

vinya. Els"amillaraments'del XIX permetran quantificar aqüestes qüestions. 

3.5.3. La rabassa morta en el s. XIX 

Les estructures de 1'explotado deis pobles que abans fiem estudiat la 

de la propietat, inclouran solament la rabassa morta. Es l'únic que es

pecifiquen els amlllaraments. Arrendament i masoveria quedaran exclosos. 

L'estudi es pot cceaiitzar quantitativament i detectar variacions en l'ac

cés a la térra perqué era el contráete mes estés. 

A/ Artes 

L'amillárament detalla després de la térra en propietat si es conreen 

terres a rabassa, l'extensió de cada parcel.la i qui és el pagés propie

tari. A partir d'aqui es poden estudiar els trets de l'accés a la térra 

via rabassa morta. 

El quadre 3,91 recull les parcel.les a rabassa, la seva extensió, els 

conreus i la relació amb el total d'Artés. Fixem-nos amb els totals: 

-Les terres conreades a rabassa suposen el 40,6?ó de les terres del 

terme d'Artés. A rabassa es conrea el 10,4% del cereal de seca, el 60,1% 

de la vinya del terme i el 25,1% d'altres conreus -especialment erm, el 

qual juga un paper de guaret de vinya. Destaca que una bona part de la 

vinya del municipi esta conreada a rabassa. 

-Hi havia el 1872, 448 parcel.les a rabassa. De l'area plantada a 

rabassa, el cereal de seca suposa el 2,5% i la vinya el 71,1% i la res

ta era erm amb el seu carácter complementari . La rabassa estava vincu

lada al conreu de vinya. 

-L'extensió normal de les parcel.les oscil.la entre el 2 i 8Q que 

signifiquen el 70,8% del totals. Per dessota d'aquesta freqüéncia n'hi 

ha poques (mes de 8Q el 13% i menys de 2 el 16,3%). 

-Tingui l'extensió que tingui la parcel.la, la vinya sempre és el 

conreu predominant. S'aparta de la tónica global el grup mes petit de O 

a 2Q que incrementa considerablement el cereal (per raons de fundó de 

subsistencia, o olantacions recents encara no a ole rendimenÜ 



i e]s. de mes de 160 aue auamenten l'erm fins el 35,1?¿ (potser no cal in

tensificar tant el conreu). 

-La mitjana de les parcel.les és de 4,96Q i la mitjana del grup de 

mes de 16 és 19,76Q, és a dir, que no s'allunya molt del mínim definit 

peí grup. 

Analitzades les parcel.les de les que cada rabassaire podía teñir mes 

d'una, el quadre 3.92 mostra les terres a rabassa que e*plotava cada ra

bassaire: 

-Les 448 parcel.les del quadre anterior son explotados per 295 raba

ssaires. 

-La distribució per grups d'explotació dona el nombre maxim (el 

36,9%) al grup de 4 a 8Q. Aquest qrup es complementa amb l'anterior i 

el posterior, amb el 21,4%. 

-Les rabasses no consoliden qrans explotacions de vinya, sino mes 

aviat, petits explotadora per dessota del límit marcat de la petita pro

pietat (16,5Q). Si es té en compte que les rabasses pagaven el quart, 

aquest límit havia d'ésser superior (prop de les 22Q). 

-La mitjana global és de 7,53Q, prou signíficatíu per corroborar 
d 

que els explotadors no arribín al mínim necessari oer^la subsistencia. 

En el quadre 3.93 es mostra les parcel.les a rabassa que conrea cada 

rabassaire : él 63,1% teñen una parcel.la i el 24,4%, dues. Tenir-ne 

mes, no era pas habitual. El quadre 3.94 relaciona propietaris d'Artés 

amb els explotadors per conreus. Interessa fixar-se sobretot, en el 

creixement d'uns sobre els altres: la vinya creix un 103% i l'erm un 

85%. Els altres ho fan a escala molt menor. 

Es a dir, l'explotació a rabassa fa augmentar el nombre d'explotadors 

de vinya i erm sobretot. Els altres conreus, si es posseien ho eren en 

propietat. En les mitjanes del quadre es copsa el mateix: els únics con

reus realment redistribuits son la vinya i i l'erm. 

L'Estructura: de l'explotació a Artes 

En els quadres que seguéixen(3.95, 3.96, 3.98, 3.99), la metodología 

plantejada ha estat la següent: les terres a rabassa han estat afegides 

a qui les explotava juntament amb les que tenia a propietat i restados al 

propietari del mas, del qui sois considerem les terres no cedides a ra

bassa. Amb els mateixos grups que per l'estructura de la propietat ens 

aproximem -caldria introduir la masoveria- a l'estructura de l'explotació. 
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La rabassa redueix considerablement la polarització que existia entre 

petits i grans propietaris. L'índex de concentració de Gini ho mostra 

clarament. (Quadre 3.100) 

QUADRE 3.100 

Corba de Lorenz de l'estructüra de la propietat i 
de 1'explotado de la térra a ARTES, el 1872 

1872 , 

1= Index de concentrado 
de Gini. 

10 20 30 40 50 60 70 80 9 0 

El grup de MPE es redueix del 76,9% al 60,1?¿ i controlen mes terres 

de 7,5?ó a 16,8%. Igualment passa amb els petits explotadors i amb els 

mitjans. Per altra banda, els grans propietaria redueixen la superfi

cie explotada la qual l'han cedida a rabassa ais petits propietaris. 

S'ha establert una relació d'explotació. 

Pero cal fer una observació per nosaltres trascendental: la distribu

ció de terres pee explotar que fan paulatinament els amos deis masos, 

consolida el grup de petits explotadors (fins a 16,5Q) que equivalen en 

total al 80,9?á del total i d'aquests la immensa majoria continúen essent 

MPE (el 60,7%). La petita explotado que en resulta de captar terres a 

rabassa sera encara insuficient per suhástir la unitat camperola.Caldra 

recorrer a ingressos complementaria (agrícoles o industriáis). 

Es evident que, per altra banda, un grup d'explotadors (el 13,7%) 

es consoliden en 1'explotado mitjana. El que alguns no aconseguiren 

via propietat, ho aconsegueixen via explotado. 

El quadre 3.96 mostra la distribició per, conreus. Preferim estudiar 

aquesta quan els explotadors forans no hi siguin comptats. 

El quadre 3.97 destria els explotadors forans'deis- del poblé. Té mes 



importancia aquí que amb la propietat perqué ehs propietaris d'altres po
bles sí a alguna cosa podran accedir és a una parcel.la de rabassa esta-

ble^^rta peí mas. Calders, Navarcles, Avinyó i Sallent s'emporten la palma 

d'aquesta situado. El mateix problema es planteja a la inversa: els 

individus d'Artés accedirien a mes terres a fora i , per tant, l'estruc

tura de l'explotació estaría per dessota de la realitat. 

Un altre problema son els masos de forasters: estaríen conreats per 

masovers que desconeixem. Apareixen com a nropietat forana (dos de Man

resa, dos de Moia i un de V/íc). 

Mentre el 21,3% eren terres de propietat . de forarCs les explotades 

per gent de fora signifiquen el 13,2%. S'entén:els habítants del poblé 

conreaven a rabassa moltes terres deis masos foranas. 

El Quadre 3.98 mostra l'estructura de l'explotació sense els foras

ters: s'ha reduit de 410 a 334 i míllora lleugerament la situado de la 

MP i petita explotado, sense que la conclusió apuntada mes amunt can-

vii en absolut. Els explotadors foran̂ ŝ teñen tan' sois alguna parcel.la 

que si s'elimina revalora els grups indícats. Fins i tot es nota lleuge

rament amb 1'índex de Gini que passa a 0,5755. 

El Quadre 3.99 analitza els conreus deis explotadors d'Artés sense 

els forans. 

-el monocultiu vitícola (a Artes implica la vinya i l'erm) és total

ment desenvolupat en els grups fins a 33Q. Ocupa el 89,4%, 90,3% i 86,5% 

deis conreus del grup i teñen vinya el 80,2% deis explotadors del grup 

mes petit i el 100% de tots els altres. 

-l'hort i el cereal de seca juguen un paper de complementaríetat én 

l'explotació pagesa per aconseguir la subsistencia. 'Es posseeixen en 

propietat com ja s'ha indicat. La importancia d'aquest policultiu, afe-

gint-hí una petita extensió d'olivera augmenta proporcionalment a la 

quantitat de terres. 

-els de mes de 66, els masos, no canvien del que observavem en 

l'estructura de la propietat i controlen el bosc i l'erm del municipi. 

damunt del qual es realitza l'expansió a rabassa. El cereal és una quin

tana que produeix peí mas i la vinya -en menor quantitat- és la que 

conrea el mas directament (23Q de mitjana). 

Com a conclusió provisional a comprovar en els altres pobles, el mo

nocultiu vitícola estava en estreta relació amb el contráete de 

rabassa morta; aquest s'establia entre els petits propietaris -amb una 
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quantitat de terres míninies- i els propietaris de masos, sense que aquest 

accés permetés canviar d'estatus social en relació amb la térra. 

B/ Calders 

Utilitzem la mateixa metodología d'Artés. El quadre 3.101 analitza les 

parcel.les cedidos a rabassa i la seva extensió. El 27,2% de les terres 

del terme están conreades sota contráete de rabassa morta, encara que 

menys a ;Artés¡ El 67,5% de la vinya del terme municipal es conrea així 

i solament el 25,6% del cereal de seca ja de per si mínim. L'erm no 

apareix a Calders citat com a guaret de vinya i , per aixb resulten uns 

percentatges baixos. 

Les parcel.les a rabassa son 811, moltes mes que a Artes (448 par

cel.les) i com es veu en el quadre l'extensió mes freqüent es troba en

tre 2 i 4Q amb el 41,4%, segueix després el grup de 4 a 8Q i després de 

O a 2Q. Per damunt de les 8Q practicament no es troben parcel.les cedi

dos a rabassa. 

El 89% de les terres plantados a rabassa era vinya i el cereal de se

ca ocupa el 10,7%. Per grups es mantenen aqüestes proporcions pero des

taca que, precisament en les parcel.les mes petites és en les que el ce

real de seca té certa importancia (el 34,9%) fenomen ja detectat a Artes. 

La mitjana de les parcel.les és de 3,82Q. 

En el quadre 3.102 no tenim en compte les parcel.les sino l'exten

sió que controla cada rabassaire. La mitjana s'ha elevat a 6,72Q i les' 

freqüéncies mes elevados es troben entre les 2 i 16Q (86,8%), encara que 

el punt maxim es troba en el grup mitja. Per conreus continua predomi

nant la vinya, pero si les parcel.les mes petites coincidien amb l'area 

de cereal mes elevada, a nivell d'extensió global per rabassaire, el 

fenomen és al revés i els que mes terres teñen poden destinar una área 

superior al cereal, aspeóte que no coincideix pas a Artes. 

Si estudiem les parcel.les a rabassa per rabassaire (quadre 3.103), el 

80,4% en teñen una o dues. Com a Artes tenir-ne tres era poc habitual. 

Si es comparen propietaris i explotadora (Quadre 3.104), nótem mes 

exagerat encara, que 1'augment del nombre d'explotadors (un 61%), provo

ca única i exclus^ivament un augment brutal (237%) deis explotadors vi-

tícoles. 
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La rabassa és la via per accedir a la vinya exclus¿;ivament; en els al

tres conreus, la columna del creixement no es detecta moviment. El con

tracto actúa també de redistribuidori de les vinyes. La mitjana de vinya 

per propietari era de 26,2Qí per exp|lotador es reduira a 7,77Q. 

L'estructura de l'explotació a Calders 

La rabassa redistribueix la térra per explotar-la. El Quadre 3.105 mos 

tra com la MPE és la dominant (64,2%) i controla el 12,8% de terres; se-

gueix la PE amb el 23,4% d'explotadors i el 13,8% de terres. En canvi, els 

grans propietaria;;son el 4,6% i controlen el 62,3%. 

La polarització existeix encara que l'index de concentració de Gini 

disminueíx (Quadre 3illO). 

QUADRE 3.110 

Corba de Loren¿ de l'estructura de la propietat i 
de l'explotació de la térra a CALDERS, el 1861. 

1861 

1= Index de concentració 
de Gini. 
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Explotadors 

~w Tots ets propietaris. 1=0,855 
Sense els propietaris de foro. 1 = 0,867 

Tolt els eiploladors. 1=0,714 
« Sense els explotadors de (ora. 1=0,724 

El que es copsa per Artes és valid aquí: la rabassa redistribueix la 

térra pero els explotadors continúen dins del grup deis petits (87,6%). 

Per altra banda, es consolida una explotado mitjana (6,1% d'explotadors) 

Si exceptuem alguns casos, 1'amillarament de Calders no indica d'on és 

1'explotador.! Per l'extensió del terme municipal sabem que eren molt ím-

portants els explotadors deis pobles veins (Artés/Navarcles) sobretot a 

l'area de masos de Víladecavalls. El criterí utílítzat per destríar-los 

ha estat el següent: 

-S'ha considerat de Calders aquell que hi tenia casa propia. 



-La resta eren els forans; pero hem considerat de Navarcles o Artes, 

els que, explotant una parcel.la d'un mas proper a Navarcles.o Artes, el 

seu cognom era present a Navarcles b Aytés, Els'dubtosos els hem 

considerat desconeguts, pero foranas. 

Aauest metode oíanteja oroblemes d'exactitud encara que permet cop

sar la tendencia. 

Els de Navarcles (Quadre 3.107) son els mes. El terme era petit i 

conreaven terres de les masies de les rodalies: deis 158, 145 teñen 

vinya (la rabassa condiciona el conreu) i la presencia d'altres conreus 

(cereal, bosc, hort) és degut a que hi ha barrejats també els propie

taria. 

Segueix Artes (66 explotaddrs) amb les mateixes característiques. Els 

explotadors de terres de Barcelona i Moia, amaguen, .perqué la font no 

dona els masovers, la seva condició de propietaris foranas. 

Les rabasses deis pobles veins fa disminuir considerablement el nombre 

d'explotadors del poblé que es redueixen de 586 a 266, menys de la mei-

tat (Quadre 3.108). Aquesta reducció es realitza com ja era previsible 

en el grup de MPE. Els foranas tenien alguna parcel.la i apareixen dins 

d'aquest grup, distorsionant l'estructüra de l'explotació. La polarit

zació es redueix mes encara, pero destaca la pérdua de pes del grup de 

O a 8,25Q (sois el 44%) i l'augment del de 8,25 a 16,5 (que passa de 

23,4 a 35,7?ó). La rabassa tendeix a consolidar la petita explotació; 

malgrat l'aveng d'aquest darrer grup, el 79,7% deis explotadors continúen 

essent petits. £s el mes rellevant, junt amb una mitjana d'explotació 

que sembla consolidar-se. A l'altra punta de l'estructüra de la gran 

explotació_, , .. equival.ais masos que controlaven encara la majoria de 

terres del terme. 

El Quadre 3.109 estudia els grups d'explotadors per conreus sense 

els foran^. El Quadre 3.106 ho feia amb ells. 

En el grup de MPE, el conreu que mes extensió ocupa del grup és la 

vinya (69,1%) i l'exploten el 76,1% deis explotadors. Bs en canvi, el 

cereal de seca el que mes explotadors té (96,6%, encara que 1'extensió 

sigui la segona, 21,1%). Caldria plantejar-se si aquests explotadors mes 

petits no son els que completen l'explotació , forá ."1 terme de 

Calders.! Malgrat aixb el monocultiu vitícola és majoritari. 

Aquest augmenta en els altres qrups. El 100% de la resta d'explota

dors conreen vinya i els percentatges dins de cada qrun es sitúa oer 

damunt del 75%. El cereal de seca és 1'altre conreu exolotat oer tots 
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oerb en extensions molt mes oetites i amb menvs oes dins del aruo. La 

Detita exDlotació i la mitiana resoonen al model de monocultiu exclus^iu 

de vinya. 

A partir de 33Q les coses canvien. Els masos, l'erm i el bosc comencen 

a augmentar notablement (53,5% i 75,3% entre els dos grups). El cereal dé 

seca i la vinya es redueixen a les arees que necessita el mas i que pot 

conrear. Les reserves per futuros rompudes están a les seves mans. 

En el Quadre 3.106, amb tots els explotadors sois s'hi detecta una 

diferencia: el percentatge de vinya en els grups inferiors és molt mes 

elevat. Els rabassaires foranas exploten a Calders sois una parcel.la de 

vinya, que en acumular-la incrementa el grup. Quan s'exclouen els fora-

n_̂s la distorsió queda eliminada. 

C/ Castelladral, 

L'estudi de Castelladral presenta alguns inconvenients en relació amb 

el método emprat en els altres pobles.,Hem assenyalat el tipua'de poblament 

basat en les masoveries deis grans masos. Tarit aquests masovers com cam

perols de parrbquies veines utilitzaran el contráete de rabassa per^ac-

cedir a terres que els hi complementin l'explotació. Perb el criteri em

prat de"propietaris de casa=residents al poblé" no és valid perqué la 

casa no es té en propietat i en cap moment es sap si l'explotador és o 

no masover. 

Les parcel.les cedides a rabassa son 344 que signifiquen el 8,2% 

del total del terme (Quadre 3.111), molt allunyat deis altres pobles del 

Pía. Es el primer tret: la rabassa havia avangat poc en aquesta zona. Ara 

bé, el 74,7% de les vinyes de Castelladral son conreades sota aquest con

tráete i només el 6,2% del cereal de seca. La vinya va Iligada també al 

contráete de rabassa. 

L'extensió de les parcel.les mes freqüent és la de 4 a 8Q (el 36,9%), 

seguida del grup de 2 a 4Q (el 32%) i el de O a 2Q (20,6%). Les par

cel.les establertes oscil.laven aquí també de 2a BQ. Per damunt sois 

n'apareixen dues que arriben a una mitjana de 52,65Q, gens habitual i 

podría ser que es tractos de dues masoveries amb clausules de rabassa que 

a mes, presenten els trets d'un mas (34,2% de cereal seca, 6,1% de vinya 

i 59,8% d'altres conreus). 
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A part d'aquest cas, en la resta de terres plantadas a rabassa i in-

dependentment de l'extensió, la vinya ocupa de 94% en amunt i la resta, 

cereal de seca. De nou rabassa/monocultiu vitícola son interdependents. 

Les 344 pgrcel.les son conreades per 264 rabassaires (Quadre 3.112) i 

l'extensió mes freqüent controlada per cada un d'ells és de 4 a 8Q (el 

33,3%). Seguéixen després els grups inferiora. Han augmentat els rabas

saires que teñen mes terres, pero majoritariament es troben per dessota 

de les BQ. La mitjana global és de 6,17Q per explotador. 

La vinya és igualment el conreu exclusiú • de les rabasses, sois dis-

minuit en el grup de mes de 16Q, per les raons jaaíkJuides anteriorment i 

que, en augmentar els explotadors del grup, queden clarament matisades. 

El Quadre 3.113 mostra com la majoria (el 79,9%) deis rabassaires 

de Castelladral teñen només una parcel.la a rabassa. A partir de tres, 

el percentatge'és insignificant (2,6%). Cal atribuir el fenomen o bé a 

la precarietat del desenvolupament del sistema a rabassa en aquesta área 

o bé que l'accés via masoveries suposava necessitar menys terres a ra

bassa. 

El Quadre 3.114 que mostra els propietaris i explotadors de cada con

reu posa de manifest 1'augment considerable d'explotadors respecte a 

propietaris (331 sobre 93) • i en canvi, que aquest creixement sois s'ha 

registrat a la vinya (han crescut els explotadors un 349,3%) davant 

1'estancament de tots els altres conreus. La rabassa, també a Castella

dral, redistribueix vinya exclusjivament amb els petits propietaris (la 

mitjana de vinya per propietari era de 28,7Q i ara passa a 6,4Q per ex

plotador). 

L'estructura de 1'explotado a Castelladral 

Com que no es dona la informado d'on son els explotadors i amb el po

blament en masoveries, no podem destriar els que son del poblé i els 

foranas, sois podem fer un estudi a partir de les dades totals. 

Curiosament l'índex de concentració de Gini de Castelladral evolucio

na d'una forma un xic estranya (Quadre 3.117). 

Ha augmentat la concentració? No. Ha augmentat la desigualtat. El 

1860 l'estructura de la propietat estava formada sobretot per grans 

propietaris i per aixb, l'índex aporta una idea d'igualtat; amb 1'ex

plotado afloren, els petits explotadors que en l'esbructuta dé^la propie

tat - estaven camuflats -en les masoveries deis grans masos. L'estructura 
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QUADRE 3.117 

de l'explotaciós'acosta mes a la realitat i mostra la desigualtat que tambe! 

existia a Castelladral. 

L'estructura de l'explotació que en resulta és lógica: fins a 16,5Q 

els grups s'hán refor9at (76,l?ó del totals) pero les terres controlades 

no arriben al nivell deis pobles del Pía (6,6?ó).Per altra banda, l'ex

plotació mitjana és molt feble i , en canvi, la gran propietat -els masos-

controlen encara el 89,7% del total del terme. 

Malgrat les modificacions que caldria introduir en aquesta estructura 

(a partir de saber qui son els forans i les terres que es conreen a ma

soveria), Castelladral estava a un nivell diferent respecte al Pía: 

menys rabasses, explotado mitjana mes débil i control de la major part 

de la térra pels masos que havien comensal mes tard a cedir terres a 

rabassa. 

El quadre 3.116 mostra que, per conreus i grups, no varia excessivament 

d'altres indrets.Fins a 33Q la vinya és el conreu exclusiu, amb percentat

ges del 94%, 84,1% i 82,7%.En canwi, la complementarietat deis cereals i 

l'hort és molt inferior: s'hi accedía via masoveria poc extensa deis qrans 

masos. 

Per altra banda, en els qrups de + de 33Q. El bosc/erm/roques suposa 
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el 72,3 % i el 89,7 % de les terres deis grups. El cereal de seca, la uinya 

i alguna vegada 1'olivera ocupaven extensions mínimes -les necessaries per a. 

la subsistencia del mas-. La seva expansió no consistía en augmentar l'area 

de conreu, sino en cedir el bosc a rabassa a d'altres explotadors. 

Aquí cal deixar l'análisi de Castelladral. Les dades no permeten anar mes 

enlla. 

D/ Navarcles 

Malgrat que el cadastre de 1816 permet estudiar també les terres cedides 

a rabassa, les peculíaritats de Navarcles -terme municipal molt petit i mol-
h: 

tes terres a rabassa en la rodalia- fa que nô hagi varíacions destacades de 

1816 a 1860 i per homogeneitat amb els altres pobles treballem sois aquest 

darrer any. 

El Quadre 3.118 mostra com a Navarcles sois hi ha 66 parcel.les a rabas

sa, les quals signifiquen que el 26,1 ?¿ del terme esta conreat sota aquest 

contráete, el 44,9 % de la vinya i el 7,3 del cereal de seca. El percentat

ge de vinya és baix comparat amb Calders o Artes, perb s'explica perqué s'ex

ploten les vinyes en masos de les rodalies d'altres termes municipals. 

La dimensió de les rabasses arriba al maxim en el grup de 2 a 4 Q. seguit 

perb de molta.prop del de 4 a 8 Q. No s'allunya pas gaire deis altres pobles. 

Nofthi ha cap de mes de 16 Q. 

De les parcel.les a rabassa, el predomini de la vinya arriba al 85 ?ó, se-

guint el cereal de seca en tots els grups. 

Si estudiem el fenomen des de 1'óptica deis rabassaires a Navarcles 66 

parcel.les son conreades per 61 rabassaires, practicament una parcel.la per 

rabassaire (quadre 3.120), Com s'observa en el quadre 3.119 es consolida el 

grup de 2 a 8 Q. i queden forga per dessota el altres grups. Per grups la 

vinya manté la seva hegemonía sí bé el cereal de seca té tendencia a augmen

tar en els grups mes grans. 

El pas de propietaris a explotadors (quadre 3.121), és mínim (de 249 a 

259). Son els petits propietaris del poblé que poden conrear terres a rabas

sa. Així mentre la diferencia entre uns i altres era de 10, la vinya tenia 

una diferencia de 31 i l'erm actuant com a complement, de 12. 

El cereal de seca era posseit a propietat peí 84,3 % i la vinya peí 29,3 

%. En la columna deis explotadors, el cereal de seca s'ha reduit lleugerament 
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(81,5 %) i la vinya s'ha incrementat (42,9 %). La rabassa augmenta els explo

tadors de vinya, pero el nivell a Navarcles d'individus amb vinya és baix. 

I és que la vinya es posselda en els termes deis voltants (quadre 3.124). 

QUADRE 3. 124 

Terres Que exploten (a rabassa i a propietat) els habitants de NAUARCLES a 5T.FRUÍTOS(1872) i a 
CW.DERS(l860). 

ST. FRUITOS CALDERS 

CONREU EXPLO. !í EXT 0' 'D EXPLO. % Ext. % 

SECA 85 50,3 157,9 16,5 47 29,8 56 6 

VINYA 152 95,9 626,2 65,3 145 91,8 799,5 85,4 

REGADIU 4. 2,4 1,6 0,2 

ERM 126 74,6 151,8 15,8 7 4,4 26,7 2,9 

OLIUERES 2 1,2 1,3 0,1 1 0,6 1,3 0,1 

HORT . . . ._. — 27 17,1 4,6 0,5 

BOSC 1 0,6 20,- 2,1 3 1,9 47,6 5,1 

ROQUES — — — — 
TOTAL 169 958,8 100,- 158 935,7 100,-

Tant a Calders com a St. Fruitós els navarclins conreaven tanta térra com 

en el seu propi municipi, pero aquí era sobretot vinya (a St. Fruitós el 81,1 

% comptant vinya/erm i a Calders, el 85,4 %) i gairebé tots els explotadors 
en tenien (el 95,9 % a St. Fruitós i el 91,8 % a Calders). Cáldtió estudiar 

Talamanca i Rocafort des d'aquesta óptica. La vinya a rabassa no estava 

dins del terme de Navarcles sino en els pobles de les rodalies immediates. 

-L'estructüra de l'explotació a Navarcles. 

Aqüestes consideracions fetes fins ara treuen valor evident a tota estruc

tura de l'explotació ja que no és possible incorporar aqüestes terres conrea

des fora del terme. Els amillaraments' donen únicament un cognom la qual 

cosa converteix en impossible la tasca d'identificació i de realització d'una 

única estructura de l'explotació. Per aixb i sois a nivell indicatiu aportem 

l'estudi del que permet l'amillarament'. Els forasters son sois 14 i amb mí

nima canvis. Hem preferit no repetir practicament els quadres. 

A Navarcles, la rabassa té també un efecte redistribuidor damunt la tér

ra. Els petits explotadors son el 87,6 % i controlen el 35,3 %, xifra real-
ment elevada, Els grans, en canvi, amb masos no molt'extensos han reduit el 

seu pes al mínim (de 45,2 % a 20,3 % ) . 

L'índex de Gini recull aquest fenomen a la perfecció (quadre 3,125). 

Amb la rabassa l'estructüra esdevé mes igualitaria . quant a l'accés a 

la térra, pero la majoria deis explotadors son deis grups mes petits. S'ha 

permés consolidar la petita explotado. 



QUADRE 3.125 

Corba de torenz de l'estructura de la propietat i de 
l'explotació de la térra, a NAVARCLES, el 1860. 
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Tots e)s propietaris, 
Sense ets propietaris eíe íora. 

Tots els explotacjors. 

1=0,714 
I=G,677 
1=0,554 

L'analisi per conreus deis grups posen de manifest el que hem dit per al

tres pobles amb les matiscacions a fer a Navarcles: la vinya és el conreu 

majoritari fins a 33 Q., perb menys que a d'altres indrets, a la vora del 

poblé els navarclins hi teñen 1'horta i el cereal de seca en petites parcel.

les. Les vinyes eren fora. 

Aquesta qüestió es confirma quan sois ei 37 % deis MPE teñen vinya i en 

canvi, la majoria cereal de seca i hort. L'accés es realitzava fora. 

La gran propietat ve representada per un únic mas i el bosc/erm ocupa una 

extensió notable (67,2 % ) , perb era l'únic bosc del municipi. La roturado 

mes intensa s'havia fet a les zones immediates al poblé. 

E/ Rajadell 

A Rajadell les parcel.les a rabassa son 356 i ocupen el 14,3 % de les ter

rea del terme, un percentatge superior al de Castelladral pero inferior al 

del Pía. El 79,7 % de la vinya del municipi es conreava amb aquest contráete 

i sois el 4,5 % del cereal i el 0,7 % d'altres conreus. La rabassa era per 

conrear vinya i en les arees de í'Alt Bages, s'aconsegueixen els nivells de 

conreufide vinya via rabassa mes elevats (quadre 3.126). 

Les parcel.les mes freqüents a Rajadell son les de 4 a 8 Q. (el 34,8 % ) , 

segueixen després les de 2 a 4 Q. (el 25,6 %) . El tercer grup és el de 8 a 
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16 Q. (18,5 ?ó). La mitjana de les parcel.les a rabassa és roes alta que d'al

tres pobles (5,65 Q) sois superadi a Rocafort (5,76 Q). Pero cal destacar que 

si exceptuem 11 parcel.les, totes son per dessota deis límits de la petita 

explotado. 

La vinya és el conreu exclusiu de les rabasses, amb una mitja del 94,1 ?ó, 

el cereal 1,9 % i;id'altres, el 4 %. 

En el quadre 3.127, calculem les terres conreades per rabassaire. Les 356 

parcel.les son conreades per 266 rabassaires. L'extensió mes freqüent es tro

ba entre les 4 i 16 Q. (54,9 % ) , seguint després els grups inferiors de 2 a 

4 Q. (20,7 A Rajadell els rabassaires teñen mes terres a rabassa pero 

continúen sense sobrepassar el nombre de les 16 Q. 

El 75,6 % de rabassaires teñen pero una sola parcel.la (quadre 3.128), 

Amb els que teñen dues s'arriba ja al 91,8 %, Mes de dues és poc freqüent. 

Comparem ara propietaris i explotadors (quadre 3.129). Els 101 propieta

ria es converteixen en 302 explotadors; practicament es tripliquen. Dones 

bé, si amb el nombre de propietaris el que mes teñen és hort i cereal de se

ca (63,4 % i 57,4 %)f a nivell d'explotacio creix de manera desorbitant la 

vinya (7,33 ?•), el 97 % en conreen. Els altres conreus, si exceptuem 1'oli

vera que es multiplica per 3,3 es mantenen igual i davallen davant 1'empenta 

de la vinya. Es la rabassa la que fa possible l'accés a la vinya. Pero em 

haver-hi rabassaires de fora enfonsen els percentatges d'altres conreus. 

L'estructura de l'explotació a Rajadell. 

Els fenbmens copsats a d'altres llocs es repeteixen a Rajadell (quadre 

3.130). El contráete de rabassa actúa de redistribuidor de terres. La HPE 

és el grup majoritari 58,9 % pero no controlen gaire térra (4,7 %). Ha aug

mentat també la petita explotado (24,5 %) i el seu control de terres (6,1 % ) . 

A l'altra banda, els masos continúen controlant la major part de terres (85,3 

%). 

Aquesta redistibució la copsen els índex de concentració de Gini (quadre 

3.135). 

Pero no el modifiquen substancialroent. La redistrlbució consolida única-

ment la petita explotado i en la seva franja mes petita. 

La propietat forana, tenia pero molt de pes a Rajadell. L' amillárament' 

no ho especifica i hem utilitzat el métode ja explicat de les explotacions 

que teñen casa a considerar-Íes del poblé i la resta com a foranas. En el 

quadre 3.132, a part de 4 masos amb propietaris a Manresa i 1 amb propietari 
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QUADRE 3.135 

ructura de la propietat i 
, a RAJADELL, el 1862 

1862 

1= Index de concentració 

de Gini. 
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1=0,693 
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1=0,677 

Sense els explotador s de foro. 

a Barcelona, la resta son petites explotacions viticoles. Deis 216 "Descone-

la majoria fossin d'aquella Ciutat. Els explotadors de Rajadell prbpiament 

dits van quedar reduits a 80. 

El quadre 3.133, analitza l'estructura de l'explotació sense els foran.-.s. 

Queda en realitat molt debilitada: el grup de 8,25 a 16,5 Q és el majoritari 

(31,3 %) seguit de la MPE (25 ?i) perb les terres que exploten son mínimes 
comparados amb les grans extensions de la gran propietat. No es pot parlar 

que en el municipi, malgrat haver-se inicíat la creacíó del poblé, s'hagués 

consolidat plenament l'estructura típica del Bages: la petita explotacíó era 

molt feble i , en realitat, els masos cedíen terres perb no sois ais habítants 

de Rajadell sino ais de fora. La petita explotado residía en un altre lloc. 

Sí realitzem l'análisi per conreus i per grups (quadre 3.134), copsem com 

la vinya és el conreu majoritari fins a 33 Q. (de 80,3 a 90,5 %) i és conreat 
per gairebé tots els explotadors. Entre hort i cereal de seca es complemen

ta l'accés a la térra amb una importancia cada vegada mes gran de l'olivera. 

Els masos, en canvi, redueixen el pes de la vinya al' 3,6 %, la vinya que pot 
conrear l'explotacíó així com el cereal, una parcel.la d'olivera i la resta 

erm i bosc per on estendre's la rabassa (88,7 ?ó). Perb la vinya que conrea

ven els rabassaires era térra deis masos. 

Una ullada al quadre de tots els explotadors de Rajadell per conreus (qua

dre 3.131) es destaca mes encara el pes de la vinya, perb es degut ais explo-

gut", 212 teñen vinya (98,1 /O ). En estBr prop de Manresa és possible que 
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tadors foranas que el seu hort i la petita extensió de seca la tenien en un 

altre poblé, per aixb els explotadors d'hort i cereal queden allunyats de la 

vinya. 

1/ Rocafort 

El 32 % del terme de Rocafort era conreat a rabassa morta (quadre 3.136), 

amb un total de 322 parcel.les. Lá influencia de Manresa i Navarcles havien 

contribuit a aquest alt percentatge de terres a rabassa. El 80,7 ?á de la vin

ya del terme era conreada sota aquest contráete i el 14,1 Ya del cereal de 
seca. 

La vinya ocupava de l'area conreada a rabassa el 95,25 %. De nou la rela

ció rabassa/vinya establerta clarament. 

L'extensió mes freqüent és la de 4 a 8 Q. amb el 47,8 % del total. Seguei-

xen després les de 2a 4 Q., amb el 23,3 %. El matedx fenomen que a d'altres 

llocs. La vinya segons els grups d'extendió, oscil.la entre 92,6 ?ó i 98,2 %, 

excepte les parcel.les mes petites en les quásel cereal de seca arriba al 

15,2 %. 

Les 322 parcel.les son explotados per 184 rabassaires. L'extensió mes fre

qüent és la de 4 a 8 Q (35,3 ?ó), pero 11 segueix el grup de 8 a 16 Q. (30,4 Yo) 
I mes de 16 Q. arriba al 17,4 % amb una mitjana de 22,99 Q. per explotador. 

La majoria d'explotadors, pero, están dins del grups de petits explotadors. 

La rabassa a Rocafort consolidava la petita explotació com en els altres 

pobles. Destaca potser una mitjana per explotació a rabassa lleugerament*mes 

alta que en els altres casos estudiats. 

El 57,1 % teñen sois una parcel.la, el 23,4 Yo en teñen dues i el 13 % en 
teñen tres, la resta (12 explotadors) en teñen mes de tres (quadre 3. 138), 

pero son excepcionals. La mitjana mes elevada de terres per rabassaire, es 

nota també en aquests percentatges. 

Els 118 propietaris de l'estructüra de la propietat s'han convertit en 

221 explotadors (un augment d'un 87 %) (quadre 3.139). Si estudiem l'evolu-

ció per conreus per propietari i per explotador, la vinya ha multiplicat per 

sis mentre que la resta s'ha: mantingut: si el 28,8 % deis propietaris tenien 

vinya, amb la rabassa en teñen el 92,3 %. La rabassa ha redistribuít entre 

els petits propietaris la vinya: els propietaris (masos inclosos) tenien una 

mitjana de 64,28 Q. de vinya, mentre que la mitjana per explotació era de 

10,71 Q. 



L'estructura de l'explotació a Rocafort. 

Els quadres de Rocafort no desmenteixen pas la tendencia general que hem 

anat observant: el contráete de rabassa redistribueix les terres sense que 

aixb impliqui la desaparició'' de la polarització. Els petits explotadors i 

els mitjans han augmentat,pero la MPE continua essent el grup majoritari (el 

51,1 %) (quadre 3.140). 

L'alt percentatge de terres cedidos a rabassa incideix en la redúcelo de 

terres deis grans propietaris fins el 64,5 % del total. 

L'índex de Gini ho copsa (quadre 3.145). 

QUADRE 3.145 

Corba de Lorenz de l'estructura de la propietat i de 
l'explotació de la térra, a ROCAFORT, el 1861 

1851 

Irindex de concentració 
de Gini. 

10 20 30 40 SO 60 70 80 9 0 
V* ExpíoEQíSors 

— — Teís eís propietoris. 1=0,856 
Sense els propietoris tfe lora. I=0>843 

Tots els explotadors. 1=0,703 
Sertse ds explotadors de IOFQ, 1=0,691 

Amb la rabassa s'ha reduit la concentración pero és encara elevada. 

Amb el métode de considerar foranas els que no teñen casa, els explotadors 

de Rocafort han quedat reduits a 120. De la resta sois sabem que 4 son de 

Návarcles, 4 de Mura i 1 de Mola, els altres desconequts. Cal ressaltar que, 

excepte quatre, tots teñen vinya (quadre 3.142). 

L'estructura de l'explotació sense els foranas permet eliminar tots aquells 

de fora que tenien alquna parcel.la i distorsionaven, per tant, 1'estructura 

(quadre 3.143). De 102 propietaris hem passat a 120 explotadors, pero si els 

propietaris es concentraven la majoria en el qrup de MPP, la rabassa té un 

efecto evident redistribuidor: consolida la petita explotado i deixa apun

tar una mitjana. La petita explotado (fins a 16,5 Q) só̂ n̂ el 64,2 % i con
trolen el 12,9 %. 
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Si analitzem els conreus que explota cada grup sense els foranas (quadre 

3.144) s'observa que la vinya significava del 80 al 90 ?á deis grups fins a 

33 Q. Seguía després com a complement alguna parcel.la de cereal de seca i 

algún altre conreu, mes extenses segons els grups eren.mes-grans • Es 

el que hem destacat a d'altres llocs. 

A l'altra banda els masos amb una presencia notable de bosc/erm (77 % en 

el grup de + de 66 Q.) que redueix el cereal de seca i la vinya a la mínima 

expressió. 

Si incorporem al quadre els forans (quadre 3.141) el percentatge de vinya 

en els grups de - de 33 Q. es dispara i deixa enrera tots els altres conreus. 

Els explotadors de fora teñen el cereal o l'hort complementar! en un altre 

terme municipal i distorsionen l'estructura de l'explotació. 

G/ Manresa 

L' amillarament- de Manresa que hem utilitzat no permet elaborar cap es

tructura de l'explotació. Les parcel.les cedides a rabassa no apareixen amb 

els explotadors, sino amb cada propietari i davant la impossibilitat d'iden-

tificar-los un per un -sois tenim un cognom- no hem pogut elaborar l'estruc

tura de l'explotació perqué desconeixem les rabasses que té cada rabassaire. 

Perb si s'hagués pogut fer, tampoc reflectiria la realitat de Manresa, 

perqué el contráete dominant en el regadiu era l'arrendament en diner i d'aquest 

1'-amillarament no en diu pas res. Així dones sobre Manresa sois hem elabo

rat el quadre 3.146 que mostra la importancia de la rabassa a la Ciutat.' 

Tenim registrades 293 parcel.les que equivalen al 9,8 ?ó del terme munici

pal, xifra baixa respecte a la resta de pobles del Pía. Sois el 20 ?á de la 

vinya estava conreada a rabassa morta, la resta ho estava de manera directa. 

Aquest baix percentatge va Iligat a la parcel.lacló i fragmentado de la pro

pietat de la térra al voltant de la Ciutat. 

Les rabasses están dedicados; íntegrament a da vinya (el 99,4 % del total 

de terres cedides a rabassa) . sigui quina siguí l'extensió de les parcel.les. 

L'extensió mes freqüent és la de O a 2 Q. (40,3 %) i segueix el grup de 
2 a 4 Q. amb el 31,1 %. La mitjana per parcel.la és la mes baixa de tots els 

pobles estudiáis (3,52 Q.) A Manresa és on detectem les parcel.les mes peti

tes, degut probablement a la pressió urbana. 

De Manresa no podem dir res mes sobre aquest tema. 
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3.5.4 Nasos i rabasses. 

Fins: ara, hem fet dues afirmacions que no hem comprovat: a/ que les rabas

ses eren terres deis masos i b/ una estructura determinada de conreus del 

mas: cereal de seca per les seves necessitats, vinya fins nlla on podia lo 

familia pagesa del mas, bosc/erm i terres cedides a rabassa. En aquest opar-

tat volem demostrar aquests fenbmens i les seves variacions. Per aixb hem 

escollit el cas d'Artés el 1872 perqué és un poblé del vinyar del Pía plena-

ment evolucionat en les estructures de la propiatat. 

El quadre 3.147 recull tots els propietaris que teñen alguna parcel.la 

a rabassa morta. Sota l'epígraf de conreu directe hi trobem les terres con

reades directament dividides, per detectar-ne el pes, en cereal, vinya i al

tres. Sota l'epígraf de conreu a rabassa hi trobem el nombre de parcel.les 

cedides, el total de terres i els conreus conreats a rabassa. Finalment un 

total calcula l'extensió total del propietari. 

Deis 33 propietaris que teñen rabasses, n'hí ha 7 que teñen menys de 33 

Q. Un d'ells sabem segur que l i continua el mas a l'altra banda del límit 

del terme municipal. En queden sis que teñen 9 parcel.les a rabassa (2 % ) . 

En aquests sis trobem dues situacions diferents: 

-Tres gairebé no teñen terres en propietat perb teñen una pega cedida 

a rabassa (afecta a 4 parcel.les -0,89 %). Poden ésser originades per compra/ 

venda de parts de fruits que poden convertir a un pages rabassaire eñ rabas

saire d'un altre petit pages. 

-Els altres tres teñen terres en propietat -dos per damunt de 16,5 Q.-

i cedir a rabassa alguna parcel.la podia formar part d'una estrategia de l'ex-

Perb teñen un pes mínim.La resta de parcel.les foren cedides pels masos 

a rabassa. Dins d'aquesta cessió hi ha moltes situacions diferents. Des del 

que sois ha cedit una parcel.la al que ha cedit gairebé tot el mas. Amb 

algunes excepcions, sembla establir-se una feble relació entre mas mes gran/ 

mes rabasses, mas mes petit/menys rabasses: 

plotació. 

Masos mes qrans Total Q. A rabassa Q. 

Mas Salabernada 
Ant. Rocafort 

351,-
330,3 
310,-
281,5 
267,9 

277.6 
6,9 

260.7 
156,4 
117,3 

79,1 
2,1 
84,1 
55,6 
43,8 

Mas Paloma 
Mas Torras 
Mas Riusec 
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QUADRE 3. 147 

Propietaris amb .térres cerfideá'a rabassa morta en'*el municipi d'ARTES, l'any 1972 

• CONREU DIRECTE ' 'CEDIDES A RABASSA KQUTA 

J'BOPIETARI. TOTAL 
A 

i 
,% 

i 
CEREAL 

% 
VINYA X 

1 

ALTRESi % RAS. TOTAL'í 
i 

C E R E A C - \'IMY.f. % ALTRES % ' 
10TAL 

•A 

Josep BLANCH ILLA 0,7 t6.,7 0,4 7,1 0,1 4,3 0,2 ; 8,6 1 0,8 53,: 0,2 13,; 0,4 : 5,7 0,2 l 3,3 1,5 i 

Francesc BERENGUER 18,- 0,2 3,5 9,2 12,5 ( 8,7 2,- . 1,1 2 4,5 19,f 4,3 >,6 0,2 4,4 22.7 

HAS CANET 19,3 !0,6 0,5 2,6 14,9 • 7,2 3,9 ; 0,2 11 43,7 59,< 1,- 2',; 40,3 4 2,2 2,4 5,5 63,-

Antoni CANIUELL — — 1 1,8 Ifin í5,f n,5 27,S 0,3 6,6 1,8 

HAS SOBREVALS 27,3 55,4 4,5 6,5 19,1 70, 3,7 13,!. 10 49,9 64,í 42,- B4,; 7,9 5,8 77,2 

HAS RIBATALLADA 98.7 =5,5 16.2 6,4 26,2 26, 56,3 57,. 7 52,1 34,í .0,1 0,2 •.43,9 84,: 8,1 5,3 150,8 

Lloreng DANIS HAS 30,6 Í9,2 2,6 8,5 14,1 46,. 13,9 45,. 2- 3,7 10,{ 2,6 70,; 1,1 ¡9,7 34,3 

MAS PUJOL 142,6 5 24,3 24,- 16, i 94,3 66,: 10 49,4 25,: 39,7 80,4 9,7 .9,6 192,-

Antoni G I L Í 45,5 29, 4 3,1 6,8 4,5 9,9 37,9 83,: 21 109,1 70,í 76,3 69,5 32,8 50,1 154,6 . 

MAS RIUSEC 150,6 56, 2 32,8 ?1,8 •8,4 5,6 109,4 72,( 25 117,3 43,f 3,3 2,í 67,9 57,5 46,1 59,3 267,9 

HAS HALLA 93,1 4 9 , ? 36,- 58,7 13,4 14,- i 43,7 46, < 25 93,6 50,1 — — 59.3 63 ,< 34,3 56,6 186,7 

HAS TORRAS 125,1 44, ^ 30,- 24, - 5,5 4,4 89,6 71,< 20 156,4 55,( — — 96,1 61,í 60,3 58,5 281,5 

Josep. H A S i FONT 22,5 92, ; l-,5 6,7 12^9 57, 8,1 36,- 1 1,9 7,S — 1,6 84,; 0,3 15,8 24,4 

Joan OLIVERES P A D R Ó ; 4,1 36, - 0,7 ;7,1 2,8 68, ' 0,6 14, ( 2 7,3 64,- 6,- 82,: 1,3 17,£ 11,4 

HAS CASANOVES 90,8 9 0 , ! 47,- •1,8 6,5 7,2 37,3 41,. 1 9,9 9,8 „ 6,6 56,: 3,3 33,^ 100,7 

MAS piuní 109,8 50, i 1,9 1,7 18,- : 6,4 89,9 81,< 25 106,4 72,1 67,( 34,3 32,2 216,2 

Ramón R E G U A N T 160,9 84, ' 14,4 9,- 20.- : 2,4 126,5 78,< 6 29,1 15,: 0,8 2,í 13,- 44,: 15,3 52,a 190,-

Antoni ROCAFORT 323,4- 97, > 31,- 9,6 120,- ] 7,1 172,4 53,: 3 6,9 2,; 5,9 • 85,! 1,- 14,^ 330,3 

M Á S SALARRUTLIANA 26,8 23, > 5 18,; ' 3,6 13,i 18,2 67,5 25 85,2 76,1 7,8 9,í 65.6 77, - 11.8 13, i 112.-

, HAS SALABERNADA 73,4 20, ' 6 8, : 1.- 1,4 66,4 90,/i 58 281.1 79,3 187,6 93,5 33, 5 354,5 

HAS SOLDEVILA 104,6 80, ! 8,8 8,4 37,2 35,< 58,6 56,- 1 5 25,8 19,E 20,8 80,6 5,- 1?;, ( 130,4 

Jaume TORRACABOTA 27,8 3 5 4 6,5 . 3,4 3,- 10,í 18,3 6S,i 15 51,4 54,S 2,9 5,6 35,4 58,S 13,1 2 5 , ! 79,2 

MAS VILA del S O L É i 97,9 39, ' 23,5 24, 12,- 12, 62,4 63,7 j 27 148,5 50,3 4,8 3,2 114,6 77,2 29.1 19, = 246.4 

MAS VILARMAU 140,4 90, ' 14,- 10, 10,- 7,] 116,4 82,9 5 14,4 9,3 7,5 52,- •. 4,- 27,E 2,9 20, . 154.8 

Joan VILAVENDRELL 50,5 76, 4,- 7,< 7.3 14,. 39.2 77,é 1 2 - 15.8 '3,F 15,6 'R," 0.2 1 5 6#;,3 

PLARROHANI — — 2 9,2 100 * — 7,9 35,5 ! 1,3 1 4 , . 9,2 

, PROPIETARIS D E FORA D'ARTES |AHB RABASSAIRES 

... MAS B E R T R Á N (MW) 32,7 11.5 35, 7r,5 ??, 13.7 149.] 87 75 5 36.5 74 ') 181,8 

HAS PONSA (MOIA), 99,4 50,i 18,- 18, 21,- 21, ! 60,4 50, £ 23 97,8 í9,f 5 8,3 3,5 64,9 •,6,i * 24,6 ::5,] 197,2 

I Irancesc UINTHD' 
(NAVARCLES) . 24,2 2 0 , 24,2 100 • 22 95,1 ?9,- - 61,1 i4. 5 34,- 35 ' 119,3 

. H A S TAPIES(CALOER :) 0,9 3,7 —— _. „_ 0,9 100 • 6 23,5 '6, 5 ,— - 16,- 58, L 7,5 :i,í > 24,4 

HAS S T . HILARI 
(MANRESA) 193,6 8 3 , f 1 6 , '- 8, ; 56 28, 5 121 ,Z 52,í 8 38,5 16, S . . - 32,3 !3, ? 6,2' N 16 . 232,1 

M A S PALDHA 
- (miÁ) 49.3¡ 15, t 6,8 13, E 14, 2 35,5 72,- 34 262,1 84 ,2 4,- 1, > 230,4 i7. 5 27,7 10 . 311,4 

Sebastia WINTRO 
.(SALLENT) 2,- 2, ! 2.- 100 • 17 80,1 97 .3 14.6 18, 2 1,5,8 i7. 2 19.7 24 .; 82.1 
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Masos mes petits Total Q. A rabassa Q. % 

Mas Canet 63,- 43,7 69,4 
Joan Vilavendrell 66,3 15,8 23,8 
Jaume Torracabota 64,9 51,4 79,2 
Mas áobrevals 77,2 49,9 64,6 
Mas Casanoves 100,7 9,9 9,8 

L'extensió no és l'únic determinant del volum de terres cedidos a rabas

sa. Hi influeixen altres elements: llunyania del poblé, qualitat de térra, 

capacitat del mas d'emmagatzemar el vi, dificultats econbmiques del mas etc. 

Malgrat pero aqüestes situacions diferents, el 48,2 % de les terres deis ma

sos estaven conreades a rabassa i 18 sobre 27 están per damunt d'aquesta mit

jana . 

Sense comptar els de -de 33 Q., resulta una mitjana de 16,04 parcel.les 

cedidos per propietari , la qual és superada sois per 13 propietaris. La gra

dado del número de rabasses i l'extensió és la següent: 

Parcel.les a rabassa Extensió Q. 

Mas Salabernada 58 277,6 
Mas Paloma 34 260,7 
Mas Vila del Soler 27 147,5 
Mas Salarrutllana 25 84,2 
Mas Riusec 25 117,3 
Mas Malla 25 93,6 
Mas Pujol 25 106,4 

219 (50,6 %) 

Set propietaris teñen el 50,6 % de les parcel.les cedidos a rabassa. Dins 

deis masos aquesta cessió no es pas igual: uns propietaris en tindran mes 

extensió i d'altres menys. 

No cal assenyalar -és obvi en el quadre- que aqüestes terres cedidos a 

rabassa son dedicados exclusí.vament a vinya. 6n el cas d'Artés, l'erm com 

a guaret ho complementa. 

Passem a observar les terres conreades directament: 

a/ El cereal de seca no és mes o menys extens segons l'extensió del mas, 

sino segons les necessitats d'aquest. La máxima extensió la trobem en el Mas 

Casanoves (47 Q.), pero els següents ronden les 30 Q. Podriem dir que les 

quintanes deis masos oscil.len entre les 10 Q. -rfrii ha de mes petites- i les 

35 Q. Cal matiá ar que alguns propietaris forans no tindran cap mena d'in-

terés peí cereal. 

b/ La vinya del mas es prefereix cedir-la a rabassa i , per tant no ocupa 

extensions molt grans (entre 5 i 20 Q.). Era l'area que podía assumir conrear 

directament la ma d'obra del mas. Tot i així, alguns propietaris de mas op

taren per l'explotació directa de la vinya i no cedir-la -o cedir-la menys 
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a rabassa-: 

Vinya directa Q. Vinya a rabassa Q. 

Antoni Rocafort 
Joan Torrent i Fuster 
Mas Soldevila 

120,- 5,9 
56,- 32,3 
37,2 20,8 

El fenomen és minoritari pero interessant. L'opció del conreu directe pe

dia influir en la millora de la qualitat del vi, pero aquests propietaris 

s'aprofitaven de l'estructüra de l'explotació originada per la resta de ma

sos que proporcionaven ma d'obra perqué la térra cedida a rabassa no era su-

ficient. 

c/ La columna d'altres conreus es refereix sobretot a erm/bosc: el bosc/ 

erm era la clau de 1'expansió de la vinya pero tenia un límit a partir del 

qual es posava en perill la reproducció del mas en esgotat la llenya, adobs 

i pastures. 

El 33 % de les terres deis masos encara eren bosc/erm pero alguns Masos 

(Mas Canet, 3,9 Q.; Sobrevals, 3,7 Q.; Salarrutllana, 18,9 Q.), havien exhau-

rit les terres per augmentar les plantacions. D'altres, en canvi, encara te

nien extensions notables per continuar establint. 

Aquest apartat ha mostrat que, si bé els masos son els que estableixen 

terres a rabassa perqué eren els que controlaven 1'erm/bosc per poder-ho Fer, 

dins d'ells es produeix una gran heterogeneitat. Des deis que en teñen esta-

blertesmoltes, ais que en teñen peques, des defeque han exhaurit el bosc ais 

que encara els en queda. Cedir mes o menys terres estava en funció d'una 

estrategia global del mas. Les necessitats econbmiques del mas podien empényer 

a establir mes a rabassa, pero calia no trencar l'equilibri intern del mas, 

perqué aleshores podía significar la caiguda del propi mas. L'establiment 

a rabassa, no s'ha d'estudiar només des de l'bptica deis rabassaires, sino 

també deis establiments. 

3.5.5 Conclusió 

L'accés a la térra per explotar-la tenia al Bages tres mecanismes fonamen

tals: la masoveria, la rabassa morta i 1 'arrendament en diner en el regadiu 

de Manresa. Al llarg del procés historie i per diferents vies, augmentaren 

progressivament el nombre de masoveries i de retruc, disminuirán els pagesos 

de mas 1 augmentava la penetració de capital urba.Les fonts no permeten 

410 



captar aquest procés sino indirectament. 

La rabassa, en canvi, s'estengué al llarg del s. XVIII de manera constant 

i progressiva. Els amillanaments de 1860 constitueixen un excel.lent punt 

d'arribada peí seu estudi. La térra conreada a rabassa oscil.la entre el 8 % 

de Castelladral -el lloc menys desenvolupat- al 40,6 ló d'Artés. Les parcel.

les establertes oscil.len entre les 2 i 8 Q. mes freqüentment i quan es cal

cula l'extensió per rabassaire no puja gaire mes amunt. Es solen explotar 

entre una i dues parcel.les a rabassa. L'extensió mai supera els límits 

de la petita explotado. 

La rabassa és per plantar vinya, així son vinyes del 80 al 90 ?á de les 

terres plantados sota aquest contráete i , també, la major part de vinya deis 

municipis estudiáis -del 60 % al 80 %- son plantacions a rabassa (161). El 
monocultíu vitícola que presenta aquesta comarca esta organitzat peí contrac-

te de rabassa morta. 

En comparar propietaris de cada conreu i explotadors de cada conreu, és 

el conreu de vinya el que creix de manera molt notable, mentre que els altres 

s'estanquen. Senzillament es degut a que els propietaris accedeixen a explo

tar la vinya amb aquest contráete i no a cap altre conreu. 

Si a l'estructura de la propietat detectavem una polarització brutal en

tre la petita propietat -que accedía a un hort i una parcel.la de seca- i 

la gran propietat que coincidía amb els masos, el contráete de rabassa mor

ta permetra accedir a mes térra a canvi de desenvolupar per aquest fet, la 

relació d'explotació fonamental de l'estructura agraria bagenca. Els propie

taris de mas establiren a rabassa per plantar vinya i d'aquí s'origina el 

monocultiu. El bosc fou romput pels petits propietaris. Perb l'estructura 

de l'explotació que en resulta -tant amb forasters com sense- era significa

tiva: l'accés via rabassa significava la consolidado de la petita explota

do (sobretot la MPE). Cal destacar des d'ara la insuficiencia estructural 

de terres que patira la petita explotado. Sense aquesta insuficiencia no 

es poden entendre els processos d'endeutament a que estara sotmesa, la maxi-

mització de la producció, el treball textil per part de la ma d'obra femeni

na i infantil de la unitat familiar etc... A partir d'aquesta insuficiencia 

estructural s'expliquen altres relaciona d'explotació que es desenvoluparan 

al camp bagenc. 

Apareix també amb feblesa un grup de mitjans explotadors que cal conside

rar i a l'altre extrem continúen els masos que controlen la major part de 

térra i , per tant, el sentit i orientació de l'accés a la térra per part d'al-
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tres grups socials. Pero tampoc hem de mitificar els masos, dins d'ells - i 

ho hem vist amb detall en el cas d'Artés- hi ha situacions molt diverses que 

no deponen exclusivament de l'extensió i propietat de la térra. Hi ha "his

tories" de masos diferents que condicionen processos diferents que poden con-

dúir a. 1'enlairament o 1'enfonsament del propi mas. 

Aquesta estructura de la propietat que genera la necessitat d'una estruc

tura de l'explotació no sembla pas única del vinyar bagenc: Pierre Goujon 

troba per la zona del Saona-Loire una estructura de la propietat igualment 

desigual i 1'accés a la térra es resol mitjangant el contráete de "vigneron-

nage" (162). A la Cote d'Or, Robert Laurent, arriba a conclusions similars 

i 1 'accés a 1 'explotado de la térra es resol mitjangant el contráete de 

"mi-fruits" (163). En ambdós casos una via de sortida sera 1'endeutament com 

ho sera al Bages, pero aixb correspon a un altre capítolJ. 

3.6 LA FORMACIO' D'UNA ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT: L'EXEMPLE DE NAVARCLES. 

Hem vist fins ara 1'evolució de 1'estructura de In propietat i l'estruc

türa de l'explotació a partir de cadastres i amillaraments . En aquest apar

tat volem aproximar-nos a la manera com aquesta estructura es forma al llarg 

del temps. Utilitzarem, per aixb, el capbreu que realitza el Monestir de St. 

Benet de Bages, els anys 1779-1781 a Navarcles. 

3.6.1 Una base histórica de masos. 

Capbreus i fogatges otorguen a Navarcles a principia del s. XVI uns habi

tants que es poden relacionar amb els masos del terme: 

-Capbreu de 1505 (164). 

Joan SCAYOLA Mas Prat 
Valenti SOLER .Hereu Mas Soler 
Valenti GRANER Mas Graner 
Joan CURA Hereu del Mas Cura 
Joan SERRA Mas Puigonofre 
Joan SERRA Mas de la Sala 
Bernard AGUILAR,(alies Puget) Mas Puget/Mas Maurell 
Rafael BERTRÁN Mas Bertrán 



-El 1515, el fogatge realitzat cita els següents (165). 

Pere BERTRÁN 
Lo Mas AGUILAR 
Joan SERRA 
Valentí SOLER 
Benet ESCAYOLA 
Valentí GRANER 
Valentí CARRERA 
Solervicens 
Valentí CURA 
Bartomeu OLIVERES 

Els cognoms son gairebé identics si n'exceptuem tres: el 1505 apareix un 

Joan Serra, possessor del Mas de la Sala, totalment desconequt (fins i tot 

el topbnim del mas) i en canvi hi falta el Mas Solervicens que apareix el 

1515. El foqatqe cita mes noms que el capbreu: Valentí Carrera, Bartomeu 

Oliveros i el Has Solervicens. 

Interessa remarcar, a part de la coincidencia de dues fonts diferents en 

el nombre de- focs de Návarcles, que els noms coincideixen amb els propieta

ris de masos sobre els quals es constituirá l'estructura de la propietat en 

el segle XVIII. Val a dir, i ho assenyalavem mes amunt, que aquesta reparti

do de terres en masos era el resultat de la superado de la crisi de l'Edat 

Mitjana, de la qual sois es mantingueren quatre topbnims: Solervicens, Ber

trán, Graner i Cura (166). La nova repartido del terreny entre els masos 

que quedaren i els nous propietaris que vingueren a ocupar els masos buits 

produí alguna fragmentado deis masos rbnecs deshabitats i l'estructura de 

la propietat que resulta a Návarcles era d'uns masos amb terres aglevades 

i amb parcel.les escampados, conseqüéncia del repartiment d'alguns masos ro

neos (167). 

El terme de Návarcles quedava dividit a principis del s. XVI, dones, en 

els següents masos: 

ESCAYOLA - ñas Prat 
BERTRÁN - Mas Bertrán 
SOLER {*) - Mas Soler 
SOLERVICENS - Mas Solervicens 

part Mas de La Torra 
SERRA - Mas Rocafort 

Mas Puigonofre 
meitat Mas Curta / Mas Martí 

CURA - Mas Cura 
Mas Roca 

GRANER - Mas Graner 
AGUILAR - Mas Puget 

Mas Maurell 
Mas de la Torra 

(*) El Mas Soler no apareix en cap moment a la documentació posterior. 
El Capbreu de 1596, nomena "Nicolau Torruella, pagés alias Soler" i , tenint 
en compte, que si que trobarem un Mas Torroella que no apareix en aquest l l i s -
tat, suposem que el Mas Soler es convertirá a mitjan s. XVI en Mas Tor
roella. 
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No podem utilitzar el fogatge de 1553 perqué barreja amb Nauarcles els 

termes de St. Benet de Bages i Valldelshorts i és difícil distingir els que 

son d'un lloc i d'un altre (168). 

Abans d'entrar en el s. XUII tenim un altre capbreu, el 1596, de Nauar

cles (169). El contrast amb el de 1505 és notable: hi ha 31 declaracions 

de les quals 4 'so'n de fora del terme. Els habitants ja no son sois els masos 

sino que el poblé ha crescut. No hem d'estudirar les terres que posseia 

cadascú en el capbreu, pero cal suposar que el masos haurien de vendré o 

establir o Hogar per tal que nous habitants poguessin subsistir. Mitjangaht 

aquest capbreu ens assebentem que al Mas Serra hi ha hagut pubilla, na 

Magdalena, que s'ha casat amb Jaume Pahissa, provinent segurament del Mas 

Pahissa de Monistrol de Calders. El topbnim Serra aconseguira subsistir no 

sois en el topbnim, sino en el cognom deis f i l i s de la familia que des 

d'aquests moments s'anomenaran Serra i Pahissa. 

El capbreu de 1687 de Navarcles deixa entreveure que ha continuat 1'aug

ment de persones en el pable: les declaracions s'eleven a 72. Un estudi de 

les possessions de cadascú permetria clarificar a quin tipus de térra acce

deix cada declarant, perb aquest estudi resta per fer. Malgrat aixb pero, 

destaca quefdos masas desapareixen, el Mas Cura i el Mas Graner. No se sap 

els motius , encara que s'assisteix a un procés de venda successiva que 

arriba a la total liquidaciónd'aquests masos. 

i ' El Mas Graner: a principis del s XVII és propietat de Jaume Otzet 

que era casat amb Marianna Graner, segurament pubilla. Joan Solerviceng, 

pages de Navarcles, compra, el 1664, a Narcís Pahissa, com a hereu deis 

béns de Marianna Otzet, les Quintanes del Mas Graner(170). Amb els canvis 

de cognom continuats insinúa un conflicte familiar del que desconeixem els 

motius i les causes del desenlia?: les terres del Mas Graner foren veñudas 

a parcel.les más o menys grans al llarg del XVII i el mas va desapareixer. 

A partir del capbreu de 1779-1781 de Navarcles i grades a 1'historial de 

cada declarado, es poden delimitar les parcel.les en qué es fragmenta 

aquest mas i els censos que pagaven al senyor directe (Quadre 3.148). 

D'aquestes parcel.les i cases de 1687 originades a partir de la frag

mentado del Has Graner, es detecten tres línies d'evolució: a/ la cons-

trucció de cases al voltant del mas principal (C/ Otzet - el nom del suc-

cesoar deis Graner- i Plaga Major, possiblement l'era del mas), la qual cosa 

succeia també en els altres masos; b/ la parcel.lacio de les terres de seca 

entre els propietaris deis altres masos (el Mas Aguilar, 4Q; el Mas Soler-

viceng, 13Q i el Mas Serra, lOQ); i c/ el Mas Graner posseia una porció 
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QUAORE 3.148 

Parcel.lacio del MAS GRANER de Navarcles, ol 1687,; segóos el capbreM de 1779-1781 

CASES CARRER 

Josep Fargües, sastre Otzet 
Valenti Soler, pages Otzet 
Francesc Solervlcens,pag. Plaga Major 
Joan Martí, pages Plaga Hajor 
Joan Caselies, pages Plaga Major 

CENS 

3s. 
5s. (reducció de joves) 
5s. 
2s.6d. 

Id. 

PARCEL.LES DE TERRA SITUACIO' EXTENSIo' CENS 

Antoni Aguilar, pages Timoner 4Q. lOs. 
Josep Solervicenc, pages Graner/Boada/Coromina 13Q. 
Josep Serra, pagea Costallobeta lOQ. 7s, 

HORTS SITUACIO' EXTENSIo' CENS 

Joan Bertrán, (*) Timoner 2q. 5s. 
Valenti Bertrán, pages Tinoner 9q. 4q. ordi espeltós 

Jaume Aguilar, pages Timoner 4q. -Josep Tragant, pages Timoner 6q. -Isidre Comelles, pagés 
Francesc Graner, pages 

Timoner 3q. -Isidre Comelles, pagés 
Francesc Graner, pages Timoner IQ. -Josep Or i s t r e l l , pages Timoner 5q. 

(*) No consta la professió. 

de regadiu important denominada el Timoner que es fragmenta'en horts entre 

persones que en prin^cipi no tenien res a veure amb els masos (sois el Mas 

Bertrán n'adquireix 9íf}. 

De la desaparició d'aquest mas destaca 1'enfortiment de la resta de masos 

1 l'aparició d'un segment de propietaris amb casa i hort propi. 

A la partida del Timoner, quan es realitza el capbreu, els horts havien 

augmentat: 18 front els 7 que el 1687 segurament pertanyién al mas. La 

resta eren una conseqüencia de la continuitat en la fragmentado de l'horta 

al llarg del XUIII (171). 

2. El Mas Cura; En el capbrewde 1687 de Navarcles s'indica els censos 

que Valenti Cura, pages de Navarcles havia de pagar peí Mas Cura (44 sous, 

2 gallinas, 3Q d'ordi, 2Clq de forment i un pollastre), pero a continuado 

s'indica que en el Consell de Navarcles es repartiren els censos deis ma

sos entre diversos posseidors (172). El 1779-1780, el Mas Cura com a unitat 

havia desaparegut i sois s'indica les peces de terres que havien estat del 

mas. 

Hi ha una situació diferent al Mas Graner. No sembla que hi hagi hagut 

con filete hereditari; el cognom Cura, que ja apareixia al capbreu de 1338̂  

manté la continuitat.¿Qué va provocar la venda successiva de parcel.les 

del mas? Possiblement hi havia un procés d'endeutament que desconeixem, 
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pero aleshore^iper que s'opta per vendré parcel.les i no per la venda del 

mas sencer? Durant el XVIII no coneixem exemples de masos que es parcel.lin 

per un .procés d'endeutament. Normalment el deute va creixent fins a provocar 

el traspas integre del mas. 

Tal vegada unapressió per l'adquisició de terres deis nous pobladors va 

conduir a aquesta opció. Caldria resseguir mes a fons, en els protocols 

notaríais, aquest exemple. El resultat final, fou 1'esmicolament del mas. 

Segons el capbreu de 1779-1780 les parcel.les que es declaren del Mas Cura 

i adquirides abans del capbreu de 1867 son les recollides en el Quadre 3.149. 

Aquest quadre es resumeix de la següent manera: 

Parcel.les Exten. Total Mitjana 

Parcel.les de seca 35 80,5Q 2,30Q 
Parcel.les d'hort 8 2.75Q 0,34Q 
No consta 3 • — 
Parcel.les de mesura 

desconeguda. 2 

A diferencia del Mas Graner, la venda de les parcel.les en cap moment 

no es fe'u amb l'objectiu de construir cases, allunyat com era de 1'aglo

merado de masos que donarla lloc al poblé. Les 48 parcel.les de cereal, 

vinya i una mica de regadiu es repartiren entre 29 propietaris qu3 dona 

una idea de la fragmentado del mas en petits lots. 

Igual que en el Mas Graner, entre els compradors trobem els propietaris 

de masos:el Mas Aguilar 5,5Q, el de Solervicengí IIQ, en Valentí Bertrán, 

3Q i en Josep Serra (la parcel.la que englobava al mas i donava coherencia 

a l'explotació,"SÍ bé no; constal'extensió. Pero al costat hi ha 25 pro

pietaris mes, entre els quals trobem ja alguns propietaris mitjans de Návar

cles a fináis del XVII. Aquest propietaris son capados de comprar terres i 

s'aprofiten de la descomposició del mas (Valentí Mas i Tarre's, Jaume Graner, 

Francesc Tapias, Valentí Mas, Isidro Cornelias, Cipria Manganell, Joan Cura, 

Valentí Fontcuberta, Joan Tarre's i Oristrell). Mes endavant estudiarem la 

formació d'aquest grup social. 

3. Analitzada la desaparició de dos masos, entre els compradors s'han 

trobat els propietaris deis altres masos, excepte el Mas Torroella i el Mas 

Escalóla. Sabem que aquest darrer al llarg del XVII adquireix el Mas Roca 

que era agregat al Mas Cura de 6Q i pagava 5q 3p de civada i Is 3d de censos 

per Nadal (173). L'únic que no s'engrandí fou el Torroella, sembla que a 

fináis de segle inicia un procés de fragmentació que acabaría en la seva 

desaparició en pie s. XIX (174). 



QUAORE 3.M9 

Parcel.lacio del HAS CORA de Navarcles, el 1687, sgons el'celabreu de 1779-1781 

COMPRADOR SnUACIO EXTENSIO CENS 

-Antoni Aguilar i Ubach, pages Pía del Cós 
Puigrodó 

3Q.6q. 
2Q. 

-Josep Solervicens, pages Pía del Cós 
La Saleia 
El Verger 

40. 
5Q. 
20. 

— 

-Valentí Bertrán, pages Pía del Cós 2q. forment 

-Josep Serra, pages Mas Cura 30. ordi espeltós/2Q. forment/l joua 
1 Batuda/ 1 feix de palla/ Ss.lld. per 
Nadal/ 2 gallines. 

-Jaume Torres, pages Coll de 1'Angla "•"2QT Iq. ordi 

-Valentí Has i Tarres, pagas Pía del Cós 2Q. — 
-Jaume Aguilar i Tapies, pages Pía del Cós: 

Castellet 
Pía del Cós 

^ 2Q7 

15q. 

Ip. ordi espeltós/ 3d. per Nadal 

-Jaume Graner, paraire Pls del Cós 15q. Is. 

-Francesc Tapies, paraire • La Roqueta IQ. 6q. Iq. ordi espeltós 

-Josep Oristrell, pages Hort 3d./íp. ordi espeltós 

-Francesc Solervicens, pages Pía del Cós ''""lQT"6q.'' 3d./lp. ordi espeltós 

-Valentí Mas, pages Horts de Sta.Margarida 

La Figuereta 

2q. 
3Q. 
7j.c.{*) 

2Q. forment 
Iq. ordi espeltós 
15d./lq.lp. ordi espeltós 

-Isidre Cornelias, pages Coll de 1'Angla 
Pía del Cós 
Coll de l'Angla 

30." 
20. 

IQ. 

Iq.lp. ordi espeltós/ ls.3d. 

-Cipria Hanganell, pages Teuleria 20. 1/2 q. ordi • ' ' 

-Serafina Oliveres, Vda. — AoTlq'. Iq. ordi espeltós 

-Joan Cura, pages 

Horts Sta.Margarida 

20. 9q.' 
30. 3q. 

2q. ordi espeltós/ 2s. 

Iq. forment 

-Josep Tubau, pages • Pía del Cós " IQ'. 6q. l/2q. ordi espeltós/ 6d. 

-Rosa Tapies, Vda, El Roure 
Hort Sta. Harqarida 

2Q.' 

2q. 

3p.ordi espeltós/ l i d . 
2 1/2 q. forment 

-Francesc Graner, pages La Bellida 
Pía del Cós 

3Q. 
9q. 

1 gallina/ ls.6d./l l/2q. ordi espeltós 
6d. 

-Vicen^ Reguant, sastre Pía del Cós 3 0 . " " " i/2 q. ordi espeltós 

-Jauíne Angla, pages Coll de l'Angla 1 l/2q. ordi espeltós 

-Jaume Sol, pages Horts Sta.Margarida 
Pía del Cós 

2q. 
IQ. 3q. 

Iq. forment 

-Benet Arsegol, pages T 
1 ^ ' i Q . Ip. ordi espeltós/ 3d. 

-Bernadí Oliveres, pages 1 Pía del Cós 

Horts Sta.Margarida 
2Q. 

6q. 
1 gallina 

Is. 

-Josep Bosch, pages Horts Sta.Margarida IQ. Iq. forment 

-Valentí Fontcoberta, pages Horts Sta.Margarida 
. . . ..^^.^ 

i 1 1/2 q. forment 

-Miquel Torres, pages Coll de l'Angla-
Prop del Mas 
Font Sta. Margarida 

" 3 0 . 

4Q. 

2q. 

i 1/2 q. ordi espeltós/ 6d. 
' lOs. (redúcelo de jovaO 
! 1 l/2q. forment 

-María Casajoana, Vda. • Coll de l'Angla 
j Olivar del Cura 

2Q. 
2Q. 

Iq. ordi espeltós/ 6d. 
iq. ordi espeltós/ 4s. 

-Joan Tarres i Oristrell, pages Pía del Cós 20. y ' ^ 

(*) Son jornals de cavadura. 
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En el Mas TorrOella (Quadre 3.150) trobem tant aquelIs patis que foren 

establerts o venuts per edificar casa ( e l C/ de la palanca sobretot) com 

parcel.les que indiquen un procés de fragmentado. 

En la resta de masos, el procés de fragmentado és marginal. Solament ce-

diran algunes peces de térra per la construcció de les cases deis nous habi

tants i la zona d'horta (175). 

A grans tr e t s , i sense que haguem descobert els mecanismes que condulen 

a la situació estudiada a Navarcles durant e l s. XUII, assistim a 1'enfonsa

ment contundent de dos masos - el Cura i el Graner- i detectem símptomes 

d'afebliment en el Mas Torruella que sobreviura encara fins el XIX. La 

descomposició d'aquests masos permet, en primer lloc, 1'enfortiment deis 

altres masos principáis compradora de terres, en segon lloc 1'adquisició 

de petites parcel.les pels nous habitants del poblé en e l s. XUII. 

QUADRE 3,150 

Parcel.lacio del MAS TORROELLA de Navarcles,-- , segons el capbreu 1779-1781 

COMPRADOR SITUACIO EXTENSIO CENS 

-Antoni Aguilar i Ubach, pages Padró 
Soleies 

40. 
25Q, Id. 

-Josep Audet, telxidor de lli Lea Vinyotes 
Font Sta. Margarlda 

4Q. 2s. 
1 1/2 q. forment 

-Joan Arsegol, pagfes La Clota 
Les Parres 

50. 
30. 

5s. 

-Agn'es Oliveres, Váa. Feixa 1larga 40. 6s. 

-Valenti Mas, pages 
La Boada 

40. 
IQ. 

6s. 
2d. 

-Josep Torroella, pagfes Has Torroella 2Q.lq. ordi espeltós/ 4s.5d, walla/l j o v i ; 
2 gallines/1 batuda/ 1 feix de palla 

-Francesc Graner, pages ta Roureda 30. 4s. 

-Josep Sola i Oliveres, pages Vinyotes lj.c.{«) 5d. 

-Francesca Anglada, Vda. Vinyotes — — 
-Valenti Fornells, pages Vinyotes 2Q. — 
-Francesc Solervlcens, pages Vinyotes IQ. — 
-Joan Tarres i Oristrell, pagfes Camp de la Sort .— — 
-Jaume Tatgé, pages Mas Martí 

-Valenti Torra, pages . Les Vinyotes 3Q. — 
-Jsume Aguilar, pages Les Vinyotes 2Q. — 
-Jaume Sol, pages Esquena de IfAse 2q. 

-Valenti Martí, pages La feixa llarga IQ. 6s. 

CASES {sois les que paguen cens) CARRER CENS 

-Josep Tragant, pages Major tassa d'aigua 

-Valenti Martí, pages Plaga Major 4s. 

-Josep Tubau, pages Palanca 2s. 

-Rosa Tapies i Salles, Vda, Plaga Major 2d. 

(•) Son jornals de cavadura. 
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Podem avangar, a tall d'hipótesi, que entre aquests nous compradors trobarem 

els inicis de la pagesia mitjana que es desenvolupara en el s.XVIII. 

3.6.2. La Formació de l'estructura de la propietat en el s. XVIII. 

Diversos fenbmens emmarquen aquesta evolució: 

A/ La cessió de terres a rabassa morta. 

Abans de 1700 sois s'havien establert 6 peces de térra a rabassa, dins 

del terme municipal. El període durant el qual se n'establiren mes corres-

pon al 1711-1730 amb un total de 30 que significa el 41,1%. La disminució 

del ritme posterior no ho atribuim pas al fet que aquesta via desapareixi, 

sino a l'acabament del sol que es podia dedicar a rabassa dins el terme, a 

conseqüéncia de l'escar,ssa extensió (3,5Km̂ ). 

Les rabasses es distribueixen de la manera seqüent dins el terme: 

Mas rabasses rabassaires 

Mas Serra 42 57,5% 34 
Mas Aguilar 19 26 y —% 17 
Mas Torruella 5 6 j 8/0 5 
.Mas íEscaíola 2 2,7% 2 
Mas Solerviceng 2 2,7% 1 
Mas Bertrán 3 4,1% 3 

Total 73 62 

Els diversos masos contribueixen de forma desigual en les parcel.les 

cedidos^E rabassa:/el Mas Serra té el 57,5% de les parcel.les seguit ja 

mes lluny peí Mas Aguilar que en controla el 26%. La resta es reparteix en

tre els altres masos. 

Ara bé, els contractos de rabassa podien convertir-se en venda absoluta 

de la térra al rabassaire mitiancant la venda a carta de aracia. Si orenem 

oer exemole, el cas de Rosa Tapias, Vda. En Josep Serra l i establí 2 Q. el 

9-II-1724 a rabassa morta, amb totes les obligacions que es derivaven 

d'aquest contráete. El 1735, 1'esmentat Serra venia a carta de gracia la 

quarta part de fruits. Es a dir, que per una quantitat de diners, la vídua 

rescatava la renda que pagava. El propietari es reservava un dret, el de 

poder recuperar la quarta part retornant els diners. Aquesta possibilitat 

desapareix quan el 1739, Rosa Tapias compra el dret de Huir i quitar a 

1'amo del mas. La rabassa primitiva s'havia convertit en propietat absolu-



ta de la vídua (176). Fou molt utilitzat aquest metode? De les rabasses de 

Návarcles es produí en els casos següents: 

1 Mas Rabassa VCG* 1/4 VDLIQ 

R. Tapias, Vda. Serra 1724 1735 1739 
Fcesc. Graner Serra 1752 _ 

M. Fontcuberta, Vda. Serra 1724 1735 1740 
Antoni Marganell Serra , . ^ 1744 
Valentí Mas ' , , . Serra 1728 1728 1735 
Valentí Mas Tarrés Serra 1738 1738 1738 
Valentí Mas Tarrés Serra 1743 1748 1748 
Isidre Cornelias Serra 1721 1755 . 

Jaume Graner, paraire Serra 1716 1751 

Cal observar tres trets: 

a/ Que és una venda perpetua de térra perb en termini ajornat. 

b/ Que sois es produeix en el MasSerra i no en cap altre.És possible inter-

pretar-ho com a dificultats del mas que troba com a formula per subsanar 

deutes aquesta forma de venda o bé com a pressió deis compradors. 

c/ Els compradors de les rabasses coincideixen tots amb la pagesia mitjana 

que comen̂ ava a insinuar-se en SÍ.' XVII. Tal vegada coincidíssin ambdues 

raons? per justificar aquest fenomen: per un cantó la pressió deis compradors 

i , per 1*altre, les dificultats del mas. En aquest cas, la rabassa va esde

venir, en alguns casos, una via per accedir de forma perpetua, a la propie

tat de la térra. 

B/ La creació de l'horta de Návarcles 

Un deis elements rellevants de gairebé totes les estructures de la propie

tat deis pobles bagencs és que la propietat molt petita es caracteritzava 

per la possessió en propietat d'una petita parcel.la d'hort de regadiu o de 

seca quan no hi havia regadiu. Hem assenyalat que a Návarcles la complemen-

tarietat casa/hort arribava al 70,2?á el 1816. 

El Capbreu permet resseguir la formació de l'horta. A nivell geografic, 

la confluencia de la Riera de Merdaenlla amb el riu Calders, juntament amb 

1'existencia d'aigua de fonts (Font Vella, Font de la Mina, Font de Sta. Mar-

garida), permetia regar una área notable. Cal partir de la mateixa hipótesi: 

a partir deis masos es va produir una fragmentació d'aquesta área i va donar 

lloc a la zona d'horts de Návarcles, En el capbreu de 1779-1781 hi ha cons--

tancia deis següents: 



Capbreu Venut peí mas Altre 
Total 1687 fins 1780 procedencia No consta 

Feixa deis Oms/ . 11 
Font de la Riera 

5 1 

Font de les Canals 14 
Hortes de la Riera 23 
El Timoner 19 
Hortes Sta^Margarida 75 

5 
10 
9 
17 

3 
5 
2 
36 

5 
4 
4 
9 

1 
4 
4 
13 

142 46 51 22 23 

32,4% 35,9% 15,5% 

67,6% 

16,2% 

El capbreu no permet aclarir totes les situacions. ̂A la columna de "cap

breu de 1687" dona aquella horts que ja existien en aquell capbreu i es pot 

saber perqué 1'historial de l'hort arriba fins el moment en que el declarant 

diu que fou declarat en 1'anterior capbreu. La columna "venut per mas" es 

refereix a aquella horts que foren venuts després de 1687 per algún mas, so

bretot el Mas Escalóla i el Mas Serra. La columna "altre procedencia" es 

refereix a aquella horts que la venda darrera coneguda no es realitza per un 

propietari de mas. Val a dir que aixb no implica que 1'hort no fos venut per 

algún d'aquests, de la mateixa manera que és possible que pogués existir 

abans del capbreu. La darrera columna " No consta", es refereix a aquells 

casos deis quals no tenim cap dada, o bé una dada de venda sense coneixer 

el venedor. 

Segons les dades, el 32,4% son horts que ja existien en el s. XUII. Sabem 

que el 35,9% procedien de la fraqmentació d'alqun mas en el s. XVIII i 

es probable que el 31,7% restant l'haquessim de repartir entre ambdues 

procedéncies. L'exemple mes palpable és el de les Hortes de Sta. Margari-

el oropietari mes important de les cuals era la familia Escalóla. 

El 1687 ja n'hi havia 17 (1'horta s'havia comencat a crear en el s. XVII); 

pero 36 sorqiren en el s. XVIII i els 22 restants, deis que ens manquen 

dades, probablément fossin d'aquest seqle.L'horta es consolida en el XVIII. 

El procés concret. En el Capbreu de 1687, Joan Escalóla declarava el Mas 

Prat, 8 jornals, deis quals 4Q eren de regadiu (177). El 1780, aquest rega

diu s'havia parcel.lat en 30 horts que oscil.laven entre l,5q i 4q i es rea

litza entre 1700 i 1750. 

1700-1710 
1711-1720 
1721-1730 
1731-1740 
1741-1750 
1751-1760 
1761-1770 

6 
5 
11 
8 
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Aquests horts eren a les hoirtes de Sta. Margarida pero, sempre indi

quen que pertanyien al Mas Prat. 

El segon venedor d'horts era el Mas Serra. El 1687 en el capbreu, Jo

sep Serra i Pahissa declara que posseeix 6Q "vuy horts d'aigua regant" 

(178) que sembla indicar que els horts ja existien encara que no sabem si 

eren venuts a diversos propietaris. De totes maneras, durant el s. XVIII 

en va vendré 6 a les hortes de la Riera^ 5 a Sta Margarida, 3 a la Font 

de les canals, un al Mas Prat, dos a la Font de la Riera i un a la Font 

(no se sap quina). Cronolbgicament va seguir les següents etapas: 

1711-1720 1 
1721-1730 
1731-1740 3 
1741-1750 12 
1751-1760 1 
1761-1770 1 

Realitza les vendes sobretot en el període 1741-1750. Si s'afegeix 

les dades deis dos masos que mes horts van vendré queda així: 

horts patis per casa 

1700-1710 _ 6 
1711-1720 7 8 
1721-1730 5 20 
1731-1740 14 28 
1741-1750 20 8 
1751-1760 1 21 
1761-1770 1 5 

48 96 

El 70,8% deis horts es van vendré entre 1731-1750 i si es compara amb 

el ritme de la venda de patis per fer una casa el ritme deis horts va. 10 

anys enrera. No estranya pas que els nous pobladors primer adquireixin 

la casa i després 1'hort a les hortes de la Riera o de Sta. Margarida. 

Ja es va dir, en parlar del poblament, que les primeres cases esta

blertes el XVIII no tenien hort darrera. D'aquí l'interés en adquirir 

posteriorment un hort a la zona de regadiu. En canvi, a partir de mit

jans s.XVIII els patis s'establiran amb hort de seca que fara minvar 

1'ínteres per adquirir un hort al regadiu. Des d'aquest punt de vista, 

la cronología- d'adquisició d'hort és perfectament coherent. 
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