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LA CASA EN LA REPRODUCCIÓ SOCIAL

La casa, a l'Aran, ha sigut històricament una institució central en la reproducció social.

Per mitjà del matrimoni i d" .a transmissió patrimonial se salvaguardava la permanència

de l'ordenament social d-1 pas de les generacions. Habitualment, però, sobretot en les

regions en què ha predominat l'herència indivisa, la significació i les conseqüències del

matrimoni i de l'herència s'han analitzat només des de la perspectiva domèstica. La

transmissió de la major part dels béns familiars i la successió de l'autoritat i la

representació social de la casa tenien lloc amb motiu del casament de l'hereu, la figura

del qual esdevenia la principal garantia de la seva continuïtat.

Tanmateix, en les societats en què el grup domèstic no constitueix una entitat

aïllada i una part dels recursos escapa al seu domini directe, cal considerar també els

efectes que té la reproducció familiar en un marc social més ampli. A l'Aran, els drets

d'aprofitament dels comunals es transmetien de fet junt amb els béns que conformaven

el patrimoni domèstic. Alhora, els intercanvis matrimonials realitzats entre les cases del

veïnat contribuïen a crear i a intensificar la xarxa de relacions socials a l'interior del

poble. La casa, en definitiva, assumia un protagonisme rellevant en la reproducció de la

pròpia comunitat local i la seva voluntat de persistència comportava el manteniment de

les instàncies socials que intervenien en ¡'adaptació a l'entorn .

6.1. NORMES JURÍDIQUES ! PRÀCTIQUES D'HERÈNCIA

La història del dret ha coincidit a destacar la presència arreu dels Pirineus d'un sistema

de transmissió patrimonial caracteritzat per l'herència indivisa i la successió unipersonal.

Des d'una perspectiva ideològica i jurídica, la tranferència generacional de la totalitat

l L'anali» del procés matrimonial a la comarca, en cl període comprès entre l'úlnm terç del X2X i els any» cinquanta, ha

estat objecte d'un treball anterior (Eftnda, Roigé i Beltran, I9f í) No obstant, mentre que aquí t'emfaíitieii eli elect« de la

reproducció domèstica en la comunitat local, allí es fnava sobretot l'atenció en l'equilibri present en el matrimoni eiwre elt intere»»»

familiars i eli (eminents ptrtonals i en la gènesi soc u! d'aquests darrers
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dels béns familiars tenia lloc a l'interior del grup domèstic en la persona d'un sol hereu

(comportant l'exclusió subsegüent de la resta de descendents), amb l'objectiu de garantir

la perpetuació en el temps de la casa i el seu patrimoni material i simbòlic (Hernández

Palmes, 1943:173). En la lògica d'aquest sistema hereditari, el receptor és contemplat

més com a l'encarregat de la transmissió d'una generació a la següent que no com a

propietari. La pràctica històrica, però, mostra una variabilitat major d'allò que les

previsions jurídiques i els models culturals fan suposar i obliga a matisar l'abast d'aquests

dispositius de la reproducció social.

I* lògica de les institucions jurídiques

El naixement, el matrimoni i la mort no són només moments claus en el cicle de vida

dels individus sinó que també esdevenen importants en relació amb el desenvolupament

i la continuïtat dels grups domèstics. L'ordre de naixement dels germans i l'atzar

biològic del seu sexe eren els criteris que definien la seva posició en relació amb

l'herència, mentre que el casament dels descendents i la defunció dels progenitors

esdevenien els moments bàsics en què tenia lloc la transferència del patrimoni familiar

d'una generació a la següent. Un fill era nomenat formalment hereu pels seus pares en

ocasió dei seu matrimoni, iniciant-se un procés de transmissió que no concloïa fins a la

mort dels donadors. Les fórmules emprades en els capítols matrimonials i els testaments

permeten analitzar l'univers jurídic del sistema hereditari.

L'atorgament de capítols matrimonials era una pràctica relativament estesa a

l'Aran fins al segle XIX, al marge d'aquells casaments que no tenien unes fortes

implicacions patrimonials (en cases pebres i en els casaments entre caoalers)". El descens

vertiginós en el nombre de capítols que es registra als arxius notarials, sobretot des del

segon terç d'aquest segle, reflecteix unes noves formes en ¡a transmissió de la propietat,

la valoració del patrimoni familiar i la lògica econòmica del matrimoni (Segalen,

1972:100; Assier-Andrieu, 1981b:20-24)3. Els pactes capitulars sclien estipular-se abans de

la celebració del casament, acudint a escripturar-los i a signar-los davant del notari els

cònjuges, els seus pares i, eventualment, els avis i els hereus de les cases respectives. LA

signatura dels capítols era un acte jurídic important per ics cases de procedència dels

cònjuges ja que és Havors quan aquestes, d'acord amb la seva política hereditària,

2. "TntsJm tnn c·timlm, fer la ÇIU/FOU n® tun frr utfíttfl* FÀ$ üe/watt »wfrtMMMM/t només c*lt*fer-im ipun un (deli dot

ròitfügn] m I "txrtti, ftr drr fur ¡i amaven" f M ES J.

J Emrr d* arm 1921 í 1940 s'trucnu a b notaria dt Vielha >-i t-jnJ df 14 capitoli matrimonials, regulant prop del 15%

drff casaments celebras. Uè» «W$ utj% quaranta aomn i*ha pratocoUnuit una vintena d» capitoli, é què representa u només UR 1%

deli maininomi (tj Barrera, 1990:1)6; Guaieh, 1992). El? capísolt i els testaments tcnsuhats estan diposita« a i'Ari'hiu Notariati de

Vieiha fa In rrlerèfsciet ali documents » «die» el lloc i la data de «(natura deh acordi) LÌ letidació notn« perm« consultar ris

notariali d'una antiguitat wperior alt cent any» per pretervar-ne la leva pnvurtit Tantnateti, la formulano lurid«-» 11«

capítol» matrimowA no han »anat Rure »o »Is dos darrer» ir^ef.
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designaven l'hereu o fixaven les donacions deb cabalers, concretaven la quantia del dot i

decidien el règim econòmic que havia de regir el futur matrimoni. Les seves clàusules

mostren així la significació social del casament com a una alia.»ça entre dues famílies,

més enllà de les implicacions que té pels propis contraents.

A l'Aran, el contingut dels capítols matrimonials era sempre torça similar,

formalitzant en llenguatge jurídic els pactes establerts en les negociacions familiars. Els

capítols solien incloure les clàusules següents: a) donacions paternes al marit i

nomenament d'aquest com a hereu, si era el cas; b) donació del dot a la muller per part

dels seus pares; c) constitució del dot al marit, donació de l'escreix a la muller, del

regensament al marit i fixació de les garanties dotais; d) establiment del règim econòmic

matrimonial; i e) previsions relatives a la transmissió patrimonial entre els descendents

de la nova parella. El contingut dels capítols permet emmarcar la significació de les

institucions jurídiques matrimonials en la transferència de béns i en la reproducció

domèstica.

Diagrama A.
Intercanvis i donacions als capítols matrimonials

Noui: in cursiva, r¿pí»ol» SígMti cmre f rant isro Mjjgi-fonl Vwgés i Mari«! Vidjl Pinete ( 1844).

timi Moga-Píml, 1929. tUbowtópropi«.
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Per mitjà dels capítols els pares establien legalment qui era l'hereu i li atorgaven

els béns patrimonials de la casa . Malgrat que l'hereu esdevenia propietari dels béns des

d'aquell moment, els donadors se'n reservaven l'usdefruit i no assolia de forma efectiva

aquesta condició fins a la mort dels seus pares . La donació equivalia, amb això, a una

promesa pública d'herència pel qui havia de continuar treballant per la seva casa i sota

l'autoritat paterna. A l'interior del grup domèstic ja es coneixia de molt abans qui seria

nomenat com a successor, però fins llavors cap document no ho acreditava i els pares

podien alterar les seves preferències6. A més de l'usdefruit, la donació quedava

condicionada per d'altres clàusules que tenien com a objectiu garantir el manteniment

dels pares i la part de l'herència que corresponia als altres germans . D'una banda, els

donants es reservaven la possibilitat de vendre o d'empenyorar els béns en cas de

necessitat8 i una quantitat per poder-ne disposar a l'hora de fer testament. Els béns

destinats a la resta de fills podien especificar-se en els capítols de l'hereu o quedar només

anunciats "segons les possibilitats de la casa" . Com a contrapartida, els pares s'obligaven a

mantenir a l'hereu i al seu cònjuge i descendents sempre que treballessin "a utilitat i

profit de la casa" L'hereu, per la seva banda, es comprometia al manteniment dels seus

germans en fer-se efectiva la donació entretant aquests no es casessin, treballessin per ell i

no reclamessin els seus drets hereditaris1 . Finalment, es preveia la possibilitat de

4 "Dicho D, Amonto Adema, por é tmor que nene t m refendo htjo D. R*miro Aden*, y por IMO* afí exptes*do

matrimonia, libremente jar* después de m óhto, y no tntet, le ktce dcm*fió'., fur«, ampie e iirw..«Wr, íí*mad* entre vivos. de todos los

¡nena, derechos y tcnonn, presentes y futuros' [ AITÒ», 2 de gener de I860],

5. "if resma dit donador, tot lo teruft de m ltd* nettati, tat ¡n píe ¡ íntegra usdefruit Mi re/ena béns domai" [Vielha, 30 de

març de 1825 j

6. Amb la substitució dels capitoli pel testament corn a acte jurídic únic en la transmissió patrimonial, el nomenament de

¡"hereu s'ha retardat finí a la mon dels pares: "joixugserkereueldi* queel meup*rees ai morir. Aktm hni* de trebtUtr mo/lj anys i

sense utp segureut, L'hereu er* un propietari en patèna*, però el puré el podi* desheretar fias I 'últim dui que c -non." ( MMB ]

7 'l.n el moment out el meu m*ra et v» í tur, lUvjru és qu*n el ptre im distribuir ¡es cœa. t* 1er els aipítols i /¿J'.wij a

tothom vint lo què teñí*. Però, es cL·r, ell es qued*v*..., ei qued*v* duenyo, com u diguéssim, hat* l* mort per si li feu f*li* *l%a. [Era

com dir) 'to em reservo un* qu*nta*t o em retenía un* tos* perquè fa pugni vmre en a« que no... '. Et da», unti* leni i'oMtgtaó de

mtntmdrtls. Pera en el moment en que *Uò rus tugi sabre rodes, que * vendes m*t m tot>re rodes, U*vons ell sempre es réservais un *lgo.

En giftest CMS es reservan* ser duenyo htttjt ifla morii [.. .¡, Amò val dir que (per l'hereu j é« WM-monomi.1 • mitges" [PLGj.

I, 'Didro dorador quad* *r> I* pur* *émmissr*ct¿n y lihert*d dt los apresados bienes h*sU su f*¡¡Ktmitnto, pudienda ifruirr

lujLjHierj de ellos y ¡cnvurlm »n consenttmtentn de su expretado Ittfo p*r* Mender sus necttuitdes, ran _t preña í urtai:ion t)ne nr, putti*

disponer, !ind*rnm^»odrelloi*pen<tn**lgunt,sinap*r*eic^etoindtt*dodeneíesid*d*[Vieliií, lîde febrer de 1877],

9 "(El donador] se retem* y es su voluntad, que d* por vú de *ttote y par SM derechos le%ttan*rtoí, potemos y m*ternm, * ¡uf

1res faf*t. Teres*, Mirate* y Man* Adán* V Eíptña, L· c*ntiel*d de trei mil likrm nr*nes*s * c*d* un*, om ¡*s rop*s correspnnJientes,

tadn según estilo dt este p*is, *ti como ri ptgo de duk* t*nltd*d, y ron Im ptttos d? rtwnién KOttumbrtdoi en este p*is; * sta ^i;«< K*f*et

Adrm* y Esp*n* y l> José Aliem* y Etp*n* les d* * c*d* uno por 11* dt êdou y por sut deretrtos lefUim*nus de p*dre y rrudre, dm rail

Itbrts *r*nes*s, teniéndose e» atent* respecto * su bife José y descantándose de ditho *date l** c*ntid*des qut htst* !* *cîu*ltd*d h*

retiMo" [Arroi, 2 de gêner de I860]

10 "Qur en é c*sa de que *lgun* de sus referidti fn/*s e tgu*tmente tspecto * su fci/o R*f*é no cmt.rtyesfi m*tnmanto, ter*

oUtg*do é don*t*rtr> * mantenerlos en su c*s* *l igiw/ que M, t*nto retpectn * I* mhatenct* como m vetíir, (*j* y demás uÂupens*hle

par» t* vida, no ¡entendí eftttn en é aso de >ep*r*rse é don*l*no dé dan*dor; can I* conduïen previ* de que en i'¡ supuesto de que

*lfun* de sui expret*é*i hips y su huo K*/*el, tmil·lese motrvo p*r* na vitar en cmapfñí* del don*t*no, tamo é m*i irtta o falla dt

cumplimiento de lo *rriha aprendo resfetic * I* manutention y demà', neceana p*r* U vsd*. en este c*ao ser* oHi%*do el don*t*ru>
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dissolució del grup domèstic tot i que, .10 obstant, la donació tenia un caràcter

irreversible11,

£1 segon grup de disposicions dels capítols feia referència al dot, allò que la

muller (o d'altres en nom seu) aportava al matrimoni pel sosteniment de la família

(Maspons, 1956:33) . La núvia rebia per aquest concepte una quantitat de diners, un

noviatge (aixovar) compost per vestits, robes, mobles i joies i. eventualment, algun bé

immoble, d'un valor variable en funció de les possibilitats econòmiques i de les

pretensions matrimonials de la seva casa1. Com a ço nbució a l'economia domèstica,

tot i pertànyer a la muller, el dot era transferit immediatament al marit perquè aquest

l'administrés .

A canvi del dot, el marit feia donació de l'acreisbement (escreix), una quantitat

suplementària inferior al 15% del valor del dot (Broca, 1907:336) que s'incorporava al

patrimoni de la dona però que també administrava ell mateix (i molts pocs cops arribava

a fer-se efectiva). La finalitat que s'atnbuïa a l'escreix era crear un fons de reserva per la

dona i els fills en cas de ruïna del marit. A l'Aran, aquest joc d'intercanvis no acabava

aquí car la muller oferia al marit el regensament a canvi de l'escreix, una altra quantitat

que solia tenir la meitat del valor de l'esponsalici (Broca, 1985:812)l . El regensament

(etimològicament, retornar), un costum que procedeix del dret bearnès, és una institució

específicament aranesa que mostra el caràcter bilateral de l'herència (Goody, 1986).

D'aquesta forma, en morir el marit, la vídua percebia l'escreix (i, a l'inrevés, el vidu

adquiria el regensament), encara que habitualment ambdós imports es convertien en un

Jarla petí subsistir lo que señalen das pérum, numbradm uno por ata* parte; quotando * poder m au rao del donatario el dote

aprendo, tiendo U haé-itauiin en ¡s uà» actual, ctm preferencia aempre de ésut, l» que eítgiese é donatario" (Arròs, 2 de gener de 1860).

1í 'Que ii Uegate el caso que el dotador D el dimoiano tuviesen * kim no vtvtr en común, le du »quél » ètte para usufructuar

todatlm bttnet que poste en é terranno de p*ebio de Arra, como tamhén ti prode llamado Buiela, ai huerto titulado de la pL·ia dt ettt

pueUe y kaintactén en m propia cata, pudundo vender cualquif de dicht" inerta en caso de necesidad" [Arròs, ì de gener de l 860).

12. Quan cap dels còn|uges en arreu, eh capítols feien igualment referència a la donació d'uns bèni. Li donació frtü al

mani revu sovint també la denominació de dot, encara que aquest només era objecte de constitució dota] quan !a wva muller era

hereva

U El contingut del nmtutft.-i especificava detalladament alt capitoli: "¿.í'n nortiia de mermo, otro ée fana auem azul con

sut correspondientes nkmes y otro de pano ifg'o de preño treni* pejeui comprendiendo en nú sum* rJ ¡than, etneo deUnltuc, nmdo <•/

ano de ¡ed* negra y cuatro lorrefpondíenta a dutm vetíMÍm, *n pañuelo de leda negra, rm vulgo tapuchas tiendo la una d* prerw de ocho

poetai y lai otras de arte fmtiaí toda una, tea ptres de medua de lana itiui, tret pareí de lapatsi de kaquesa, ocha sábanas de Ma, ocho

limiuj de hilo caten, una almohada guarnecida, una colcha o hen en m Inflar dos cmherus de algodón, un gfrgón y una tafa cotí p»» y

«*«•' (Les, 27 de maig de ÍÍ78J.

14 "L* dtta Gertmda Sanjuan,/mi dita <r«n en preteneu dt du ton pare i amp tan expra consentiment, dóna ccmttitvcut t

aparta en dol al dit Duna Mordis, esdevenidor mará MM, la ditet mil t dm ceníes ¡i tu'n. raj« i déme apèndites nupcials que perioda

mn pare amb lo present capítol h ton dtmatiri i pa%ar prometa; i-jtrnl i contentini que lo da esdevenidor rr.t'if seu les demani, tinga i

pmsfhaca, t Im fraus d'tqutMes fati per »pida de lei (argot de la atta" {VieJha, JO de març de 1825 J

IS. *f Francisco Vida!)<lru la tantttuutó dotai, fa d'arra* « dtmatM entre mut pfr duran! ta ìitda r*alurtl la cantital de dus

cenia lliures, l U dita Maria Arre, iftMgmnf le catuán d'fsta noli, fa de re&ttument al da ívn tifas la cantttat de tent Uiures. I lot dos

accepten trciprtxament durs donacions* (Caiau, 1 i d'octubre de 1125)
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usdefruit vitalici. Escreix i regensament, al contrari de la resta de béns de l'herència, es

mantenien per part del vidu o la vídua en cas que tornessin a casar-se.

Els juristes que han analitzat el dret aranès destaquen que el patrimoni familiar

constitueix una pertinença col·lectiva inalienable de la qual el cap de família no n'és el

propietari sinó el director i administrador (Bertran i Musini, 1901:57). El règim de béns

matrimonials més estès a l'Aran era el de convinença o mieja guanhadena, legislat ja en

la Querimònia (1313) i confirmat en el Privilegi de Pere UI (1352). Aquest règim

consi-teix en què els cònjuges paguen a mitges els deutes procedents de la casa (excepte

aquells que són fruit de delictes) i es parteixen els guanys i eb increments patrimonials,

quan no hi ha fills, en morir un dels dos16. La convinença també podia pactar-se entre

pares i fills, o inclus amb d'altres persones, acordant que els béns guanyats i els què es

guanyaran queden en comunitat entretant es mantingui l'associació. Aquest règim

matrimonial va anar sent substituït gradualment per d'altres sistemes inspirats en el dret

català i en el francès (Broca, 1985:844)17.

Els capítols, en les seves darreres clàusules, indicaven l'ordre de prelació en la

successió de la nova parella i tractaven de garantir el manteniment del vidu o la vídua

dins de la llar. Enfront del problema d'equilibrar les necessitats del cònjuge sob re vi ven t i

els drets dels fills, els esposos es nomenaven mútuament usufructuaris dels béns d'aquell

que morís abans o estipulaven l'obligació de l'hereu a mantenir-los en quedar vidus. No

obstant, davant del risc de què amb un segon matrimoni el patrimoni pogués anar en

una altra direcció, es prescrivia que l'herència quedava pels fills nascuts del matrimoni

pactat . Per evitar la divisió dels béns si els esposáis morien sense haver fet testament,

els capítols podien fixar un ordre de preferències en l'elecció de l'hereu c capacitar

expressament al :ònjuge sobrevivent per nomenar-lo entre els fills. Amb l'eretœtge

fiduatari (heretament fíducitari), un costum jurídic estès als Pirineus, el sobrevivent

tenia la facultat de nomenar l'hereu d'acord amb les aptituds dels fills19. En la pràctica,

però, aquesta llibertat quedava força limitada ja que el marit preferia deixar un fill com a

hereu i a l'esposa com a usufructuaria que no una vídua propietària facultada per elegir

!<» Tol i aprowmar-i* à sistema de gen*nctsla del Codi Civil espanyol, mentre que en aquest U societat de guany* es

funda obligatòriament ei mateu du de! casamem, en el tègtm aranès comença en ei moment del pacte i es voluntària (Bertran t

MUMÎU, 1901:62-63).

17, Segons Broca, aquest règim matrimonial devia caure en desús abans de! segle X V I I I (1907:J)6). En l'actualitat, 1« mie)*

gfttnhaderw requereix d'un pacte «pré? en els capítols matritnomais (Compilació de Dret Civil, 19f 5:27) Sense pacte, eis béns de la

dona no responen delí deutes del mant (Borrell i Saler, I923;J41)

18. 'S'h* ftcuu tntrr Jots funi, que ml« ou dt frtmonr lo da Duma MortUé » U refend* esfmt, que nutuenaU-te dat

'imi» jTMrdLtrsr la nom dt da ton num. qn{ dtirtni U \uU de du: Im f*m, tu funimpult d'bfbtunó ; Je loi» ¡tu ¿¡tmemti t IM ind*

huMupu nrtnùriM en ¿i e»si de dit »n effet durati M vai*, *mh ! <Mt¿iíin J'tlimenur i edut** ios démet membra dt U unt," (Vielha,

30 èe marc de 1125}

'V "Loi étti amfHget, '/olmi J»r ta rnprcii-n hrmintí nen commuer*, te reserven > menen l'tUsció i nominane dt to-¡

ben» pttftü a /MU <$u tptmxen ¡Vîeih», JO de març de l«2<i¡
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el seu successor. En general, els capítols estipulaven un ordre de prelació que privilegiava

el principi de masculinitat i eh fills del primer matrimoni per ordre de naixement20.

El testament tancava, jurídicament, el procés de transmissió patrimonial. El

document podia redactar-se a la notaria, quan volien planificar-se amb temps les

disposicions testamentàries, però sovint es feia davant del capellà en el mateix moment

de rebre l'extremunció. Com a acte religiós i social, la proximitat de !a mort era l'ocasió

per ordenar tant els afers terrenals com els espirituals (Briffaud, 1985:389). Després de

manifestar la seva capacitat per atorgar el testament ', el testador solia nomenar alguns

marmessors als quals es confiava l'execució de les voluntats espirituals i d'aquelles que

feien referència a l'herència. La figura de l'executor testamentan mostra un cert recel

envers els beneficiaris del .estament, pel què sovint s'elegia a persones que no rebien la

part essencial del patrimoni o que s'equilibraven mútuament en la seva posició respecte

a l'herència, tractant d'impedir una apropiació indeguda dels béns que es destinaven a

l'ànima del testador. Entre les primeres clàusules s'obligava també a la satisfacció dels

deutes contrets22. Les disposicions relatives al destí del cos i a l'ànima del difunt solien

especificar-se acuradament i ocupar bona part del text dels testaments, almenys fins a

finals del segle XIX23. Així, es donaven instruccions precises entorn dels funerals,

l'enterrament24 i les misses i pregàries que havien de celebrar-se als anys següents del

traspàs, alhora que es destinaven els diners necessaris per sutragar-les25.

La resta de clàusules estaven referides a l'herència. En cas de deixar vidu, primer

es nomenava al cònjuge com a usufructúan dels propis béns amb la condició de

"mantenerse en el estado vidual, con ohUgación de mantener a la familia de la casa"6, i

20, "Loi futunn comanti st rttrrvtn U f*ndt*d dt nemhrtr heredero t quien mqor ¡ft ptrtxn, pero en e/ tao dt manr

mlftttdm quiere* * n> hereden uniren« jl primer htfo wrcn que tengan dt dicho futuro matrimonio, atado tf.o lealmente y*Uu de

ètte far iruptituti o por monr intestado un dexendientei, en atyo esto seré heredero el segundo bifo vtrón qtte tengan de dtcrto futuro

méUnmanto, y t /élu de éfíe for Uf (iraimt*ncus spretudfi *1 prtmm lo ieri ri tercero, y usi tucanmmente prefiriendo ÍM mjnculmtamJ

* Ufemtrudsd y ti primeve, o prtmert eí segundo o segundt" [Vielha, 12 de febrer de 1877].

21 *Tn>A«fti »w en ¡a Uà tk maLdtm, pere tmb sjno enteniment' o "tmrant-me *mb perfeat ¡alni, i per la misrriiàriiu dt

nostre Senyar trnk sMta enteniment, l'ittqjra memòria i partid» mjmfnu'

21, "Pri"fmment, i êbam de tate* tases, t»ü, orden« i ñuño ifut mos dattes sun f>*g*ti i totes les m/iintt * refiíKt w de la

ijuiií tert tinguda i aUigtd* utuUfctàde mm hrnibrev, simple, lurturùmen! i de pU %ms utrrpit" (Aubfrt, 19 de febrer Ae ÍS21]

2J. Li por davam di b mort « un element ben preienl alt testaments (Ferrei i Muiñof, 1985:115) La mort tra visti com

a una transició cap a un mat deiconegut que obligava a l'individu a reflexionar entorn del passai tot cercant la seguretat de la uivació

(Ari«, 1977:112-200),

24 Corn afirma Armengol (1988:41-49), en la voluntat de ter sepulta junt amb aquell: que havien format pan de !a casa

hi havia una intrntionaliui de permanència del grup social enfront de la !ugac:ia> de l'indmdi. A l'Aran, la titularna: del vas

familiar era inclus objecte de ditputei entre el« veïns: al 18M, el Buba* va haver d arbitrar els límits de I« pertinences de dues caser, a!

cementiri parroquial de Getta

25 "l » met vial '/«r tots Im Dmmenges i Fettet M*/on de l'tny de man ¿ht me tm tparttde un» (prenda i '¡ur me sui arnada

i *h\'t!t:t tKotlmmed* per ¡s Rd* Conumtful d'Aubin, item: Vuit, ordeno i ñuño que en seguiment de mon ¿ht, «i;«if o lo me; prit u

potMe, me tien fetet (elebrtr mû mmet rendes de itrntt, ctd¿ un* d'filet d'uru peseu en put,*, celeirridonn * la dtspowtà 4e dus miu

msrmetutrs* [Vielha. 29 d'ortubre de 1Í2SJ,

2fc Art«, 11 de gener de l WO
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després s'instituïa l'hereu. D'acord amb el règim jurídic aitala, però, d'altres persones a

banda d'aquest també tenen dret a una part de l'herència. Els fills del difunt (o, en la

seva absència, els seus pares i ascendents legítims) poden repartir-se fins el 25% del valor

total dels béns en concepte de Ilegítima. Tot i que la satisfacció d'aquesta només és

obligatòria després de la mort del donant, el més corrent era concedir una part dels drets

legítims amb motiu del casament dels fills, fent-ho constar als seus capítols

matrimonials27. Malgrat aquesta transformació de la Ilegítima en dot, en molts

testaments es llegava una quantitat suplementària als fills, ja sigui per arribar a completar

el valor dels seus drets legítims o en concepte de gratificació. Si el testador disposava al

morir de diners en metàl·lic podia ordenar la satisfacció d'aquests pagaments amb seu

prcpi capital (descomptant-se de l'import total de l'herència), però generalment

acabaven per gravar el patrimoni de l'hereu, quedant aquest obligat a respondre de la

quantitat fixada. Fora dels fills i del cònjuge, dels germans i dels pares en el cas dels

testadors solters, o dels nebots i germans davant de la inexistència de fills, poques

persones més rebien donacions.

Els documents jurídics que regulen el sistema d'herència reflecteixen, doncs, una

lògica de la reproducció social centrada en la continuïtat domèstica. L • .ransmissió

hereditària es configurava d'acord amb un procés de devolució dels beus de caràcter

cíclic i repetitiu: els pares nomenaven un dels seus fills com a hereu en ocasió del seu

matrimoni, quedant ells com a usufructuaris del patrimoni familiar fins a la seva mort;

alhora, la parella que es casava preveia ja el sentit de la transmissió de la propietat que

acabava de rebre a la generació següent i dotava al cònjuge sobreviven! de garanties pel

seu sosteniment.

Les institucions diferencials del dret aranès tendeixen a reforçar encara més la

troncalitat en la transmissió hereditària. En aquest sentit, hi ha tres específicitats

d'aquest sistema jurídic, similars a d'altres relativament esteses als Pirineus (País Basc

francès, Biscaia, Navarra i Alt Aragó) (Bertran i Musitu, 1901:79), que posen de rr.anifest

la seva lògica troncal: l'heretament ¿bintestat, el dret de tornería i la regulació del dot.

L'antiguitat d'aquests costums, legislats d'entre els privilegis reconeguts pels monarques

catalans al segle XIV (cf. Valls i Taberner, 1987), dóna compte de la seva importància en

configurar una determinada ideologia de la reproducció domèstica.

Davant de les successions intest adés, per mitjà de l'anomenada successió troncal, a

la mort d'un propietari sense descendents els seus béns immobles havien de tornar al

tronc familiar d'on procedien. Només els béns mobles eren repartits entre la totalitat

27. Els tills que no *s casen, igtulmem com aquells que leguenten ia carrera eclesiàstica, tenen també dret a una donació

per aquest mateu concepte: *£< >» voiuntMÍ qur, u ti%*r¡o de ua titjas qtttííev «Tf*ir L· nrrru rdmâaict, fut tarn manteníem et efl*

htité «htrnr* ei prnhitrrjuíu, y d*da casa ifu no ÇMfrot *qpw í* €*rrrrt, ,jue tetn ànUiím por m rycic j U pmtUdtd df U i*m*

(Ames, lldeienerde 18èO)
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deb parents després d'haver fet front als deutes contrets en vida pel difunt (Maspons,

1938:49). La devolució (fels béns depenia, doncs, dei seu origen i no del gnu de parenti»

dels hereus2*. En el dret civil català, pel contrari, els qui hereten a manca de descendents

són els germans i els ascendents (aquests darrers per ordre de proximitat i, quan n'hi ha

més d'un del mateix grau, s'ho reparteixen de forma equitativa).

El dret de tornería (o retracte gentilici) contribueix a reforçar la successió

troncal. Amb aquesta institució, els parents d'un cert grau estaven capacitats per

subrogar-se una finca en les mateixes condicions establertes en la venda d'aquesta a un

tercer. D'aquesta manera, si volia dur-se a terme la venda d'un bé i aquest procedia d'un

ascendent comú, el venedor havia d'oferir-la abans en les mateixes condicions a tots els

parents que fossin descendents d'aquell tronc (fins als cosins germans). A més, la

parcel·la o la casa objecte de la venda podien ser recuperades per part dels parents

protegiu per aquest dret durant el termini d'un any29. Finalment, el dot i les donacions

fetes a una dona amb motiu del seu casament quedaven condicionades a la successió,

havent de restituir-se a ia línia donant en cas que el matrimoni no tingués descendència o

que els fills no arribessin a l'edat adiuu .

Pràctiques d'herència i de successió

La preservació íntegra del patrimoni familiar esdevé formalment l'objectiu principal del

marc legal que regula l'herència. La pràctica social, però, no reflecteix de forma absoluta

les previsions contemplades pel sistema jurídic i aquest sembla constituir sobretot un

marc de referència ideal que pot adaptar-se, sense ser alterat, a les necessitats de cada

transmissió (Roigé, 1988:80). La posició social de cada casa i les seves condicions en el

moment de transferir el patrimoni i la generació següent, són factors determinants en

l'herència i condicionen que aquesta estigui subjecta A una gran variabilitat. L'anàlisi de

les pràctiques d'herència i de successió permet contemplar la mecànica de la reproducció

domèstica més enllà dels estrets paràmetres que dibuixa el dret costumari.

El seguiment les transmissions efectuades en una sola casa al llarg de la seva

història forneix d'elements suficients per mostrar com aquestes responen més a les

conjuntures que atravessa que no a les directrius jurídiques o als models culturals de

-N El Privile^: jt Pere III atorgat al 1M2 també rromrma drets »uccesora al> fills naturals, tant de toiler i soltera com

de »acerem», a manca d* ftllt legítim» quedant, en la pràctica, assimilats a aqueftt (Com«, 1929:146)

29. Jur. íiTifr,« amb l'Ar.n (Compilació ae Dret Cm!. 1915:13!), aquesta tnitituttó és també vigent a diverses zona de b

Gattonila, així tom de Biicau, Navarra i l'Arafó (Olaya, 1W:2^I) Dei del IWfc, aquest dm ha quedat ¡imitat a un termini de nou

dies

30. Com j «f nyala Blocà, "és corren! fi p+ctr dt que no htvmtkt fiUs, U dnttd* Un two podrà dufomr Uiurrmrnt d'un trrf

eU éM, ment rrarnum^di rit dm tifa tf^m" (1907: JJS). Aquén coat»m queda esprciíicit així en uns capìtoli 'Lu tf**l domina f* *

dit* í* fdU tmk la p*itr ifur u mot tmkfiMi Imitimi i rutu'*!í ¡fur *rntten » fíU; ér paJrr tour ,fitt pn%* dapaur dt da tan du t M

/lArr vaUmUí, ferè •/•«• u iff -í'rlit «miw * í* JiU rdtt de ftjdf tour, en M/ ú» toll podré dtsfatur de L· lrr:er* ptrt de da dot; i la

rnlsit, futí *mi> le, rate irnffmls, u tamtrtn miada domdat oms» heran i mtcastm" (Casau. 1 ! d'octubre de
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referència (Segalen, 1978). La Memòria de casa Lobato, escrita a principis de segle per

Jusèp Moga-Pont sobre una casa de Gessa, ofereix una informació abundant per aquesta

discussió. La pròpia estructura del manuscrit evidencia, com el discurs oral, el marc en

què es desenvolupa la reproducció domèstica: la història de les cases trascendeix al pas de

les generacions i s'ordena a través de la biografía dels seus diferents hereus. La

profunditat temporal del document permet reconstruir el pas de vint generacions i

contextuaUtzar, amb una relativa precisió, les diferents successions que ha viscut la casa.

Les transmissions que recull el manuscrit mostren una manca de correspondència e.nre

el sistema ideal i la pràctica social en, almenys, quatre aspectes diferents: l'alteració

freqüent del criteri de masculinitat i de primogenitura en l'elecció de l'hereu, la relativa

divisió del patrimoni domèstic amb motiu de cada casament, el caràcter harmònic de les

relacions familiars i el perjudici dels cabalers davant de la suposada posició privilegiada

de l'hereu.

La preferència per la primogenitura i la masculinitat en la designació de l'hereu

ha funcionat en la reproducció domèstica sobretot com a un element ideològic. Inculcat

amb la socialització, aquest principi situava teòricament al marge de la voluntat paterna

l'elecció d'un successor i, alhora que facilitava que cadascú ordenés les seves actuacions

en funció de la seva posició dins la fratría, contribuïa a atenuar les tensions potencials a

l'interior del grup domèstic . No obstant, les excepcions a la primogenitura masculina

han estat habituals tant per causes biològiques com socials (Comas d'Argemir: 1980).

L'absència de fills mascles, la mort del primogènit, la manca de descendència o la

incapacitat podien afectar qualsevol casa amb independència de la seva posició social. Pel

contrari, els grups domèstics amb menys recursos podien veure's obligats a nomenar un

altre descendent com a hereu davant de l'emigració, el matrimoni en una altra casa del

primer fill o de la diferència d'edat entre els germans d'un i altre sexe.

La pròpia antiguitat de casa Lobato constata la seva relativa preminencia dins de

l'estructura sòcio-econòmica local. De les dinou successions documentades des de mitjan

el segle XV, en vuit casos no va heretar el primogènit masculí. A Urbà va succeir-lo al

1623 la seva única filla, Susanna, que moria vuit anys més tard sent encara menor d'edat.

Al no deixar descendència, l'herència va retornar a una germana del seu pare, quedant al

marge dos altres germans que tampoc no van tenir fills. Gerònima vivia casada a Salardú

des de feia uns vint anys però, en morir Urbà intestat, la casa retornava "per dret" a la

línia de procedència i "/aní amb son fill Blasi passaren a incorporar-se i traslladar sa

residència en Gessa i governar la Casa Lobato". A finals del segle XVII, l'herència va

passar d'un germà a un altre en morir el primer sense descendència poc després de casar-

31 "Det di fast, no tr u m'ho Ima du "MI, e ko k tamut o té >fnf é% *qnetl à tuteïm, però M&M <ptr mét o meayt [seria

I'hemiJ. i In tanti germmna imitai. Im tmien moll Mmma" (JAVJ.
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Diagrama B.
Genealogia de casa lobata
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se, també per efecte de la successió troncal. A la generado següent heretaria Anton, el

menor de set germans: tot i arribar a casar-se, les tres primeres germanes eren noies,

mentre que els tres nois nascuts abans d'ell van morir de petits. Dues generacions més

tard, Joan Martí també heretava sent el setè fill: a banda de les seves germanes i de dos

germans morts de petits, un altre va morir solter als 27 anys. La mort prematura del

primer fill mascle va ser la causa que heretessin Pau a principis del XIX i Jusèp a mitjan

aquest mateix segle. Finalment, a aquest darrer va succeir-lo la seva filla petita: l'únic fill

mascle moria amb pocs mesos, mentre que la més gran va quedar descartada en casar-se

amb un hereu de Salardú .

El marc normatiu de la successió havia, doncs, de preveure les situacions en què

no podia acomplir-se l'ideal cultural de deixar com a hereu el primer fill mascle, donada

la seva relativa freqüència. La garantia de la continuïtat familiar i la conservació del

cognom33, per aquest ordre, feien preferir els fills a les filles i aquestes a la divisió dels

béns entre els descendents.

Els censos de població aporten algunes dades indirectes sobre la successió a nivell

de tota la vall. Al constituir la coresidcncia amb els pares una condició necessària per la

successió, l'estudi de les formes residencials permet deduir si aquesta es produirà a través

d'un fill o una filla. En aquest sentit, els censos mostren una proporció creixent al llarg

d'aquest segle de grups complexos que han establert la seva extensió a través dels parents

de la muller: d'un terç del total de grups troncáis als anys 1900 i 1920, es passa a prop del

40% als anys 1940 i 1960, per acabar igualant-se la presència d'ascendents d'un o altre

cònjuge al còmput del 1986. Aquestes dades indiquen un canvi en la valoració dels

patrimonis familiars i de l'herència en el nou context. La major durada de la vida, en un

moment en què les majors possibilitats econòmiques no passen per la continuïtat

domèstica, ha convertit l'atenció als pares vells en un factor estratègic de l'elecció de

l'hereu, esdevenint sovint preferits les filles o els darrers fills, a cops inclus en contra de

31 La ineptitud, uuu pel què fa a la direcció de l'eiplotaoó familiar com a poder tenir descendència, era igualment un

motiu d exclusió Tol i que no te n'ha produït cap cas a casa Lobato, la Mrmèm umiliar ho esmenta en relació amb un descendent

'Atíon i Mjr(u*\ \foren los ftmdidori de Ctu dteJsát Gen«[...J, Tmgfierm am filli Lofrmersedeu¡otmMfní(\}\tf^fdeutf^

toUil (...]. En un* MÌCIO ée gfterr* fa* fent t quejé immilla: ffsù l'krrtncu t ton gema Berrut". El pare d'un informant v» quedar

d'hereu a casa Andreu de Bagergue tem d penúltim de nou germans; a banda dels què havien mort o f« ij carrera eelesiàsttta, d

pruner va ser exciès "perquè no ht va» f*w» [...J. L feto» m ti me fr*«, temprt é fnmer, I u ti pnmtr no tenu fofe ¡a tf tundí.

iLnxm et qur legni*" [FABJ. Les qualitats personali deb filis condicionaven l'elecció: "Hi kn*u vtgtda <ftt d ftre en*: 'Mjunt ne", i

ne nombnn» ei primet [,..]. Per qimlirnoí ccn* perquè hnvu mH tf*e «ei íretuli er* un x*nd*í, o na etí*i*u cm o , mil cmts quepmt>m

• letftmäm- [BSC]

3} El cognom tenia un ús força renrinr.it a I« instàncies oficials, però b seva conservació a! Uarg de les generacions
mostrava ! antiguitat de la casa. Alii, a casa Lobato va afegir se al tegk XVII d pruner cognom (Pom) que apareix a la casa com a un
cognom compost fMoga-Pom) en continuar la successió a través d'una (ala. Igualment. l'autor dd manuscrit lamenta b mort del tea
únic fill mascle "Sig* enterra en lo iw de n<Wr*a&, d ruó ¿'entre U p*ret dr l'Eigfci* i Stnt Cristo; u li pou »ru padrí t rremmA

u mxnpaò, en retord et ter te atún de U gemenaé de l'tptUido Moft-Ptmt' La pèrdua dei cognom no era l'únic problema de la
successió femenina. IJ divisió sexual dels rob socials convenia l'entrada d'un gendre en un factor pertorabador, ja que aquest hauria
d'assumir, després de la mon dds ava, (a ireccic de l'explotació agrària i la representació familiar
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Ics seves preferències. La diferència d'edat entre els germans, el retard del seu casament o

de la seva sortida de la casa paterna actuen en favor de què sovint ia successió no s'ajusti

a les normes ideològiques .

Igualment com passa amb la successió, la preservació de la integritat dels béns

familiars i, en el millor dels casos, el seu increment, constituïa un objectiu referencial de

l'administració domèstica, però factors estructurals i conjunturals solien provocar una

certa divisió dels béns. £1 patrimoni de la casa podia disminuir eventualment en

moments de penuria econòmica, a causa dels endeutaments freqüents, però també amb

motiu del casament dels descendents i de la mort del cap de casa amb el pagament de

dots i Ilegitimes.

La significació del dot aportat per la dona al matrimoni ha est« objecte

d'interpretacions diferents. Els juristes han assenyalat que, amb el dot, es pretén garantir

a la muller un patrimoni estable dins la casa on residirà després del casament davant de

la seva exclusió dels béns d'aquesta. D'altra banda, per alguns antropòlegs el dot tindria

sobretot una importància de caràcter simbòlic, definint la posició de la dona dins del

mercat matrimonial i de les cases implicades a l'interior d'un sistema social estratificat

(Augustins, 1986:174-175)M. En qualsevol cas, la institució dotal esdevenia fonamental

en el sistema econòmic camperol, en la transmissió de la propietat i en els mecanismes

de l'aliança. Els diners aportats per aquest concepte constituïen bona part del capital

circulant dins d'una economia poc monetaritzada. D'aquesta manera, el dot aportat per

la jove en casar-se amb l'hereu solia emprar-se en dotar a la resta de fills (Augustins,

1992:338), actuant alhora com a un sistema ereditici i d'endeutament i com a un element

compensatori en la complexa xarxa d'herències i aliances.

La composició i el valor del noviatge eren proporcionals a la part del dot que

s'havia de satisfer en metàl·lic i, sovint, quan els béns no quedaven especificats als

capítols, s'emprava l'enunciat "amb la seves rohes corresponents' com a fórmula. Les filles

sempre eren dotades amb un aixovar més o menys esplèndi t, però aquest era més

excepcional en el casament dels fills cabalers. La roba d'ús personal era l'element més

M, Aque« c» un fet recorrent en ki bjflcntf de vida «Irli informimi ID'rierewsi n%ik* niobi fi* i Si iyfi/<m-n i tt'altru

f*e ne : hi votitn q*aitr a cmtemm c ti que ugni ifotien la <.tmf' [EAA]. L'anwl cip de ci» N »non d'Arrêt va quedar com a bereu

malgrat ter d p« « ¿e cinc grrmiru dot van morir per la guerra, uà altre v« emprar i l'altre v* eanr-te en on poble vet, *i ¡U-xm mt

\mg.ifíaUi ro.*mkdp*rriU·ntrr[i}hl,i,M ¿r cfck£ir Wi ¿os twtìi" [XNA] A caia Alberto d'Arties, la diferència d'edat amb la resta

df germani l'tro vint invii vi ier optir t nbr prl met petit IL'httw] f* un *ítrr prro Jeíprn vi rrmmcur i mim tmrtndeturt mi"

(EAA]. A cata Jamó d Ejcunhiu, després de la mon del primojènn . va heretar el damr fil penque "fe ímig nter ti fé trtèuttrt» t

K, LfKna. per la »va banda, iu estat interpret* pels (unno eon a un pagament per la virji-m« dt la Jon», com el

qualificavi el manat Dret Q«l (Borrell i Soler, l?23 2/6) N« ohitant, d'altre« han v« en l'esponili ici una compensació per la

lontnLució de b dona en la producció (a compir de la diierència entre ei treball apon« i efa béni rebutí a canvi, «oi>re*M I habitatge

> 'a minutent») i en la reproducció (a l'aportar «m filli q-ie i'irucnuen sobretot m la tkua de tiliioó del mam) (c/ Anm Andneu.
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comú en un i altre cas, ment» que el noviatge de les noies incloïa sempre roba de casa

(llençols, coixineres, flassades, tovalloles, vànoves i serveis de taula) i, habitualment,

alguns mobles (el llit, amb el seu matalàs i coixins, un armari t una arca o un bagul) i una

tassa de plata. Alguns dels articles del noviatge eren elaborats per les pròpies noies

durant els anys anteriors al matrimoni (mostrant, a través de la seva confecció, les seves

aptituds com a mestresses de casa), però la resta havia de comprar-se als artesans locals i

suposava una despesa complementària.

Els diners promesos ab capítols matrimonials, en qualsevol cas, constituïen la

part principal del dot. Els nois casadors podien complementar amb més facilitat el dot

aportat per la casa treballant eventualment per compte pròpia (Violant, 1985:146) i

solien rebre una quantitat inferior que les seves germanes. El valor assignat era fruit

d'una negociació intensa i depenia de les disponibilitats monetàries, del nombre de fills a

dotar i de la política matrimonial de les cases implicades. Els dots satisfets al comptat

eren molt excepcionals donada la poca circulació de diners. El més habitual, "segons el

costum del país", era pagar-los a terminis: una tercera part en celebrar el casament, una

sisena part al cap de dos o tres anys, i la resta en pagues del 10% un any per altre fins a

cobrir la totalitat de l'import acordat5*. Amb això, el pagament solia repartir-se entre set

i nou pagues i no quedar completat fins uns divuit anys després del casament (i això si

no es produïa algun endarreriment en els terminis fixats). A mitjan el XIX s'observa una

tendència a escurçar eb terminis i comencen a ser freqüents eb dots pagats en dos o tres

anys. La mateixa manca de liquidità! feia habitual assignar alguns immobles com a

garantia del dot. Així, bé fos venent, empenyorant algunes finques per poder respondre

dels compromisos contrets o donant-los a canvi dels diners promesos, la satisfacció dels

dots atemptava sovint en contra de l'interès que tenia la casa en preservar la integritat

dels seus béns.

La història familiar dels Moga-Pont ofereix alguns exemples d'aquest problema

estructura] del sistema d'herència. La casa Lobato va seguir des de mitjans del segle XIV

un procés continuat d'engrandiment patrimonial. Fins a finals del XVI es registren setze

compres de terres i prats, fonamentalment a Gessa però també als pobles del contorn

(Arties, Bagergue i Unha), per un import total de 956 florins, no havent-hi constància de

la venda de cap parcel·la. A la primera meitat del segle XVII la situació econòmica de la

casa entrava en declivi, a conseqüència del poc èxit en la seva dedicació al comerç i

d'alguns problemes successoris, i va haver de vendre a carta de gràcia algunes propietats

J&, Segons Broca, 'fi CMMRI /w»Ur ^MT [d dot] ieri entrtga n dtvrrvH fUuot, d fnmer dmtrt de ¡ *ny et (.eíehrfí fi

<.om*nmeni fer SMI Miq*d, y és éemés himií. gmerWmmt per té qmntiui Je ara Umra qumut" (!907 .VIS) El

vrncimfni del* terminis »olu coincidir amb 1« firn át bcrár de la tardor en ter quan lo aia dupauven d'ana nujor liquidité En

caur-st Issbd Moft-PoM, per exemple, "/i prontrtrrrn cau dMa d'or t quart pateta, p»tit¿om tu tornir et L· firs d'Ltttm

frima***
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que cenia a Unha (quatre prats i una terra), ingressant 700 lliures per aquest concepte.
Fins a principis del XIX, les compres a Gessa i Bagergue tornen a fer-se freqüents
(quinze finques per valor d'unes 2.300 lliures i 39 dobles d'or), tot i que la venda de dos
prats extensos aporta ocasionalment unes entrades importants. Al primer terç del segle
passat la casa entrava en una nova fase de decadència, havent de vendre i empenyorar
algunes finques importants valorades en més de 4.000 lliures. Superada la crisi, entre els
anys 1852 i 1928, els Moga-Pont compren quatre terres de 14 galins de sembradura (unes
30 a d'extensió) i 74 jornals de prat en divuit parcel·les (poc més de 12 ha).

Quadre 1.

Ingressos i despeses en concepte de dots i Ilegitimes a casa Lobate (XVIH-XX)

Moga-Pont At>adia Mana Roca ManaUuisa
<-' < 1200H < 2001 ->550I

Moga-Pont Arme«

Moga-Pont Estrada

Francisco Antonia
->? < 863»

Anton
<- 11001

MM Roca Manuela Joan Marti Amorta
«-100**.«» <-l200» ->SOO» <-?

<-4(SW»

Moga-Pont Nart PauFere toaM Amo.. Amonto MiquriFco itrasa Mana
->21001 <-1SOOI <-10SOI t-1500II <• 1200« <-U50ll <• 1400II
-> 1350II

Moga-Pont Vergè« Fornisco Manuel Antón Jaaauím P«ni Teresa Mana Pay
Moga-Pont Aneó »220CR <-12001 «-12001 <-12001 <-i90n« «-1800« <-i200H

->SOOI
->2000«

Teleta
> 3000í «-40001

Moga-Pont Vidal

Moga-Pont Abadia

Castellamau Moga-Pont Francisco
-> 10000 pies

Maria Rosalia
>4000ptes < 200unces

Ascensió
< 8000 pies

Font: Mogj-Pont 1929 Elaboració pròpia.

La davallada de principis del XIX sembla totalment atribuïble a la política
matrimonial de la casa. Jusèp Moga-Pont escriu en relació amb el seu avi: "A pesar de lo
econòmic i laboriós, ahorrar i fer tot quant podia en benefici de la casa, no fou suficient per
poder contrarestar les pesades cargues de pagos de doti [que] tingué que pagar a la família. La
casa no podia menos que decaure, quedant-se sens bestiar propi i el poc que tenien era a
gasalla". En efecte, Pau Moga-Pont va haver de fer front als compromisos contrets pel
seu pare (comptant, en els darrers casos, amb el seu propi consentiment) en els dots dels
seus germans, quatre dels quals van casar-se amb hereus o pubilles de 'cascs bones": Isabel
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va maridar al 1802 dotada amb 1.500 lliures; Antònia al 1804 amb la mateixa quantitat;

al 1812 van casar-se Anton, Maria i Teresa i se'ls hi van prometre respectivament 1.050,

1.800 i 1.750 lliures; finalment, Miquel es casava set anys després amb un dot de 1.200

lliures. El caràcter aplaçat de les donacions va comportar que durant trenta anys la casa

ï -s de fer front a constants pagaments, superiors als valors relents si es té en compte

Cj "5 els germans van rebre uns aixovars considerables. Tot i que els dos casaments de

. u eu van reportar un ingrés de 3.450 lliures, l'import pagat als germans havia

d'implicar forçosament una minva del patrimoni familiar. Així, un cunyat va

empenyorar una de les finques de la casa, mentre que un deb germans acabaria rebent un

prat "en paga del dot que [se] U devia".

Desfer-se d'una part de la propietat constituïa la darrera alternativa desitjada i la

casa aspirava a poder compensar els fills exclosos de la successió comptant sobretot amb

els guanys obtinguts en l'explotació familiar. No obstant, les referències a l'entrega o a

l'empenyorament de béns immobles a compte dels dots i Ilegitimes que no podien fer-se

efectius no són excepcionals. Quan alguna finca quedava en mans d'un deb germans de

l'hereu com a garantia del dot, aquest o els seus successors procuraven més tard rescatar-

la per reincorporar-la al patrimoni de la casa . Però, alhora que tendia a la creació d'una

xarxa de deute familiar, el sistema d'herència acabava imposant sovint, de forma directa

o indirecta, una certa divisió patrimonial, paral·lela a la dispersió deb membres del grup

domèstic que es produïa amb cada nou matrimoni, presentant una major bilateralitat del

què habitualment s'ha considerat.

En contra de la imatge que proporcionen els documents jurídics d'unes

transmissions perfectament calculades i poc traumàtiques, la pràctica social mostra un

context en què la migradesa dels recursos econòmics condicionava bona part de les

actituds i dels comportaments i en el qual, per damunt de preteses solidaritats familiars,

cadascú procurava obtenir profit en favor dels seus interessos personals. La

conflictivitat, les discussions, inclus la violència formaven part de la vida quotidiana i es

generaven sovint com a conseqüència dels reajustaments matrimonials. Per la seva

trascendencia, els pactes capitulars posaven en joc interessos diferents: els dels nuvis, els

dels seus par's, els dels seus germans, els de les seves cases respectives. En una situació de

precarietà! econòmica i d'endeutaments constants, l'incompliment dels acords en

concepte de dots i donacions posa en evidència la vulnerabilitat del sistema jurídic

Ì7. Així, per exemple, un prit de cata Lobato empenyorat al ÌS2S per Llorenç Eipbn, casat amb una germana de Pau

Moj»-PoM, va ter recuperat per l'hereu d *qu<« trenta an v» més urd L'rmprnyorimrnt tenu a cupi el ctràcter de venda a cana de

gràcia, contribuint a articular aquesta xarxa de deute» entre parents. Segons relata un míorrruru, 'h hfvu tan vrrdttie-t WMIM M no

feren U (em, A taüt frmuibi dri mtm tw [...] It tu* <aW»r com » dat tonfine* [...] pfipà no tin-ten latan étuen, Ihufmtt kon*.

MM tent Je connu bon* L'obiessic ed mat »m o» ter tKHftrmr tupien* finn, t U «• rntioertj: ¿ of dt ¿ai t*ys li t« tenu? t camfrer

t it mm frrma-u' [ABVJ.
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matrimonial. Els desacords d'uns parents amb els altres traspassaven a cops la intimitat

domèstica i adquirien un caràcter públic a través de les reclamacions presentades al jutjat
(Roigé, 1991; Claverie i LamaJson, 1982).

Alguns episodis de la història de casa Lobato il·lustren aquesta conflictivitat

familiar. Al segle passat, Pau Moga-Pont va haver de fer front a un dot impagat en la

generació anterior. Joan Martí Moga-Pont Coy, fill d'un germà del seu avi casat al 1778,

va amenaçar-lo al 1821 per l'incompliment del dot promès al seu pare. El conflicte no va

arribar al jutjat ja que "per evitar plet i questions nombraren ambdues partí experts per

determinar ses diferències", acordant la venda a carta de gràcia de vuit galins de terra a

canvi del deute. Uns anys abans, una tia de Pau havia reclamat al seu pare un suplement

del dot en concepte de Ilegítima "atès lo crescut patrimoni de dits sos pares". El tràmit

judicial també va evitar-se amb el nomenament de dos àrbitres.

El buidat de les actes del Jutjat de Pau de Bausen permet una aproximació més

sistemàtica a la conflictivitat familiar. Els judicis verbals per desavinences en relació amb

l'herència, tot i no ser ek més nombrosos, presenten una certa constància31. Dels 313

expedients conservats del període comprès entre el 1880 i el 1940, un 10,5% fa referència

a l'incompliment deis capítols matrimonials o a reclamacions hereditàries. Així, per

exemple, al 1881 Francisco Medan demandava al seu cunyat el pagament de 40 pessetes

per la meitat del termini que quedava pendent del dot promès pel seu sogre, junt amb els

corresponents interessos, només un any després de la signatura dels pactes capitulars.

Sovint, a conseqüència del seu valor, les reclamacions tenien per objecte els articles

promesos en concepte de noviatge, Al 1880, Joan Aner exigia al germà de la seva muller

"tres jubones Qipos), dos capuchas de paño de compra, una mantellina y cuatro pares de

zapatos", o el seu corresponent import en diners (125 pessetes). Malgrat que el demandat

va al·legar que els béns no havien estat lliurats perquè "la mujer del demandante, después

de la muerte de la madre de ata, le moni/esto que no le reclamaría ninguna cosa más

respecto de ropas nupciales por llevarse en aquel momento lo que le correspondía", la dona es

posava en contra del seu germà exigint-li que demostrés documentalment les seves

afirmacions.

A cops, inclus, la transmissió hereditària comportava un enfrontament entre

cònjuges o entre pares i fills (cf. Collomp, 1981). Al 1924, Maria Sarriu demandava al seu

marit perquè s'avingués a donar caràcter públic al compromís d'assegurar l'import del

seu dot amb unes finques. El manteniment dels progenitors, tot i estar previst en els

capítols de l'hereu, no estava uní poc garantit en totes les situacions. El jutge de pau de

31. Al ituffe de kt Joivirtínc« dtnvade» tfe la tranunmto puiunonial, molti dai JUCKE» celebras • nivell ioaj per litro
concept« cwrponivrn t/mbt IM enfrontament taut patenta, Soul« {1992:119 mepyila qur, lì ««sani noni deh Pirineus, es
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Bausen va imposar al 1910 a dos germans l'obligació de fer-se càrrec et la seva mare
vídua un trimestre cadascun, "afin de evitar roces de familia en lo sucesivo", després cue
aquests no satisfessin la pensió anual que havien convingut (15 galins de blat, 8 sacs de
patates, una cabra de llet i 10 pessetes en metàl.lic).

La cessió als fills de l'usdefruit del patrimoni familiar a què tenien dret els pares a
canvi d'una pensió era un intent de resoldre les desavinences entre uns i altres. Altre
cop, el sistema jurídic preveia només fins a cert punt el caràcter potencialment conflictiu
que tenien aquestes relacions a causa de la coresidència. Quan s'acordava la ruptura, les
parts havien de nomenar taxadors per arbitrar les seves diferències. En dos moments
diferents de la història dels Moga-Pont, els problemes sorgits a causa de la convivència
sembla que van ser la causa que es fes efectiva la separació. A principis del XVIII, l'hereu
Joan Francisco acordava passar una pensió a la seva mare a canvi de què aquesta anés a
viure a un petit habitatge annex a la casa i de la seva renuncia als drets successors. Un
segle després, al 1809, el segon matrimoni de Joan Marti va ser el detonant perquè se
separés del seu fill hereu (marxant a residir a la mateixa caseta), deixant-li "tots els béns
mobles i immobles haguts i fer haver que en el dia són i seran en la dita Casa Lobato, com

també tots els crèdits favorables i contraris" a canvi dels béns necessaris per la seva
manutenció .

La relativa freqüència amb què els conflictes familiars es fan explícits mostra, en

definitiva, que el parent i u no conforma sempre un àmbit de relacions harmòniques.

Malgrat les previsions jurídiques, la transmissió de la propietat i la pròpia convivència

feien aforar els interessos individuals enfront dels familiars, i amenaçaven sovint

l'objectiu de donar continuïtat al patrimoni domèstic.

L'aparent desigualtat entre els individus que imposa l'herència indivisa requereix

igualmen; una revisió contextual, més enllà de les explicacions juridicistes. El sistema

d'herència aranès ha estat un sistema no igualitari, d'ideologia patrimonial, fonamentat

teòricament en una transmissió íntegra dels béns a un sol hereu, amb l'exclusió resultant

dels altres fills. La desigualtat a l'interior del grup domèstic, es produiria simultàniament

a diferents nivells. El pare, com a propietari o usufructúan del patrimoni familiar,

r olzava la seva autoritat en la facultat que conservava fins a la mort de llegar els béns

entre els seus descendents. D'altra banda, l'estatut desigual dels individus d'un i altre

sexe es relaciona amb la valoració de la seva aportació diferent a l'economia domèstica.

39. 1J relació deh biro comtgaau cora a prnuo mo« n la capat«« econòmica de la cua refenda a»í coir, la posició ¿r

força <]u* va poder drtfnur ei tap de cau ca la teva renúncia: "V li amagn* * ton ptn i mutter l'htinuuc dt h USA«, um fLtntf

d hör;, qxMi.-r Imnani, un* tucj i dot ctbm ptr ¡tautfncu et L· ííft. "untmgiuín tmh tat fuam et U am. Dtasr-tot itmtbrmr tfatrt

K*!m; dr unrm, mi% £tl. ií( fc>"Ji, cinc f(tlmt de Immfes l tra fttMaa d'trrèt. Da »» fiU entrtftri IB mrüei de cru ftr teatr ¡Ui* ¡U

nnu: ¿t I« irta. Eatr^trì tafiU » >on ptrt uè* muy q**trr Usura d'alt, qitttrr ét iunr<y*. ém x**m! dr fncí* üm'.ín o rwoá. MM

ulnt. 2 T ftaeta ptr L*i*u i tmm fnnj. eat féau Jt mor tuo. 43 fd'i; ¿i f armeni i M Rtitrv ét cmrrw, 4ê magerrn di tu, ptfft ffr terca

t IM la »noun ÇKT leruüt
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Finalment, dins la fratría s'estabHria una diferenciado fonamenta! entre l'hereu i els

cabalers (Soronellas, 1990). Mentre que el primer era el transmisse, de la propietat vers

als seus propis fills, a k resta de germans se'ls hi oferien tres alternatives: emigrar, osar-

se en d'altres cases o quedar-se a condició efe no contraure matrimoni i de treballar per

l'hereu.

L'estatut de l'hereu, però, no pot considerar-se sempre com a privilegiat. £1 seu

matrimoni era objecte d'una major observancia que el dels seus germans, havent d'optar

per un cònjuge que pogués aportar un dot equiparable a la posició de la casa i que

tingués unes qualitats personals que el fessin adequat per les funcions que tindrà

assignades Al mateix temps, la successió implicava la coresidència amb els pares i haver

d'assumir 1 autoritat paterna durant molts més anys que la resta de fills, disposant, en la

pràctica, de molt poca capacitat de decisió en l'administració (fels béns i la direcció de

l'explotació domèstica. Al final, no solament heretaria la major part dels béns familiars

com a compensació, sinó també eb deutes i els compromisos contrets pels seus

predecessors.

Al no fer-se efectiva la successió fins que morien ambdós progenitors, la curta

durada de la vida en el passat solia comportar que l'hereu acabés assumint en la pràctica

l'autoritat domestica i la representació social de la casa durant molt pocs anys. Prenent

la genealogia dels Moga-Pont com a referència, fins al segle passat la major part dels

hereus de casa Lobato van gaudir plenament de la seva condició menys de 15 anys.

Després, els segons matrimonis de tres caps de asa amb dones joves van contribuir a

retardar la successió, malgrat la major durada de la vida. Un cop casats, els hereus solien

participar en la negociació dels capítols matrimonials dels seus germans com a

propietaris legals dels béns familiars, ja que sovint haurien d'acabar sent ells els qui

responguessin del pagament dels dots.

En qualsevol cas, i malgrat la successió unipersonal, l'exclusió dels altres fills en

l'herència no era absoluta. Els cabalers podien sortir de casa amb una quantitat variable

de diners, pagats en concepte de dots i Ilegitimes en aquelles cases que podien fer-los

efectius, estalviats mercès a treballs eventuals realitzats fora de l'explotació familiar en

d'altres casos. La seva son no era uniforme com tampoc no ho era la posició socio-

econòmica de totes les cases. En funció de les seves possibilitats, els pares procuraven

facilitar uns mitjans de subsistència per tots els fills, intentant ccmpatibilitzar-ho amb

l'ideal cultural de mantenir la integritat del patrimoni .

40, "Qmlemf urrà, *li ßlt á$ la ptrtitn la íerm. Per txemfít, n lu kev* q*un boom et ttrm o fan, [.„\ * ¡%trm It
' nfrr io mn bft i et ermfuh di h éuuvm e IM tftf » «¿*o« », n trm mett net. dm [\ Stmfne é a^oa ff«« ÍT* per
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La primera generació nascuda a casa Lobato al segle XIX pot il.iustrar els

itineraris seguits per diferents germans i mostra una preocupació en situar social i

econòmicament la totalitat dels fills. Dels onze fills que va tenir Pau Moga-Pont en els

seus dos matrimonis, quatre van morir sent menors d'edat. D'entre els sobrevivents, el

primer "heretà los béns de CL* Lobato" i va quedar-se a viure a la casa. El següent germà,

Manuel, "tenia In cama engantxoda al genoll; portava una cama de fusi molt treballada; era

el què cuidaw «/ bestiar de casa". £1 seu pare, en morir, obligava a l'hereu a donar-li una

"habitació dece "ta er casa, amb Km llit guarnit de tot lo necessari, calçat i vestit durant sa

vida, i un bocí (k borda' i va deixar-li 1.200 lliures garantides amb un prat de dos jornals

i dues terres de set galins de sembradura cadascuna, facultant-lo per poder-les "emperryar

dit son fill en cas de necessitat urgent", sense condicionar-les a què es casés en atenció a què

es trobava "algo impedit". El següent fill va estudiar per advocat a Osci i a Barcelona i va

viure a la casa fent de secretari municipal a Gessa fins que va casar-se als 45 anys amb

una vídua i va establir-se a la Ribera de Cardós primer i més tard a Arties. Com a la

resta de fills mascles, el testament del pare li llegava 1.200 lliures "en cas de col. locar-se en

matrimoni, i no coLlocant-se les deixà habitació en la casa; i en cas de voler estudiar

qualsevol carrera literària, que fossin mantinguts en los estudis fins a l'edat de vini-i-dnc

anys". El darrer sobrevivent del primer matrimoni, Pere, marxà a Barcelona a aprendre

l'ofici de cerer. Anys més tard, va tornar a la casa per portar l'estanc. Els fills del segon

matrimoni van rebre donacions equivalents als seus gcTtans. Les 1.800 lliures amb què

va dotar-se a Teresa i Maria, junt "amb les robes i apéndices nupcials corresponents*, v m

servir per casar-les en dues cases bones de la vall (casa Baqué d'Arties * casa Jamó

d'Escunhau). Pau, el més petit, va estar-se uns anys amb els seus germans a Barcelona, on

va aprendre a emblanquinar cuirs i a refinar xarols, fins que va tornar a la vall per casar-

se amb una hereva d'Escunhau "que ocupava una bona posició" .

Ja en aquest segle, amb la davallada de l'activitat agro-pecuària i la des. alorització

dels patrimonis familiars, l'estatut de l'hereu és percebut obertament com al més

desfavorable. Enfront a la trajectòria seguida pels altres germans, la fixació de la

residència a la casa natal, les obligacions en la cura dels pares i el manteniment d'unes

explotacions poc rendibles es viuen com a conseqüències negatives del sistema

hereditari . La renúncia a l'herència de molts fills primogènits i l'elevada taxa de

41 La munii preocupat ió en garantir el í ui ui dels detetudeitti explica que dos cabalen Militi át casa Lobata haguí

rebut en catarle finque; de fera de la comarci, le« quält j'hivien incorpora: si patrimoni íimJiar en la primen -neuji d aquén legle

a travet d'una compra i del dot apolli per ur. gendre: "Aacò keftm d fu podi*. En «fuetí* emit es v* frtdbir tuneas armmcàita*

fendue hi Ai««* tifati* f ime. <M ei patiu «un* faèr^matt" [PI G)

42. "Cl l*bí frmaptl tr* q*t t*kftn* & aiitrrvti et pttnmoni utmmét m&unurtí'r.u, naca no f» ufpnviltfL. En

miargt. tj un fri %*mwru. ifK tifaUgent <fien ipifdtven tmheii p<i a tía LMíftrmprtr.tn ris mèi poírm dtUftmäui

i RMCMIIM, wArríoí itf s fr*n\,t I «I utp d'un tempt p tmwn. ItftaM tprn O/K n, imten més émtn [ J S» no
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soltería masculina en l'agricultura constitueixen, justament, símptomes del canvi sofert

amb la implantació d'altres sectors d'activitat a la comarca43. Paradigmàticament, una

bona part de les explotacions agràries que es mantenen obertes encara avui es

correspondí amb les què havien estat, fins al primer terç de segle, les millors finques de

la vall. En el nou context, però, la posició dels membrer d'aquestes cases s'ha davaluat

davant de la preminencia social que han generat d'altres alternatives econòmiques.

La pràctica social, en definitiva, obliga a matisar les conseqüències del sistema

d'herència en el curs del temps. La transmissió patrimonial, com a un element central de

la reproducció social, s'ha adaptat contínuament a les circumstàncies canviants de les

cases en funció de factors d'índole demogràfica, econòmica i, inclus, a les característiques

personals dels seus membres. Les institucions jurídiques han actuat més com a referents

ideals que com a un marc constrinyent de l'acció (Bonnain, 1986a:173), podent ser

ajustades a situacions i contextos molt diferents sense perdre, en última instància, la seva

funcionalitat.

6.2. L'ALIANÇA: REGULARITATS, ESTRATÈGIES, SENTIMENTS

En les societats que, com l'aranesa, es fonamenten en l'herrnci» indivisa, el matrimoni

esdevé una institució bàsica per l'organització social i la seva reproducció. La significació

del matrimoni es defineix a partir de ¿res elements. En primer lloc, la continuïtat de la

casa s'assegura per mitjà del matrimoni: aquest no només ofereix un marc social i

legalment reconegut per a la reproducció biològica, sinó que esdevé el moment més

important del procés de transmissió dels béns familiars d'una generació a la següent.

Alhora, el matrimoni provoca una reestructuració de les relacions domèstiques, tant per

l'entrada de nous membres a la casa (amb el casament de l'hereu) com per ia marxa

d'altres.

D'altra banda, el matrimoni és el principal mecanisme de relació entre les cases.

Cada nou casament implica un intercanvi de béns materials i immaterials entre cases i,

nu t lançant el valor del dot i la forma de celebració de la boda, aquestes redefineixen la

seva posició social A més, el matrimoni origina modificacions en les relacions veïnals

com a conseqüència deb canvis en les relacions entre els grups domèstics implicats, la

sortida o l'entrada de nous membres en la comunitat local i la composició dels gì aps

f»itií llwiBi, et mn f*úqnt ¡* m auanm. Hi w tumtn uà» gmerKW um qHtm m oi/i-*'. w qifdj f * tmm, fien l'kermt, t tti

sitna (f w» tUéer*r' ¡MMB!

* ' TM i ' «rr w otn ripftiiii.wi'i »n «qunt tqglt, I* rtetncia • l'hfrrrv M unfttc t» era <vtrjnvj aktni. A ta Mfstu

IBM« èa XIX, a casa del Et« ât Getta, 'tari', fií!pn-nf dt FnMtuttt, ti canmfmis l"kfre»fm, (a) U ami tmmtem t enne de Mir
fta mtetm-M 1 *
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d'edat. Al mateix temps, el casament té una gran trascendencia per les persones que es

casen ja que comporta un canvi en el seu estatus social i, per tant, la necessitat d'adoptar

noves formes de comportament i de fer front a nous drets i deures.

Finalment, el matrimoni, junt amb l'herència, és el principal mitjà d'accés als

recursos, de forma que els individus que no es casen tendeixen a l'emigració o a restar

com a solters en la pròpia casa. L'accés tant als recursos de propietat particular com ?.is

apropiats de forma comunal es véhicula a través de la pertinença a la casa i del

matrimoni. L'hereu, en casar-se, no només rebia el patrimoni del seu grup domèstic sinó

també la condició de veí i el dret d'aprofitament dels béns comunals.

Condi- jn^nts demografìa i comportaments matrimonials

L'jstuHi de ia nupcialitat permet acostar-se simultàniament als comportaments

matrimonials i a alguns dels factors que els condicionen. L'evolució històrica del

matrimoni presenta regularitats i variacions que no son atribuïbles només als canvis

produïts en les mentalitats o en relació amb la seva significació social, sinó que també

són fruit de factors demogràfics com la mortalitat o el moviment migratori. Tot i que la

incidència de la nupcialitat en el creixement de la població aranesa ja ha estat tractada en

un capítol anterior, l'anàlisi contextual del matrimoni exigeix tenir en compte la seva

dimensió demogràfica.

La taxa de nupcialitat a l'Aran ha seguit un acusat declivi des de principis del

XIX fins a la Guerra Civil, malgrat registrar oscil·lacions a curt terminí per la seva

sensibilitat a les crisis socio-économiques. El canvi de tendència que experimenta el

volum de la població comarcal en aquest període, que primer es duplica (fins a1 1860) i

després denota els efectes d'una forta emigració, no té un reflex directe en la proporció

de casaments. Fins a la primera dècada d'aquest segle, la nupcialitat es manté per damunt

del 7 per mil (més del 10 per mil a la primera meitat del XIX), taxa que només

recuperarà entre el 1941 i el 1960 a causa de la composició generacional dels immigrants

que irriben amb les obres hidroelèctriques.

L'elevat nombre de matrimonis en relació amb el volum de la població mostra

una societat en què la majoria de les persones es casava i hi havia pocs solters. El

matrimoni era, en gran part, l'alternativa més viable per on passava la supervivència

personal i familiar i la soltería ha tingut, fins aquests últims decennis, una presència poc

significativa a la comarca. Amb tot, les dades sobre el celibat permanent indiquen que,

entre el 18ÖQ i el 1925, un 7,6% dels homes í un 10,6% de les dones no va ?-~;bar a casar-

se .nai. La soltería constituïa una opció, sovint imposada, que afectava sobretot als no

hereus; retinguts en la seva casa de procedència, el seu celibat evitava la fragmentació

dels béns familiars que comportava tot matrimoni i permetia aprofitar la »èva força de
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treball en l'explotació familiar. L'exclusió d'usi determinar nombre d'individus del

matrimoni contribuïa, així, a la continuïtat domèstica i a la pròpia reproducció social.

No obstant, a l'Aran, les cases no semblen haver estimulat el nombre d» solters (que

comportaven sovint ui.a pressió insostenible per unes finques reduïdes) i l'emigració

definitiva era l'opció majoritaris entre els cabalen que no es casaven en d'altres cases de

la comarca. Es amb el declivi de ¡'activitat agriria quan el celibat ha esdevingut un

fenomen més significatiu sociològicament: la major proporció d'homes solters (un

18,6%, enfront del 7,8% de dones des dels anys vint ençà) afecta sobretot als hereus i ha

passat a convertir-se en un símptoma de la crisi de la reproducció domèstica.

Per la seva incidència en la composició del grup domèstic, en la durada del

matrimoni i en la fecunditat., l'edat en que es produeix el casament és un indicador clau

del comportament nupcial. A l'Aran, l'edat mitjana al primer matrimoni pot

considerar-se elevada, movent-se des dels anys vint entre els 27 i 32 anys pels homes i

entre els 23,5 i 27,5 per les dones. L'escassa diferència entre les edats del nuvi i la núvia

al casar-se per primer cop (entre dos i tres anys Je mitjana) situa també la comarca dins

del patró europeu de família i pot interpretar-se com a demostratiu de la importància

que té l'afinitat en l'elecció del cònjuge. Alhora, les dades sobre el primer matrimoni

situen l'edat dels cònjuges en on marge força estret: entre els 18 i 30 anys pel què fa a les

núvies (el 92% d'aquestes va casar-se dins d'aquesta freqüència d'edats) i dels 21 als 35

anys per part dels nuvis. Es més, gairebé la meitat de les núvtes tenien entre 21 i 25 anys

en contraure matrimoni i prop de la meitat dels nuvis estaven entre els 26 i els 30 anys.

Al marge dels seus efectes en la fecunditat, el retard del casament havia de generar una

certa tolerància social a la sexualitat juvenil i donava lloc a una formació més

consecutiva que no simultània dels matrimonis (Stone, 1990:37), molts dels quals e$

constituïen després de la mort dels pares dels cònjuges.

L'elevada mortalitat que caracteritzava les societats del passat (per sobre d'un 25

per mil durant tot el XIX a l'Aran), facilitava que les segones núpcies fossin un fenomen

relativament freqüent. Al llarg del segle passat, entre l'li i el 18% dels casaments

celebrats a la comarca aplegava algun vidu. La sobremortalitat femenina als primers anys

del matrimoni feia que el segon casament fos molt més habitual entre els homes que

entre les dones. El matrimoni d'un vidu estava socialment més acceptat per la necessitat

de substituir al cònjuge difunt en les seves funcions en la llar i en la reproducció

biològica (Segilen, 1992:48) La major durada de la vida explica que aquest tipus de

casaments s'hagin anat fent més excepcionals en aquest segle (representant, des dels anys

cinquanta, ja només un 4% de! total).

El context demogràfic del matrimoni, en la major part del període estudiat,

permet compendre moltes de I« actituds i dels comportaments que s'hi relacionen. La
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continuïtat domèstica i, amb ella, k subsistència dels individus i la pròpia reproducció

social, passava a través del matrimoni. Amb el casament, la parella es constituïa en el

marc social en el què tenia lloc k reproducció biològica i solia incorporar-se a un grup

domèstic preexistent que era el responsable d'organitzar l'activitat econòmica i de

transferir, d'una generació a l'altra, els principals mitjans de producció. Però, juntament

amb k seva trascendencia social, el matrimoni estava condicionat per una elevada

mortalitat que el convenu en un projecte poc durable i inestable. Les relacions

conjugals, amb això, alhora que definides per factors com les normes culturals i les

expectatives socials, no podier, eludir el pes de la demografia.

Geografia matrimonial i àmbits de sociabilitat

Els estudis sobre els anomenats sistemes complexes de parentiu, aquells en els quals

l'elecció del cònjuge no està prescrita per normes positives, han posat de relleu

l'existència de regularitats en el camp matrimonial. En aquest sentit, tot i que en

societats com l'aranesa le» úniques prohibicions en relació amb el matrimoni es situen

en els graus propers de parentiu, els individus han tendit a cercar la seva parella dins

d'un àmbit definit per la proximitat geogràfica i social (Zonabend, 1981). El caràcter

obert que ha tingut l'Aran des d'un punt de vista demografie, amb una mobilitat

constant tant a l'interior com a fora de la comarca, impedeix considerar l'endogamia

com a una mera conseqüència de l'aïllament geogràfic i de les reduïdes dimensions dels

pobles i obliga a prendre-la com a un indicador dels comportaments matrimonials.

Els censos de població i les actes de casament conservats als registres civils i

parroquials permeten aproximar-se a la geografia del camp matrimonial però dificulten

un càlcul precís de k proporció de matrimonis exògams. La pràctica habitual de celebrar

el casament en el poble de la núvia (inclus quan el nuvi procedia d'una altra població o

quan la residència postmatrimonial es fixava en un altre lloc), impedeix que es pugui

conèixer amb qui es casava la totalitat de persones d'un mateix poble, pel què els

registres locals proporcionen una xifra infravalorada del grau d'exogànüa (Dupâquier,

1981:180).

En aquest sentit, k proporció de contraents nascuts al lloc de celebració del

casament ha estat, al llarg d'aquests dos darrers segles, totalment favorable a les dones.

Al primer quart del XIX, la pràctica totalitat de les núvies havien nascut al mateix poble

on van casar-se i als anys cinquanta d'aquest segle encara representaven més del 80% del

total. Pel contrari, en els mateixos anys, els homes casats al poble de naixement oscil·len

entre el 72 i el 28%. La residència prematrimonial mostra unes xifres encara més

favorables als contraents locals, tot mantenint unes diferències similars en relació amb

un i altre sexe (un 94% de les núvies í un 71% dels nuvis en total per aquests dus segles).
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Lògicament, aquestes xifres no inclouen fis residents ni eis nascuts en les poblacions

analitzades que van casar-se en d'altres parròquies, però un càlcul hipotètic permet

creure que, com a mínim, un terç dels aranesos casats en aquests dos últims segles va

trobar el seu cònjuge fora del seu poble.

Gràfica C.
lloc de naixement i lloc de residència dels nuvis (1801-1989)
(en percentatges)

U« k warned «s ¡v* (%) Docte r endemia deknuvii(%)

MM! WMD 1MM5 tWM t»« t«a M»« teta wwo n»s a»» »IB n*«

Font: Llibres sacrarne .>as i rastre civil dels pobles de la mostra, f liberarlo pròpia

Tanmateix, el detall temporal i geogràfic d'aquestes xifres indica algunes

tendències en la mobilitat matrimonial. La proporció de nuvis pot prendre's com a

referent de l'abast de l'endogamia local tenint en compte el costum de casar-se al poble

de la núvia. Així, fins el 1875 només una petita part dels cònjuges eren originaris d'un

poble diferent al de celebració de la boda (el 22%). A partir de l'últim quart del XIX la

proporció dels casaments amb forasters creix significativament i es manté entorn d'un

terç del total fins al 1975. Aquesta tendència s'ha accentuat als últims decennis per

acabar esdevenint la pauta majoritària. El grau d'endogamia geogràfica no sembla

mantenir una correlació directa amb la grandària dels pobles: són justament les

poblacions grans (com Arties, Les i Vielha) aquelles que registren una proporció més

elevada de cònjuges foranis, seguides de les mitjanes, mentre que ris pobles més petits

han presentat, a tot el llarg d'aquests dos segles, una major endogamia local.

La procedència dels cònjuges permet dibuixar l'abast geogràfic del mercat

matrimonial. L'àrea dins la qual els aranesos han trobat preferentment el seu cònjuge
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s'estén des del propi poble fíns a d'altres nuclis de població formant cercles concèntrics

en els quals, a major distància del centre, sol disminuir el nombre d'intercanvis

matrimonials. En certa manera, com indica Lajonchière (1973:417), els àmbits de la

mobilitat matrimonial, igualment com passa amb els camps magnètics, sembleu

delimitar-se recíprocament . A l'Aran, però, si bé la distància condiciona a grans trets

les possibilitats del casament entre poblacions veïnes, la distribució del mercat

matrimonial no és absolutament concèntrica.

L'abast del camp matrimonial, tot i que cada poble el configura d'una forma

específica, permet distingir diferents àrees. A un radi situat a 5 kms (la distància que es

pot recórrer caminant en una hora), el nombre d'intercanvis ha estat força significatiu

fins a mitjan aquest segle. A partir d'aquest moment, coincidint amb la millora de les

comunicacions, les poblacions veïnes semblen perdre importància en l'obtenció del

cònjuge al mateix temps que augmenta la mobilitat matrimonial a major distància. Dins

de la vall, els casaments han perfilat camps matrimonials força coincidents amb les

diferents subcomarques: cadascun deh tres antics terçons concentren la major part dels

seus casaments en ells mateixos. Amb tot, en les relacions matrimonials amb les altres

poblacions s'hi observa uns moviments curts que s'intensifiquen o disminueixen arran

de la multiplicació d'enllaços per aliances successives, de forrna que durant uns pocs anys

el nombre de casaments amb una població determinada pot créixer considerablement

per després tornar a reduir-se.

Més enllà dels pobles veïns, els intercanvis no disminueixen en la mateixa

proporció que la distància respecte al centre: pràcticament no hi ha diferències entre el

nombre de cònjuges de pobles situats entre 6 i 10 kms i el d'aquells que provenen de la

resta de la vall. No obstant, l'Aran ha constituït un espai geogràfic força tancat pel què

fa al camp matrimonial. En total, només un de cada deu homes casats a la vall en aquests

dos segles procedia de fora de la comarca. Fins al 1875, la proporció de cònjuges no

nascuts a la vall era baixa (un 7%) i quasi coincidia amb la d'aquells que també tenien

fixada la residència fera, mostrant la poca incidència de la immigració A partir de

l'últim quart del XIX, el casament amb no aranesos es triplica, per continuar

intensificant-,^ encara més a p», tir del 1950. Des d'aleshores, l'Aran ha deixat de ser

autosuficient matrimonialment: b major part dels cònjuges en aquesta segona meitat de

segle ha nascut fora (un 55%), amb una proporció major als pobles del Miei Aran que

han rebut més immigrants. Tanmateix, el moviment migratori no explica totalment

aquesta obertura del camp matrimonial, ja que la proporció de cònjuges residents fora de

44. Augustin! (1981b 49) coniwiíra qur l'aliança pretèrita una continuïtat geogràfica que pot ifesíobnr-ie a travet ¡ir

l'extensió deli patronimici, A cada població hi predomina un detr-immai pationímic qut pot trcbir «• en menon proporcions t les

poblacions de l'entorn però no en U segona anella, Aquén* estenuò indicaria la direcció delí intercanviï entre els nuclis qu<

constitueixen un mercat matrimonial
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la vall també ha crescut (un de cada cinc nuvis), i cal atribuir-la a la millora de les

comunicacions i al canvi en la significació social del matrimoni.

Les comarques veines, tant al sud (Alta Ribagorça i Pallars« a Catalunya) com al

nord (les comarques occitanes limítrofes, a l'Estat francès) conformen la primera àrea

d'atracció matrimonial fora de la vall. La tendència s'articula, en bona mesura però no

totalment, en funció de la distància geogràfica. Així, els pobles del Naut Aran registren,

sobretot fins a principis d'aquest segle, una proporció significativa de casaments amb

cònjuges de les Valls d'Aneu. Aquesta direcció dels intercanvis matrimonials també és

important al Miei Aran que, no obstant, sempre ha rebut un major nombre de cònjuges

de l'Alta Ribagorça. De totes maneres, les comarques gascones situades al nord de la

frontera administrativa són les què han proveït una major freqüència d'intercanvis a tots

els pobles de la vall, especialment des de l'últim quart del XDC45. Aquesta tendència

denota l'existència d'unes relacions socio-économiques intenses, afavorides per la

proximitat espacial, la identitat cultural i lingüística i la direcció dels corrents

migratoris, les quals s'han imposat històricament a la divisió política.

Els intercanvis matrimonials que se situen més enllà de les comarques properes

són, sobretot, resultat del moviment migratori. Així, mentre que fins al 1875 aquests

matrimonis són pràcticament inexistents (un 3% dels cònjuges havien nascut en aquesta

àrea més distant i un 0,7% hi vivien), des del 1950 el casament amb immigrats nascuts

fora de la regió s'aproxima a la meitat del total (un 45%). En definitiva, la geografia

matrimonial de l'Aran s'ha caracteritzat, especialment fins al primer quart d'aquest

segle, per un grau elevat d'endogamia local i comarcal (cf. Hernández, 1992). Aquesta,

però, requereix d'una explicació contextual de la mobilitat matrimonial que vagi més

enllà del determinisme geogràfic i demogràfic (Henry, 1981:192-193) per tenir en

compte els factors sòcio-culturals que condicionen el matrimoni.

El poble constituïa, en aquest sentit, l'àmbit immediat de la sociabilitat fora de

l'espai domèstic. Fins que no adquirien l'estatus d'adults, quan la prestació de serveis en

l'explotació domèstica centraria bona part de les seves relacions socials, els individus es

relacionaven entre si fonamentalment a través d'activitats relacionades amb

l'aprenentatge i cl lleure. Els grups de joves adquirien una especial importància al llarg

del procés que conduïa fins al matrimoni. Les relacions juvenils adoptaven un caràcter

grupa! des de la mateixa escolarització46, contribuint a construir la identitat personal en

45. A finalt del X VIU, pel contian, Zamora escriu al tea dian: "A U noche htUt coa fi Goberrudm, tt que mr dipt qui ¡oi

s atnnluumrntt na quirrm ctstr con mdu de fum dtt trrrrno [.,.]. Lw ¿rtnaet ton enemigos de Im frantati ynott ctun ftmá

fmrtdaVMt" (1973:195-197)

46. Comió i Safflbeat (ll%:230-231) detenu let rondes que tomaven els estudiant! de primeres lletres el dia de Sant

Vicenç Ferrer, amb lei quali, adoptans uni cena organimelo (trirqmca, reclamaven articles de rntniai per les poblacions de la

rodalia t per les raset del propi poble per poder celebrar la (esta del seu patró.
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funció de les categories d'edat, de gènere i de pertinença a una comunitat local, la qual

contrastava amb la menor estructuració que tenia la sociabilitat dels casats. Des dels

primers contactes fins al festeig, bona part de les relacions dels neis i les noies passaven

per les activitats d'aquests grups. A l'interior de la vida local, els grups de joves eren els

encarregats d'organitzar les festes i els balls i obtenien un cert reconeixement

institucional que s'incrementava, en el cas dels nois, amb el sorteig anual de les quimes.

Els joves adquirien un protagonisme rellevant sobretot en ia festa major. Com a

representant de la resta de joves, el fadrí major era l'encarregat de recaptar en una safata

de ferro l'aportació de les cases per sufragar les despeses durant la cercavila, de dur

l'estendard de la parròquia a la processó i, sovint, obrin el ball del primer dia (Bouza-

Brey, 1986a:311).

A l'Aran, el ball era l'àmbit preferent de les relacions juvenils: constituïa la

principal ocasió que reunia els joves d'un i altre sexe, un espai en el qual s'hi permetia

una relativa permissivitat perquè els individus poguessin apropar-se i conèixer's, però

que quedava alhora sota la vigilància de la comunitat local . £1 radi de procedència dels

assistents als balls dominicals o d'aquells que s'organitzaven amb motiu de les festes

majors, els aplecs i les fires, esdevenia un reflex del mercat matrimonial de cada poble,

tant dels matrimonis anteriors (per l'assistència de parents d'altres pobles) com el dels

futurs (pels casaments que potenciaven). Mentre que el camp d'atracció dels balls

dominicals i de les festes majors es reduïa als pobles més propers (excepte en les

poblacions més grans)4, les fires de bestiar i les romeries solien aplegar gent provinent

d'una àrea més extensa, indus de tota la vall i de les comarques veïnes (com passava a la

fira de Vielha o a l'aplec de Montgarrí). D'aquesta forma, els balls permetien circuits de

relacions entre joves de diferents pobles, ultrapassant el marc local i creant àmbits de

sociabilitat que no es limitaven al propi poble. En qualsevol cas, la mobilitat dels nois

era major que la de les noies i les visites J s pobles de la rodalia solien fer-se també en
4»grup .

Els balls facilitaven l'inici o la intensificació de les relacions de parella i

l'eixamplament del camp matrimonial més enllà de l'espai local. Les preferències socials

en relació amb l'elecció del cònjuge es posaven especialment de relleu en ocasió de la

seva celebraré. En els pobles g-ans, on els diumenges per la tarda es podia organitzar

més d'un ball, els joves quedaven circumscrits a àmbits de sociabilitat diferents, el què

47, "H*tU eh vW/i i ¡es vtün, íMtu i no c*téts (atststten ali balli} Coti fmr hi htvit pea h*Ut. é éu fur hi htvt* ktU ht

. Eli veUi t Im tetto i ¡MU a UL·ixnlA la inMof p*>MVtn *l fimos m tmy quena tonuven *l UI i «n*' t b*lUr (El batí át

la («ta major) er* tout untó, tout unióftmilu*. Auto no er* c*p b*U' nm built dtftnílu F nur* que twnpM»M la éeh êltres foUm, tau

erm drU-nilut... Corn que lou em caneuem..." fTCA}

4l. " Htvia Je recollir ¡e met proftr, ftnfù no fa h*m* up tolte prr pogHf t? ¡fue/ir Hi hm*a a'amtr * peu" |§RE]

49, "Eren tauftmâui, enttrt que ne fifnesnn drftmil* Ton rl> nou éel pMe i ¡a naiet rrrn turn tgrr'm'uti TV inem »

*qw4U >fïU<', put) miruvm tati »n't, ri pirutùi*. unti o ¿TM, nou i nom" [TCA)
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actuava com a una primera sci.leccio deb possibles pretendents en fundé de k seva

posició social*0. La vigilància de l'endogamia local es manifestava sobretot a través de la

rivalitat entre els joves de pobles diferents. La visita de joves forasters, tot i ser habitual,

era contemplada d'alguna manera com a una incursió que podia reduir les possibilitats

de trobar cònjuge. Enfront dels visitants, els joves enfortien la seva identitat com a

membres d'una comunitat determinada i adoptaven una actitud de defensa dels

interessos d'aquesta que, a cops, ultrapassava el camp de l'acció ritual i prenia un

caràcter violent .

Des del segon quart d'aquest segle, el protagonismo dels joves com a grup ha anat

desapareixent gradualment de la vida local. Junt amb els canvis demogràfics, la millora

de les comunicacions va comportar una intensificació de les relacions entre els joves de

pobles diferents, disminuint la seva responsabilitat en l'organització dels balls i de les

festes majors. Alhora, els joves aconseguien espais independents on van anar guanyant

majors possibilitats d'escapar al control comunitari (Shorter, 1977:198): primer als

establiments comercials on hi havia pianoles (des del 1925, coincidint amb l'inici de 1rs

obres del túnel), poc després al cinema (ab anys trenta ja n'hi havia a Bossòst, Les i

Vielha) i, des de fa uns vint anys, a les discoteques.

Tot i això, els llocs de procedència (fels cònjuges al llarg d'aquest segle no

reflecteixen només un canvi en eb comportaments juvenils sinó també en la pròpia

significació social del matrimoni. Així, l'increment en la proporció de cònjuges que han

nascut fora de la comarca coincideix també amb un canvi en la composició de la

població arran de les obres hidroelèctriques t viàries i, sobretot, amb la crisi de les

explotacions agràries i les tranfonnacions consegüents que han sofert eb mecanismes de

la reproducció social.

Entre l'estratègia i els sentiments

L'existència d'un mercat matrimonial delimitat ha estat interpretada sovint com a la

constatació d'unes fortes estratègies en l'elecció del cònjuge. La importància dei

matrimoni en la reproducció domèstica, des d'aquesta perspectiva, fana necessària una

observancia estreta del casament per part de les cases, amb calculades polítiques

SO. Als invj v mi. per «ampit, « edcbrava t L« UB UI à quii ni annum Im notet dt ics c*Mi fbé* beftMUnts i un akre

[XT in noi« pnbfcs, tnomefMU rrjpfctivímín, d Ulééi rdafi i ei itr If àrtini pe tipus <V ni<,ai qur utivrn un« i ahre§.

S] La turili« trrn tobtet« verbals, usant ACM i iocuoum que ten ten fer 4e«paltí«rar alt formen. No "t-um ien s el

teu coMingut timbol* eb conflict« aeabwe« a top» en eniroatstnentf finn: "fmtrt In, ÌMMII i Ltt lènkt, <amr » AHK*«- HM« nét**

t «n éii'T ¡M* [...] « «n OM m mati Mffvt, MM« o MM«*» frd<~1n ( \ Ma w»Vn étn*i <MMT tf fdln t .'Wírr pétt" (AM).

Moga-f ont r« ull d e« d'un noi <ir Gett* our, a «MtpiM ari »t̂ c XIX, vi haver d «níjrit « França per hivrr nr mon un Am en «I

can d'una baralla: 'f'tnmt. a tftita et L· «MUMM <p* xe tfíf tom* tm totufifièntta f*« n fudm étrtmr ¿tfoqnr- m rjur la cainwKf

tamutmam f*rfnáitm mmmâiMa, tom en It é* «M ti* ítdnr, iti pMt twttír rimêtym t«nun! ¿eujxn ét éá f*tl*t h 0*r it'rn

Irr la é'Artm nrynn la M foUf f*r mît trmsum* ét ¿vtvNÉ et in tenir * te fat* { \ ènne IM -uf *' uff e'mn é'Âniet la qtud mari

Aérnsettsdm" (
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d'aliança, fins a l'extrem d imposar ab seus membres aquells cònjuges considerats com

als més adequats pels interessos familiars. Les regularitats estadístiques que constata el

camp matrimonial serien, així, producte d'uns casaments expressament planejats en vista

a la continuïtat domèstica. Quina era la intervenció de les cases en la recerca de cònjuges

pels seus descendents? Quin paper han jugat històricament els sentiments afectius,

l'atracció recíproca dels cònjuges, en el matrimoni?

Habitualment, aquest problema ha estat plantejat des de posicions extremes.

L'existència de matrimonis arranjats, amb avantatges funcionals per les cases implicades

en l'aliança, pot considerar-se com a demostrativa d'una pràctica recorrent que escapa,

per raons metodològiques, a la possibilitat d'una avaluació precisa . Pel contrari,

elements com la fecunditat il·legítima, ei matrimoni per rapte o els conflictes

intergeneracionals a l'interior del grup domèstic fan pensar que l'autoritat i la voluntat

familiars no sempre aconseguien imoosar-se al criteri dels individus. Els factors que

intervenen en l'elecció del cònjuge en una societat donada només poden comprendre's a

partir de considerar les funcions que hi acompleix el matrimoni, tenint en compte, al

mateix temps, la seva variabilitat en el camp social i en el temps històric.

Dins del camp de les estretègies matrimonials, els casaments entre parents s'han

interpretat sovint com a matrimonis calculats pels beneficis que comporten en delimitar

l'aliança dins d'un cercle social estret i en reduir o compensar eb efectes de la

transmissió patrimonial". A l'Aran, tot i el reduït volum de població que han aplegat

històricament la major part deb pobles i la pròpia vall, l'endogamia geogràfica no ha

estat acompanyada per una elevada freqüència dels matrimonis consanguinis *. Pel

contran, les informacions que proporcionen eb registres parroquials a través de les

dispenses eclesiàstiques mostren una consanguinitat entre els cònjuges relativament

baixa".

*i2. La rwronitnieeié de faakytt ptiro« uni «promnaeia à ten«, pert» un tucul ftaMe et k frequenta de I«
rrummonul» nome* «TU pautMt m rt »armant UM analisi m»ditiicj deb rtrtK*ier.tmrni> à'uiu^i i a través d'un

programa tnfontùtic que rebcwné* lots et individui d'una comuni!« r nur eilt (Srçiirn, 191 5 :37?-Ml).

Sí. Segoni retau un «formant, A MW pam van calar-« «tut room fermtni a conseqüència de b imposició d'un »mele

capellà: * Vi Jtr-íí- "Nou, tméée ftr-tf fiiUlt 1 1bt et oonr «w* rf Um ¿oá" , B ra**nent. f}« *a dur-te a tef «ne "*t>utlxíMm*tu* peí

etigèncu et l'oncle. :e*pOBia al ronfii« d'emmèfn hcmdbünn èe It CMÍ: un ciaf »a aconseguir «compcnar e! patrimoni <jur

*'ha*u »«»« l'Iwwu, d capfIU. "fer mjàtr é'trrgéontt l'êmmtu, cmi éfUmé ftut af'wM r*m* tmi> Li ¿aun our (mit*

54, Aquena <onsi«ac«o mnUa rurnublr a d liirei vvilK ^rmenqiMt, on «ti invmifadon han trobat postín

.¡•jr prwmir, unes tuo rlfvxl« at c.jnur.g-jiniiai mitnmonial (Toil. l^Î)

55. La (OMS pirroquiali, linmAfu, nomo rtvuJIrn e\\ ,·ni;rimonn ^onianjuinii IMI propírv aqudlt que

wi^etet a U prohibició <lr I K»f)r«» i fw remenen d'un* luioritiano esprem (̂ uc, pti 1 Aran, fi Bubr tem« rtconefM el

d adininimar) (Eenraii i Munnu, lfO!:*S) fun el 1*17, A matrimoni» íim d quan frm« c*nèmc («^u»»kiw al* catm trrctrs en

ieflfiu!§r cc-mu) nícc«»t«vcii ¿"una duprn«. mentit ^ur t panir -ir üjvon »an quedar reiium al terrer frau (.<«m% «efon4

Tjinmatni la promlnoom (^mtificadn per raoní ITOJojiq-jn, économique i moraiv), mai van arribar » irr un obstacle infilvibtr

per h iflrbticic del» rautmentt t vjv.m I« diiperuei » atorj¿>rn rom a IMI« urnpir que«» at runny TM i ano, ì'anotaué i la
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Quadre 2.
Proporció de matrimonis amb dispensa eclesiástica (1801-1989)

Batsh Ml« Naut Aran

1801-25
1826-50
1851-75
1876-00
1901-25
1926-50
1951-75
1976-89

10,2
12,5
14,3
17,5
15,0
7,8
2,2
0,0

10,9
9»
7,3
i,7
7,2
22
1,2
0,0

10,1
8,8
9.1
8,3
5,9
1,3
1,2
0,0

10.4
10,5
11.0
13,2
11.4
4.3
1,6
0,0

fool: Registres parroquials de casament dels pobles de I» moitra. Elaboració pròpia,

Al llarg del XIX, un de cada deu matrimonis va requerir de dispensa a causa del

parentiu existent entre els contraents, prc -sorcio va augmentar fins el 13% a l'últim

quart de segle. Possiblement, la davallada e i el nombre de casaments i l' emigració van

contribuir a reduir les possibilitats d'elecr4ó del cònjuge i afavorir els matrimonis entre

parents. Aquesta tendència, observad? també en d'altres valls pirinenques (Soulet,

1987:328-329), va acusar-se sobretot en les poblacions araneses properes a la frontera

(com Bausen o Les) on la consanguinitat a finals del XIX era força elevada (un 28 i un

15% respectivament), enfront de la què registren d'altres pobles, com Vielha o Arties, a

un cert decreixement. La major part dels matrimonis consanguinis corresponia als

realitzats entre parents del tercer i quart grau canònic (73,6%), mentre que els casaments

entre cosins germans eren molts menys (13,7%). D'aquesta manera, la proporció de

matrimonis entre parents s'incrementava amb l'augment de la distància generacional.

QuadreS.
Proporció de dispense* matrimonial* (180 1-1925)
(per graus) _ ^ __ _

1-1 2-2 2-3 3-3 3-4 4-4 Tota)

Consanfju«« 6,7 7,0 23 J 213 28,2
AMW 38 S.C 0,8 2,8 0,5 U 15.2

t oni Rrgittm pannqwijl* *• rjMfMwl <M» potrfw ér ta moitra Elaborano pròpia.

raonc» <èe h r «nun juin«« en «ok preem i pennet jntlitur b avnunfuina» t tm t qujt rf gmencMWi Mt-r lorv *}uf II»

«B dt quii » pon esperar-« u ru mftnor u (furíio^«. a mo prri ili
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Per contra, les dispenses per afinitat eren poc freqüents (15,2%) i afectaven sobretot als

primers graus de la prohibició. Des del 1925, el nombre de dispenses ha minvat

considerablement, tant per la reducció dels graus prohibits com per la pèrdua de força

de l'aliança com a condicionant dels matrimonis i l'eixamplament del camp

matrimonial. En els darrers cinquanta anys, els matrimonis consanguinis han passat a ser

ja totalment excepcionals.

La baixa freqüència dels matrimonis consanguinis a l'Aran coincidiria amb la què

es registra en d'altres regions on hi predomina l'herència indivisa. Com assenyala

Lamaison (1979:743), aquesta pràctica entra en contradicció amb la lògica d'un sistema

fonamentat en els intercanvis entre cases i en la preservació de la identitat de cadascuna

d'elles, ja que condueix a la concentració dels béns, a la desaparició d'algunes cases i al

sacrifici d'un elevat nombre de cabalers . No obstant, un cert nombre de casaments

d'aquesta mena en el passat ha pogut resultar fins a cert punt inevitable. El camp de

l'acció social, sense ser tancat, es concentrava fonamentalment dins de l'espai del veïnat i

del parentiu. Alhora, la mobilitat fora dels límits del propi poble (amb motiu dels

treballs estacionals, les fires, les festes majors o les romeries), solia canalitzar-se a través

de relacions socials preexistents. En uns pobles en els quals el volum de població era

reduït i l'endogamia local elevada, les relacions de coneixença i d'amistat acabaven per

encavallar-se amb les familiar'

En aquest sentit, la fro. t era de les relacions de parentiu definida per l'Església no

necessàriament havia de ser idèntica a la què consideraven com a tal les persones

afectades. En el quart grau canònic, els matrimonis podien ao ser vistos pels seus propis

actors com a realitzats entre consanguinis: eren casaments entre persones conegudes a

través dels quals es renovava la familiaritat, però socialment no hi havia sempre

consciència de casar-se amb un parent. Les relacions de parentiu fornien la base de nous

projectes d'aliança, sense que forçosament primes en ells la intencionalitat d'un

ananjarnent matrimonial.

D'altres tipus de casaments, no obstant, en presentar majors avantatges en relació

amb l'herència indivisa, indueixen a creure que podien respondre a estratègies

deliberades. En les aliances matrimonials de les societats rurals hi ha, sobretot,

pràctiques correctives dels sistemes d'herència o com a resposta a la maximització de la

força de treball, la supervivència en moments de crisi econòmica, la necessitat de

solidaritat o, simplement, la repetició d'una familiaritat com a camp privilegiat de

coneixença. Si bé en totes les pràctiques d'aliança aquestes funcions hi són presents, el

% Pd contrari, enfront de la linealitat característica <U suiema d'herència -ndivin, tn Irt societats on hi predomina la

dels béiu entre ell dwcmd««», el . isamrn: emrt parent» comr.bueu a la «composició dels patrimonis (</, Mira, 1980,

Bevard. Wl, IW2)
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major èmfasi en una o altra o les formes que se'n deriva depenen de factors com la forma

de transmissió del patrimoni i la posició social de les cases implicades.

L'intercanvi de cònjuges entre dues fratries (com el casament de dues germanes

amb dos germans o d'un germà i una germana amb una germana i un germà) feia

possible crear lligams entre dues línies de successió, permetent la restricció de les

possibles aliances i incrementant al mateix temps els lligams entre dues parenteles. De

forma similar, i responent al mateix principi d'intercanvi, les aliances podien estendre's

a àrees més allunyades de la parentela, com en el cas del casament de dos germans amb

dos cosins. Aquests dobles matrimonis resulten significatius en proporcionar una

superposició de múltiples relacions de parentiu entre les persones afectades (Segalen,

1985:159).

Diagrames D.
Estratègies matrimonials: dobles matrimonis

4_jT¿.
. O . 9

Font: Elaboració pròpn a partir de documenttciA notami i privada diversa

Els casaments de vidus podien constituir una ocasió òptima per intensificar les

estratègies matrimonials. Les segones noces estaven sovint condicionades per factors

demogràfics (la manca de descendència), d'organització del treball (la necessitat d'omplir

el buit creat en l'explotació familiar), afectius o relacionats amb la necessitat de reforçar

les aliances matrimonials (Segalen, 1985:128). La seva elevada freqüència les convertia en

un dels dispositius utilitzats en el control de la transmissió de la propietat, i no

constituïen una alteració dels mecanismes de la reproducció domèstica. La reconstrucció

d'algunes genealogies permet observar què comportaven, a nivell d'aliances, els

casaments de vidus. En un primer cas s'hi aprecia un ampli joc d'estratègies: després

d'un doble matrimoni, un home es casava amb la segona muller del marit de la seva

germana, tancant un cercle de reencadenaments. En un altre exemple, es fan entrar en
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joc els fills dels matrimonis precedents de dos vidus que es casen entre ells. A part dels

beneficis patrimonials i db la particular relació de parentiu que s'estableix, aquests

casaments tenien avantatges morals derivats del casament de dos joves que vivien junts i

entre els quals no pesava cap prohibició incestuosa. De la mateixa manera, el levirat i el

sororat podien ser una bona solució pel vidu o la vídua ar"b fills de poca edat. D'aquesta

forma, el dot no havia de ser retornat i l'aliança inicial es mantenia, aportant un recanvi

al matrimoni trencat per la mort prematura d'un dels cònjuges.

E.
Estratègies matrimonials: casaments de vidus

ft . A . Q

font: Eiaboració pròpia a partir de documentació notarial i privada diversa.

Igualment com la documentació històrica i la memòria oral constaten aquesta

mena de casant nts, la possibilitat que responguessin a arranjaments entre cases sembla

augmentar en observar l'existència d'imposicions familiars en l'elecció del cònjuge. La

intervenció activa dels pares en el casament dels fills estaria en relació directa amb la

posició social de la casa i amb el paper assignat als cònjuges en la transmissió

patrimonial . Així, per la seva trascendencia, el matrimoni del fill elegit com a l'hereu

d'una casa benestant solia intensificar l'interès dels pares en impedir un cònjuge

inadequat

J?. Els intorniano »olrn iituar ra un puui ditót l'exutència d'impoucions nutranoiuals: "Si, «acni ¡i, uanUho fatmtnftì

vegia* (d'trraniar cataments], però p «s mà «àtic. De dtr: 'Mm, tut« convé tquni nat e »quest* HOM penpà tpaiunm Im

, e tmen un rtrrut <('<nxün ,oti qttr signi. Prrò tqui, com q*f no hi ht begut m*a* gent nnh ñuta» fader en enfiai tenni, qvr no

irnm mut* propuutí, ni mm» rtrtAti et katmr, tu nun* émen Umpot, fuet uunpot «M [ho] k*n parafer traut* tat «UM, Altskem

•quih* sigut semfn m p*ii, <uf*it IM Vtüd'Artn, fie (di lov«, en cat*r-ie] Ima ̂ tudu de motif UAtrttt. O >i£ui, qutktr fft temun

me o menyí é^àktn tm%m" {MPLJ.
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Almenys fins al primer terç d'aquest segle, hi h* constància tant de matrimonis

fets a proposta dels pares com de situacions en què la sev- voluntat fou determinant en

la ruptura d'un festeig. En aquests casos, la recerca ¿ " * *iuge podien dur-la a terme

directament els pares, entre les cases veïnes o d'altres ¡x les d'on se sabia que hi havia

algun noi o noia en edat de casar-se, o bé a través d'altres parents o amics58. La

informació sobre els possibles candidats circulava sobretot a través de les mares i les

àvies: com a dipositària de la memòria genealògica, la dona era qui millor coneixia les

relacions de parentiu i la situació de cadascuna de les cases del poble i de la seva rodalia59.

Quan no es trobava un cònjuge adequat podia requerir-se la intervenció d'altres

persones. Els intermediaris solien ser individus que, a causa de la seva professió (artesans,

venedors ambulants), circulaven dins d'una àmplia àrea geogràfica i tenien una vasta

xarxa de contactes60. La figura del matrimonier apareix sobretot associada a individus

que no havien aconseguit casar-se al seu moment a causa de l'edat o per les qualitats del

seu caràcter (com la timidesa o la indecisió). En d'altres casos, eren els parents o els veïns

casats fora de la comarca els què podien acomplir aquesta mateixa funció .

El sistema hereditari, en qualsevol cas, convertia al matrimoni de l'hereu en el

més important i aquell que mereixia una major atenció. Un cònjuge, perquè fos adequat,

58. La Memèrm ¿r Carn Lokftó recull diferent* situacions en què vjn convenir-* estaments. Al 1159, un fill de U cau que

estava a Barcelona per »prendi; im otiti, va rebre l'oferta d'una germ»na canda a Etcunhau que '¡i turtgut propomnni fie tu CMS»

GtaiUrd* Je Hit pobit é 'Escmh** [tu] k*vm mm kernm que xupii* un* hont pancia [ aní] erm la hones rimMStMfi« de U mmya*m.

Fon M/ifien; da* am* fer «PUT i efrcttttr da* prffomió" . Al 1 926, V «wi» /WJB dr ¿UrrWixu Hamen» i Anta* CiArrri, te proteo* Je

<MATtr lo mfiU UHU tmirAtcrrutó [n«a de Filomena) Pvr du ohjrcu i-mgueda Uim t tpiaUrtn »grtdau i con/orna et immr-ie*. En

aquest cat, a ma, a produïa un cert rerncadenamem una germana del mivi «uva catada a casa Rotta de Salardu, d'on havia sortii

1 ' i vu de la n ú v¡a També, ali an y i trema, k sogra de l 'hereu de la cata '»¡ter t [Urcdont ¡e h fropoù ¡e ammeni ile Menue/ de Tini*

cmk U ffutfiUf ftU»*, ¡o q**i des Je ¡ove won en l 'A ~gentmt tmh U dtmesffmAm, tfftiuuitt-M lo mttnmont"

59. 'SVoMMlmN »Una M, * If van da ft*, i mir*: Aqueit «mu per U nmir* aun* U, i pt* U dt fidavi li <nirw hr

«fwif run, <f« jón ¿uà caia brma.,, " [TMGJ.

bC Els matrimonien san ricordati "com * ftíUntí ptr j Nut« r «ne* (TCA) i »olien propotar d rrummoni amb dones

de 1rs comarqtiet pobres veines (com el Pallan t la Ribagorça) La seva intemno» es limitava § informar de I« ponete deh candidats i

a posar lei pans en contacte: " 'Escolta, n «V» /e M tmutrr fri vottrr »cor MM »ir&u lili (a la Ribagorça) LUvmu tn*i» » l'nhrt

twut Eualu. mir*, éiíit hi k* *n nm q*t peti** t'tntru bt pr* lu. Si vole* fo m pouné d'etona"* [DAG}.

bl. Aquest sena el cas d'una proposta matrimonii! feta per carta el 1199 a una casa de Vilamòs per part d'un vet que

residia a Massalcoreig (Seçnà), B trat és prou eloqüent en relació amb eli factors que intervenien en aquests casaments: "L·i p*neitt*

et Artm, qtte outturn en «Mr purèn'o, A« tmiée t** áw"i cmnforumitnto qtn lodo timen pneum sus oft», como mete émnt, y w

tifa tUguntti tvtnew « h*hinc ocmión de urHUs, £n(rr /<" <j*r <fmt«Tín tou tumoé kty é henden de U seguite* c*m dé
0

, y no km m¿t tfntt M dv'*t cms» q# el mtK^tcttf, m p*dn T If npmi de ntc, ée 1 nutnmonuí o rrud'tar*. tpu na k» ¡mido

, j ttrnrn tm grmdt patrimonio, firn p* key *!t*n* démit, <f*t nu tml»enda ftmâm promu ¿MU* Loioí»cun ('orno imot'tn na

teaemm partent** fie for MI amMMa*i y dott mcrtsum íolatíne allí, y i-mío Im démet de em ftmtlu de tuner mu mrtnn* (que » l*

r^ gotwrrv) ̂  Ui de *^1. tiemoí ̂ uJc rn tu r>v* t-rririititi, u im tiene tompromuo m ftfirtcim tíguní en œ

y le itmivtirr* venir* rttr. fuei » «mémo putte fûdris ir un inrn amie em ru tW/c, une me/or, am t» ctramiUfttm que »quillt m*/r*n

no ir»bf»n une Im leva qnetttir>e: domeu itm El iruKbufa a de Ime* fúur> y de «ffíMt urtctcr. -.orno m ptdre y li*, y fniigmt

fímiíu Pur k, unió u m íjmenu far p*riido, ir b*M*rit y dmfiés m podrí* ver u comma« e ne rettut^to. £« cmnio »í èau, m

l·itiurú lo gut Ir d*ruu calncMMJoU rn un* i*u tjltltr dt été f*u (ftrt trthtitr y lamer fettlm), te* m efamtm de que *q*t m pffti

londoifi rn menai tiempo. -met it c<Kt*mirmir ettr p*u es doin de murtm. iniailfi Tr,

(Archiu aera casa joiwhiqun doc. $41].
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havia de complir fonamentalment tres condicions. D'una banda, tenir la capacitat per

aportar un dot equivalent a la posició social <*? la casa on es traslladaria a viure després

del casament. Excepte quan l'hereu era fill únic o quan es tractava d'una pubilla, els

matrimonis dels hereus eren els què permetien exigir uns dots més elevats62. El valor (fel

dot es fixava d'acord amb el patrimoni rebut per l'hereu i, en les negociacions que

concloïen amb la signatura dels capítols, calia també contemplar l'import dels dots i

Ilegitimes a donar a la resta de fills. D'altra banda, les seves qualitats personals havien

d'ajustar-se a les expectatives culturals del rol que tindria assignat després del casament,

primer en la coresidència amb els sogres i, després de la mort d'aquests, en la direcció de

la casa. La capacitat de treball, en aquest sentit, era la qualitat més apreciada en els

candidats d'un i altre sexe . La finalitat que tenia el matrimoni de l'hereu de garantir la

continuïtat domèstica, finalment, convertia en no desitjable el seu casament amb l'hereu

d'una altra casa. Aquest tipus de casament comportava la desaparició forçosa d'una de

les dues cases pel què abans que recórrer a aquesta alternativa es preferia nomenar un

altre fill com a successori

Amb tot, la imposició del cònjuge per part dels pares, malgrat el seu control

estratègic (fels béns familiars, no sembla haver estat una pràctica habitual. L'exigència

paterna havia de comportar una tensió potencial en les relacions familiars difícilment

compatible amb la coresidència i la dependència mútua entre les diferents generacions a

l'interior del grup domèstic La valoració de l'atracció amorosa i (fe l'afectivitat en les

relacions de parella, abans i després (fel casament, ha sofert no obstant això, una

transformació important al llarg d'aquests dos últims segles, sobretot per la difusió al

llarg del XOC (fel model conjugal inspirat en el romanticisme. En les societats rurals

europees, aquesta empresa ideològica de la burgesia va fer-se especialment sensible a

finals del segle passat i en la primera meitat de l'actual.

Enfront de la imposició paterna, la modulació dels gustos i dels sentimenti per

mitjà de la socialització (Bourdieu, 1991:263-2è5; Vernier, 1991) i la delimitació dels

espais i dels moments per les relacions entre els joves de diferent sexe, han constituït

mecanismes de control més eficaços en l'elecció del cònjuge, permetent fer compatibles

els interessos que entren en joc en el matrimoni des de la base (fel consens. En aquest

U. 'if mtautmm tfKr >m HTM éut mm e mma a*r nmrt àt amo a m .*v«ei««M unttv é'mm item f» tmi* tamàr é'iatt étr»

tem U. I amant, dm <MH me» o rnumat ¿fi m*trix nnttt «TOMMIC. p*ft t» fnea »tj tm* àm VHU, fur ftiééi U. /"rrynr ¡u- ft fur

íW^/^-^^^ntPMAjwAU^Apíiú [<(*<vi<fc«MWr.í l(lfK>njp.MKi-l Htm* et cute** U i* an*" \VIG\

ftì ' Bwíturn im* tau qui fa kifrrtt cmf^uelt trtttto, ft me fm d"*tyit^t* ipitlUei, (jmr tua lit prr I* est*. Drptgnm

Imxmtm «sa «MM ÜCÍPM«, q»r nolifrt fur it term i Ltttn* et au ! 1 / )i futeet kt*e*tm tut, «nife» tm**m" (ROt J * ¥¡ri JÇMM

m» éi um ivR mm ff t*m tna et -*.-•!.•,. *. A i UM m MUM ¡tur A»v*' ¡m mimi* frr tmUlcr «È t*m;i" (TCA j

M "fej« «a tatù ftm* lmè> h ftafHSM ár ¡i doni^ me m mgamUfim MM { | fi qœ « peém jmter f«J§ bèni ár due»

r »in), frrè ffif^i '-*»' pmtt^ Cam •«•» MM, mil Mut et ¡n'MU' \ \ Ir m ¡%frm éf tm* metf* SIT fmtu>ff, mtf rmmweM* s ttt

tfrr* ?f *ii*r nr i i~ib Lt é^nj <t»r m v*if ÍMT \ | pf<p* I* IIMM êun* f** pHUt* L l T ¡Mit r m Juf :*tn i*mpn* Im ftéti ff*

flREJ
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sentit, els balls, les festes majors i els aplecs, les reunions familiars o els treballs

col·lectius han estat, fins a mitjan aquest segle, les ocasions mes récurrents en la formació

dels projectes matrimonials dels aranesos. Des de les primeres aproximacions fins al

procés de festeig més formal, el protagonisme en les relacions de parella estava en mans

dels propis implicats, malgrat que tot transcorregués a la vista de la resta de veïns i que

s'hagués de comptar, finalment, amb el consentiment dels pares.

Les consideracions patrimonials i les preferències paternes, en definitiva, no

sempre eren determinants. Igualment com passa amb els casaments arranjats i les

estratègies matrimonials, hi ha alguns elements que permeten constatar que la voluntat

de la parella podia acabar imposant-se, tot i que la seva freqüència escapa també a una

avaluació precisa. Una part, com a mínim, dels naixements registrats a les actes

parroquials com a il·legítims responia a un intent d'escapar a les prescripcions

matrimonials. Un embaràs podia forçar a canviar l'opinió dels pares per les

conseqüències tenia aquest davant de la crítica social . La forta davallada que

experimenta la taxa d'il.legkimitat a partir dels anys cinquanta (passant del 25 per mil

del segon quart de segle al 7 per mil) seria, en aquest sentit, un indicador del menor

control familiar del casament. En d'altres casos, el matrimoni per rapte permetia eludir

també l'oposició paterna al cònjuge elegit66.

No obstant, la voluntat dels fills solia acabar per imposar-se en el curs de la

negociació que tot matrimoni comportava sense arribar a adoptar posicions de força

com aquestes. De fet, mentre que el control patern sobre l'herència era un factor

dissuasori pels joves, la nécessitât de garantir la continuïtat domèstica els hi oferia a

aquests una certa capacitat de pressió. Si d'una banda la imposició del cònjuge podia

dificultar l'harmonia a l'interior del grup domèstic, b negativa a l'elecció del fill

constituïa una amenaça davant de la possibilitat que aquest abandonés l'explotació

domèstica i no atengués als pares en la vellesa .

tó. Stfom ocrta jmèp Mogi "ont d*u» onci* »cu, *éu Arw, t ¡'»La et it fSY¡ it n MW t Btnrioru (on) tfrtnffú / o/i. i et

an ißrr imj [ ,. J, ¿4 con« é'kmtrJtt «Ml fm fffft v* />*•* w» «Jjpaf et e*mrit Iquf c* c*fts] «mJ> MM »ou de CMS*
Ärnifn fit nLrtu et rrwát f t*u nmi't. IM y** d ru ¡infur mu «ou anrmrn<¿« Fnmtmts*

U. UM dt te fitto et cm» Lob*»»» emu-» à \W*JufirtJritf*mäuDu/t*>neirlmrKrn*vb*J*-

tí. El canne«! dt M*na Moc» forn amb IM MM grau teu à tIM il iu«ri. albera, co* fis ptrat podien acakar accedim

«I lor.njf» eifgn prU tilK (incluí en contra dtlt mn irwcrwK»! i com no tots A munmontt conunpnn» era ft HM d uni «traifjii
(»milur 'Al propmt'rw le t*\vnrn; ¡ir Kmém Ha «qt°a» tiil jl tute vuijpé iffifnf et mat íwrytt ¡mant t Urna» Anu4m q*e t* mm

na¡»mut rm et f* M*r*t $m JkpvM et tmm n&Hfm, (mnteu*m*nt fit et ftp manttm tmomtint* fw /taw MM fitt w B 'tmts ée (»m, ftm*

í* pm «MHMf fur mmk M Unim, Amm a* ft* Im o»ysrsÉ, Itmrnr ft m t*tw fnvaif* i vetm fMT /nen fas ¡a mm Arn» i et mo ler-tn ank
t H \~nnt oé*if*t i <tomi~t't *on fui Al/oa*i Nßm^feetr et mutatane et tastant a Im w*a i,iJiefnr. H U temtm U mrm
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6.3. LA CONTINUÏTAT DOMÈSTICA EN LA REPRODUCCIÓ SOCIAL

El casament, a 1'Aran, no era un acte trascendent només per les cases que entraven en

relació a través de l'aliança i pels propis contraents, les quals adquirien des d'aquell

moment de forma completa l'estatus d'adults, sinó que afectava el conjunt de la

comunitat local. La casa adoptava un prctagonisme important en el curs del procés

matrimonial, però el matrimoni també constituïa un afer del poble i aquest no quedava

al marge de la seva regulació i control. La xarxa de les relacions veïnals es redefmia amb

cada nou matrimoni i, a causa de l'organització comunal, la reproducció domestica

comportava a la vegada la de la pròpia comunitat. De fet, a través de l'aliança i

l'herència, allò que feia la casa era assumir formalment els mecanismes de la reproducció

social local (Comas d'Argemir, 1992).

El control social del matrimoni
La importància del matrimoni en l'organització social i la seva reproducció explica la

necessitat de vigilar-lo d'alguna manera perquè es realitzi d'acord amb les necessitats de

les cases i de la pròpia comunitat local. La delimitació dels espais de la sociabilitat juvenil

i la rítualització de part del procés matrimonial permetien una intervenció activa del

poble davant d'un afer que, als ulls dels seus actors, tenia sobretot una dimensió personal

i familiar. Els rituals de casament fornien una guia de conducta pels individus i

permetien esmorteir les tensions que tot matrimoni comportava.

El matrimoni s'integrava en els mecanismes de sociabilitat del poble. Els jocs

infantils i la integració dels individus en els grups de joves constituïen una iniciació a les

relacions veïnals entre els adults. Els veïns no només es feien presents en la prestació de

serveis sinó que també intervenien en qüestions familiars, vetllaven pel comportament

moral dels membres de la comunitat i actuaven com a mitjancers en els conflictes

domèstics i entre les cases. En els casaments, la pressió veïnal s'exercia en tres direccions:

en un pla econòmic i polític, a través de les normes que regulaven la pertinença a la

comunitat local; per mitjà de la crítica social, que constituïa un poderós mecanisme de

control dels comportaments; i mitjançant determinades accions rituals que permetien

una sanció simbòlica quan s'actuava de forma contrària als preceptes morals de la

comunitat. Per això, bona part del procés matrimonial tenia una dimensió pública: la

publicitat esdevenia la millor garantia de l'acceptació social del matrimoni mentre que
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els casaments silenciosos, aquells que pretenien allunyar-se de la complicitat col.lectiva,
eren sospitosos d'ocultar una conducta inconvenient (Zonabend, 1980:180)61.

£1 grup de joves adquiria una rellevància especial en el control social del

matrimoni, sobretot a través d'actuacions rituals que tenien un caràcter punitiu i que es

duien a terme en el temps que anava des de les amonestacions fins després de la boda69.

En el moment en què el casament s'anunciava formalment, el paper dels joves reprenia

la força que havia tingut durant en el procés d'acostament Ac la parella. La condemna

dels joves es dirigia preferentment contra aquells matrimonis en els quals s'hi

contemplava una major intervenció de l'interès o que no s'ajustaven a les preferències

socials: el casament amb forasters, de vidus o d'individus de diferent posició social

(Soulet, 1987:346). El nuvi havia de compensar als membres del seu grup d'edat tant

l'abandonament que comportava el seu nou estatus de cas«: com la pèrdua d'un cònjuge

potencial. Dins del seu poble, el nuvi solia convidar ab seus amics o a tot el jovent a

beure o a sopar i celebrava amb ells una festa de comiat. Pel contrari, quan es tractava

d'individus de més edat (sobretot en el casament de vidus) o d'altres pobles, oferir diners

als joves perquè ho festejessin pel seu compte, sense la participació de ia parella de nuvis

(Condó i Sambeat, 1896:230), es convertia en una exigència i aquells que no accedien a

pagar la compensació reclamada s'exposaven a una acció sancionadora.

Pagar era entrada constituïa, en aquest sentit, un dels rituals més significatius del

procés matrimonial a l'Aran. Quan un foraster es casava amb una noia (k! poble, just

després de publicitar-se les proclames matrimonials a l'església, els jcves es presentaven a

casa de la núvia amb instruments musicals per reclamar diners al noi amb els què

celebrar una festa . L'import de l'entrada variava segons el nivell econòmic de ics cases

implicades en el casament. Normalment, el nuvi no solia negar-se mai a satisfer aquest

pagament, si bé podia produir-se un cert regateig entre la quantitat reclamada i la què ell

estava disposat a pagar. Si es negava a pagar s'arriscava a ser ridiculitzat mitjançant un

calhauan, "no deixant-los en pau ni de nit m de dia firn el jorn de la hada, y firn després

d'aquesta són acompanyats fora del terme n traslladen llttr estada a aLrt lloc' (Soler i

bS, Els casaments iahen criebnr-w al matí, motí to*«« en dnvibtf, i b vmj ,V tothom. Stgom un mtnnnini dr la grat

que n cauva per la ;irdi rs lomrntiva " 1 A, iq*ríl — v*í*f> o Atf*rü r,¡ ts ?** <ínij' vmttr' "»<• r»* FMMM i u k» kffm «Jg* '/•"•'"

uuruMé mac* Jtu[irMf dtnsr-tc «nucí «• cntm*. f'*<vn ttmofmjau* [TM(>]

fc* La fmilmn & )a mwrweneié <M went en eh ritual» et mitnmon: ñ controvertida Q I'M" * l°T« *ptf*j« alhora

com a un (rup mmiuii per I* comunità i com • una amviacio espontània I run át ta volwMl dtb m« r.-wnpoiwmi

1917:211), Aín. ta wi actuació pot interpretarle com a un meiantvnr 4e »ifjanna davant (Ui comportament i

incorrtoai a, pel centran, con a una critica tntroni del cc-mrol (amihar i col 1er?;u qut p-eten impour te al matrimoni

70. 'Prr tn** i drmfu* l m:i»ii* tnu q*r tu*'tvruttr (S ha»ia ilr pa^ar] uní .cm u v <>MnaV< |rl mi]*ípMt{¡ vmm a

rmt d ellat ivm f*r ¡mpann U noi** fTCAl 'Aixa As k<rvn et earner é mtm <p* «mu • Nom, f" vnu * amar ¡

Um i«w et Vutítt fir à«y«fi «vtfW ' ámow aM< nom * EMMÌM«, 'V·T·M êe éa^t* *ii« Ama era ptf «w

e- (BREi
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Situalo, 1906:47) '. £1 calhauan, no obstant, es leía sobretot en ocasió del casament de
vidus. Els segons matrimonis se situaven al marge (fels procediments habituals de festeig
i feia que els joves els veiessin com a un afer de {Mira conveniència que reduïa, alhora, el
seu camp matrimonial (Desplat, 1982:14-21). Si els vidus no accedien a convidar o a
pagar al jovent, se'ls hi feia un calbauan consistent en un concert de tons dissonants,
fent soroll durant la nit amb tota mena d'instruments (olles, timbals, esquetlles, banyes
d'animals) .

La dimensió del matrimoni com a un acte que afectava a tota la comunitat local
condicionava també el lloc de celebració (fe la boda. El costum de celebrar el casament a!
poble (fe la núvia ha d'entendre's en relació amb la residència patrilocal que s'adoptava
en la majoria de vegades (Collomp, 1983:211-213). Quan el matrimoni comportava que
la dona marxés a viure a un altre poble, la boda constituïa alhora una mena (fe comiat de
la núvia i una exposició pública de què quedava ben casada. D'aquesta manera es
reforçava el sentiment d'identitat, (fe pertinença a una casa i a una comunitat que el
matrimoni feia abandonar. Amb el casament, la núvia deixava de viure amb eb seus
consanguinis per passar a residir amb els afins (quan s'adoptava la residència troncal),
amb els quals no existia una relació afectiva prèvia i, sovint, eren uns desconeguts.

Poc abans del dia «fe la boda, però, el transport (fe la utrg» ja era una primera

acció ritual que representava la separació (fe la núvia (fel seu grup don.r^ic d'origen per

incorporar-se a un altre. El tra«Uat del novtatge des de la casa de procedono, (fe la núvia

fins a la seva nova residència es feia davant de la vista de tot el veïnat i adquiría una

especial espectacularitat en els casaments entre individus (fe pobles diferents. cn la

comitiva que es formava, la núvia anava damunt d'un cavall o d'una mula, seguida «l'un

o més animals de càrrega que portaven els baguls amb l'aixovar. Les cavalleries • alien

llogar-se i anaven guarnides amb llaços al morrió i picarols o esquitlles al pit, rer tal de

donar una major publicitat a l'esdeveniment. Les peces més vistoses del r,viatge (com

les vànoves i els coixins de punta) es col·locaven damunt de les arques o dels propis

animals perquè tothom pogués apreciar-les. D'aquesta manera, el coneixement del valor

*: I r - - »»«faune** kxA kitten irjulai aniiüamrm d pagami« dr l'entridi E« m lap.io! arofdtt i Arròs r Vili al 1726
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Mi 9*» Miwm m ^«a mu<se*ttt*t* ime jut ém*ii*r ú tutwt ^tf rnfir«« é •*• ¿r manté* tarmi m Xim i. n if. rti ^i voltm
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<-i «4 conni (ir b uni vrmtat »a afoAr ptohióif lo ai 1710 in«rtuim a i ani i d pajamrnt du" a compcnttcìc *(

r I« z'*t etmjß ir m» «Metti i r arm «• I« ve* et Lam if MÜMWII * J« ii-atm ¡ •.•aman, i fr- rwur m If outturn >

étmuam tméiU tita, ñrm (fftnêft ionirmt fmra*q*nti hem t*Àruf* meutf^ßtfermtt frfjno» àctiI«pfu àtm» ntttf i

* nMKsmMtf A- I« :m ww fM &i t ia«oi ̂ r • iMHtam |î pnM « i* ml* f frano freuettai i lo Würffi J^WMI* La mateixa mou r a

va a-, :>r<iar w també a Arri» t Vet t k marna rpoca "V <«fu«ú íorMmr« fur iiupou prrvm* Jié ate ^gün ¿ «r« èe» <*i,
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del dot aportat, que havia estat negociat prèviament entre les cases dels cònjuges,
adquiria un caràcter públic.

A banda dels convidats pels nuvis i les seves famílies respectives, alguns dels actes
del dia de la boda també constituïen una exhibició davant del veïnat. En el seguici que
duia els nuvis des de les seves cases fins a l'església i d':'li fins al lloc on se celebrava el
convit de noces, els participants mostraven formalment l'aliança a través de la seva
disposició. A principis de segle, fins arribar a l'església, les dues famílies es posaven l'una
darrera l'altra, amb el nuvi i la núvia al davant dels seus respectius parents i convidats,
mentre que aquests es col·locaven, en relació amb ells, en funció de la distància de
parcntiu (Soler i Sanuló, 1906:47-48). Els veïns sortien al carrer per veure passar la
comitiva, mentre que el nombre de convidats i la seva indumentària contribuïen a
prestigiar el casament i a les cases que el celebraven. Acabada la cerimònia, els assistent«
es dirigien al convit fornunt un sol grup amb els nuvis i els seus pares al capdavant,
indicant d'aquesta manera el canvi produït en les relacions de parentiu: la unió de les
dues famílies. Sovint, a l'entrada del lloc on es feia el banquet nupcial o a la mateixa
sortida de l'església, els nuvis havien de passar per sota d'un arc de flors que
simbolitzava l'aprovació del matrimoni realitzat .

La critica social del matrimoni no acabava amb la festa de la boda. La nit de

noces, justament, era la darrera ocasió en què l'opinió del poble es feia sentir d'una

forma oberta. Els joves aprofitaven aleshores per fer bromes de tota mena ab nou casats

(com tirar sal o plomes de gallina dins del llit, fer soroll per no deixar-los dormir o

despertar-los amb l'excusa d'oferir-los xocolata desfeta o brou per beure dins d'un

orinal) (Bellmunt, 1991:76)74. Si :\ casament no havia rebut la seva aprovació, el

calhauan, amb cançons burlesques amb al·lusions als nou casats i tota mena de sorolls

dissonant«, durava fins aquella mateixa nit .

Donada la seva trascendencia pel conjunt de la vida local, el canvi d'estatus que

comportava el matrimoni pels individus, de solters a casats, era objecte d'una última

representació social a través de! ritual. Cada any, per Sant Joan, les darreres parelles

casades del poble esdevenien els protagonistes més destacats de la festa de l'taro. L'haro

n "S< lt neu è^pié «M*f ¿oimu t me* f*m. in li faem mm t't ¿/Aon » J« tonni* et ínfim«. <4l amtrtn:

[»GLI
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és un tronc d'avct que, després de treure-li les branques i l'escorça i d'esberlar-lo per la

pan més ampla, es plantava en un forat fet enmig de la plaça. A Les, on la festa segueix

celebrant-se encara avui76, dies abans de plantar l'taro, l'últim casat del poble és

l'encarregat d'anar a buscar-lo i de preparar-lo. La tarda de Sant Pere, els músics i els

fadrins van a buscar en cercavila a les dues darreres parelles casades aquell any, una de les

quals prepara una corona i l'altra una creu de roses. Després, formant una comitiva amb

aquestes dues parelles al davant, van fins a la plaça on U ha la gent esperant. Un cop

plantat l'haro, els dos nois s'hi enfilen fins dalt per coronar-lo amb la creu i la corona i

després, junt amb les seves dones, són els encarregats d'obrir el ball. La vigília de Sant

Joan es procedia a cremar l'haro plantat l'any anterior77.

En el curs d'aquest segle, el matrimoni ha anat tendint a valorar-se cada cop més

com a un afer de la parella i de les seves respectives famílies. Enfront de la dimensió

pública que havia tingut el casament, a través de ¡a qual el poble atorgava el seu

reconeixement (Belmom, 1978:652-653), el procés matrimonial s'ha privautzat a la

vegada que la comunitat local ha anat perdent la seva anterior capacitat de control. A

l'Aran, a partir dels anys vint, la cerimònia del casament va començar a considerar-se

com e! moment més important de tot el procés matrimonial. Així, les bodes deixen de

celebrar-se al poble de la núvia per cercar llocs especials que ofereixen una major

privaci t at i prestigien a les famílies implicades (com Montserrat o el Sant Crist de

Balaguer, primer, o, actualment, inclus a l'interior de la vall: Sant Joan de Toran,

I'Artiga de Lin o Montgarri). De la mateixa manera, mentre que a principis de segle era

habitual que els pares no estessin presents en la cerimònia, amb la generalització del

costum de realitzar el convit nupcial a) restaurant la seva assistència ha esdevingut

imprescindible. En definitiva, les noves formes de celebrar el casament denoten una

major individualització del matrimoni alhora que indiquen canvis en la seva significació

social.

Parentiu i veïnatge

Igualment com passa amb l'herència, el camp de l'aliança ha estat generalment analitzat

només des de la perspectiva domèstica. El matrimoni constituiria el principal mecanisme

que posa en relació les cases entre si, afavorint la creació i/o l'enfortiment de vincles que

76. Si bé «ctvJmrm k faíta 4e l'àw aoméf te cdcfcn a Anm i Les. aquc« havia «tat antigament an coin um ous atttu
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poden activar-se sobretot en moments de necessitat. Des d'aquest plantejament, el

casament és un moment crític en la història de cada casa i requereix d'una vigilància

estreta per part de les famílies implicades. No obstant, una dimensió menys apreciada

del matrimoni són les seves conseqüències sociològiques dins de la comunitat local. A

l'Aran, el matrimoni adquireix una rellevància especial a aquest nivell no només per les

petites dimensions demogràfiques dels pobles de la comarca sinó sobretot pel control

que aquests, com a entitats polítiques, han exercit sobre els recursos.

L'anàlisi de les relacions d'alíança establertes per les cases de Gessa al llarg del

segle XDC i el primer quart del XX permet apuntar algunes consideracions entorn de les

relacions entre parentiu i veïnatge . La representació gràfica dels vincles de parentiu

existents a l'interior d'aquest poble posa en evidència, de forma immediata, la

complexitat de l'entramat de les relacions locals. Amb poques excepcions, totes les cases

que hi havia a Gessa a mitjan el segle passat mantenien relacions de parentiu amb, com a

mínim, alguna altra casa del poble. D'aquesta manera, la totalitat dels veïns seria

susceptible de ser integrada, a través de la consanguinitat i de l'aliança, dins d'una

mateixa genealogia. La direcció dels intercanvis matrimonials entre les cases i la seva

diferent intensitat, no obstant, han estat variables d'uns grups domèstics als altres.

La profunda alteració demogràfica que experimenta la comarca al llarg del XIX

té una incidència directa en les relacions locals. Oe resultes d'aquest procés, Gessa

passava de tenir aproximadament un centenar d'habitants en començar el període fins a

assolir el seu màxim històric al 1860 amb 316, per tornar a decréixer des d'aleshores fins

ais 188 habitants de l'últim cens del segle (i amb una població de fet encara menor). Els

canvis produïts en el creixement vegetatiu no expliquen la totalitat d'aquest procés i allò

que el moviment de la població reflecteix és, sobretot, una variació en relació amb el

nombre de cases del poble. En concret, a Gessa van obrir-se una vintena de cases durant

la primera meitat del segle passat mentre que des d'aleshores fins a principis del XX se'n

va tancar un total de 46.

L'obertura de cases noves no era un fenomen inèdit en la història local. De les 48

cases fundades abans del XIX que es mantenien a principis de segle, 19 s'havien

constituït al XVIII i 17 al XVII. Malgrat que no és possible conèixer amb exactitud la

-7I La informació emprada prové d un manuscrit earn pet Moja-Pom d pomer terç d aqurtt tefie. Malfrat ia riquesa de

les Kvet dad« (qw ditirilmrm podrir n »er elaborad» avui «n hiver deupattfut pan de!« amui locali), el document pretenia alfum
problrtn« metodològic j I tutor, qui va accedir a una domnxmacio original abundan:, rrcoiutrurii una 'Mnmrw ét ¡a cmm fur

JW«i eu« «i &M <i0 Jrf »«¿e XK/W} « I« itflHite «?M^^
per la hmoru de Id teves cam i aquesta a través de ia biografía deis MW capi de can it/ AugaKms, IWJJI-Jifj, B «ei« itsmm ia
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Gessa). Cai unir en compie qur lei inform« ioni no h*n pegni tooiraflar-» amb d ah r« fonti i que b ha ll¡»;arm de pirrnnu dini
del poSle que pojiWrmrm no apamen aUudiis.
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Diagrama F.
Intercanvis matrimonials entre les cases de Gessa (XIX-p.XX)



N«**: le» clan* tf 4* ;i«de» caraMpcn«» a la wteiö áé qu*dr» fe, j, <> !

: Mopi-f*<«, »9Jé, tutowarié p^pw.
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freqüència de grups domèstics inestables (amb una curta presència al pob1-) als segles

anteriors, la concentració en unes poques dècades de tantes cases noves responia a una

major tolerància a la pressió demogràfica sobre els recursos locals. Els comuns de veïns

aranesos van iniciar a finals del XVIII una política d'obertura a l'admissió de nous veïns,

tolerant la rompuda i l'ocupació de parcelles a les muntanyes comunals (Sanllehy,

1988:36), al mateix temps que anirien perdent gradualment el seu caràcter corporatiu.

Alhora, el propi creixement demogràfic va facilitar una relativa diversificació

econòmica, amb famílies que podien obtenir una part de la seva subsistència ocupant-se

en activitats artesanals i comercials, tot i l'especialització creixent de les explotacions

agràries en la ramaderia.

En la major part dels casos, tant abans com durant el segle passat, aquells que

funden cases noves són cabalen nascuts al mateix poble. Davant del cost de la

construcció, la compra d'un habitatge desocupat o la transformació d'una borda en casa

constituïen les solucions adoptades amb una major freqüència. Així, la política

hereditària de les cases podia afavorir la permanència dels cabalers al poble a través

d'oferir-los, en dinen o en béns, els mitjans necessaris pel seu establiment7*.

Pel contrari, la crisi demogràfica de la segona part del segle, a banda dels casos

d'emigració individual, s'explica sobretot pel tancament definitiu de moltes cases.

Aquest procés va afectar a la major part d'aquelles que s'havien fundat poques dècades

abans però també a un nombre considerable de les cases més antigues del poble (algunes

datades des de cinc segles abans). A cops, la manca de descendència va ser el

desencadenant de la clausura, però el fet que no s'activessin els dispositius institucionals

previstos per garantir la continuïtat domèstica s'explica per la seva coincidència amb un

moment de crisi econòmica i pei fet d'afectar a cases que nom« disposaven d'uns

patrimonis reduïts. No obstant, la meitat de les cases afectades per aquest procés van

tancar en emigrar tots els seus components a terres occitanes (sent Tolosa, Agen i

Bordeu els principals focus d'atracció). Aquestes apreciacions, a banda d'insistir en les

transformacions que viu la societat aranesa en aquests dos últims segles (les quals havien

de perturbar els mecanismes de l'aliança), constaten una mobilitat que ha estat, al llarg

del temps, major d'ailò que preveuen els dispositius de la reproducció social.

Tot i que l'entrada de cònjuges forasters ha estat habitual a Gessa, l'elevada

freqüència dels intercanvis matrimonials a l'interior del poble havia de contribuir a la

79. Ai»», per esetnpie, ris dot» rebuts peli cabalen dt cata del Biu van »favorir la creació de duet cjsei nove* i la primera

mcttat del XIX: 'Loam-f und* C4%MM*&f M Jeu Amton Ctseay, torta de Ctu <U Sui. Loi dé But ft? éat li dmurtn untrmät

fu*/ mdiîit per <M*~ (1 •'(, }47) D'altri binda, 'lv jwitiiur et I* CIM Aírf n,<wr Mitri Giwr, Compri I* CMM fis dt Mtrtí.

(hereu ciel Biu} li doni t compte de U ¿M le fur imporrti* la CMHI Mtrtf (I9Jfc:}46) Igualment, ~lmf*aá*áande C*s* Tres* $if*erm

MujiKÌ fiuti, sortii de C.M Rrtiirt é'Uahe, csun *mb Tim* MO$J, torna» et C*u S*ntf*nmt. Se is éaú ¿r ¿M un tret er fata*"
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f , ti; <f**ls ¡m Je Win* la èmaatn fer U dn'.detitu l'rju un ina dr ju fet Lt p*rt ittp&ntm" (1 Wé-JQJ-Î04).
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creació d'uns lligams orgànics entre les cases del veïnat. Alhora, la incorporació de nous

veïns també es recolzava sovint en relacions de parentiu preexistents, afavorint la

continuïtat i l'extensió dels vincles familiars a l'interior de ia comunitat local. D'aquesta

manera, les relacions de veïnatge no es recolzaven únicament en la proximitat espacial

de la residència, en l'assistència mútua dels grups domèstics davant de necessitats

eventuals o en la seva participació en accions col·lectives (com el treball comunal o les

festes): en el context social local, les relacions de veïnatge i les relacions de parentiu

»'encavalcaven mútuament.

Les dades disponibles per Gessa no permeten reconstruir de forma detallada totes

les aliances establertes dins del poble des de principis del segle passat, però sí que donen

compte com aquestes no es produïen d'una forma aleatòria, malgtat la concentració dels

intercanvis matrimonials en una àrea tan reduïda. En general, les cases amb una major

antiguitat són les què ocupen una posició més central en la xarxa d'aliances, és a dir,

aquelles que concentren un major nombre d'intercanvis dins del mateix poble. Així,

vuit cases (d'un total de 72) intervenien en una tercera part dels intercanvis produïts

durant el període d'observacic i una cinquena part dels grups domèstics de Gessa

participava de la meitat dels matrimonis realitzats.

La direcció dels intercanvis permet contrastar 1 ideal cultural del matrimoni

homogàmic. En aquest sentit, els grups domèstics que ocupen una posició millor dins

del sistema d'estratificació local semblen tendir a cercar els cònjuges pels seus hereus fora

i, al mateix temps, a casar el major nombre possible dels seus cabalers dins del mateix

poble. El veïnatge, a cops a través d'afavorir l'establiment en un nou habitatge, podia

esdevenir un element de compensació davant del relatiu descens social que havia de

produir-se en el casament d'una part dels cabalers d'aquestes cases, a causa de les

limitacions del seu camp matrimonial. Pel contrari, donada la seva trascendencia, el

casament de l'hereu exigia sovint cercar un cònjuge adequat, de forma més o menys

expressa, dins d'una àrea geogràfica més àmplia . En l'extrem oposat de l'escala social,

les cases amb menys recursos es veien obligades també amb una major freqüència a

sortir del poble per trobar cònjuges pels seus successors, mentre que la resta de fills

difícilment acabaria per casar-se a la comarca i sovint emprenien abans el camí de

l'emigració. Cal tenir present que, donada la multitud de factors que condicionaven cada

nou matrimoni, allò que pot observar-se a l'interior de la comunitat local són

10 El cas dels Lobato, l'únic pel qui! es disposa de dades sobre el oc«i de têts ek Mis nascuts a la casi, il ha estat emprat

per :l liuujr la leva politica d'afavorir el marañen» dm« at la maioia postelo Kxiil Al llarg del XIX t el pruner quirt del XX, a

causa de dues tefonei nup« ics, eli eauntems deis us hemut de Lobato van suposar 1 mirada de duet áo«*i del poblr ' d'akres its

ion|ucrs foraste« (do* dels ijuili cren de (ara de la ccmaixj). A btodi deb fills qu* no van arni ar a casjr-se, tres cabaléis van fer-ho

amb hrrrui e tnihiün d'aktCi cates del poMe i b memm deli doti» que van deu« Gena umtbé van entrar «tu a jove» a fendra iti

d'allm cam.
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fonamentalment tendències i no unes pràctiques repetitives. No obstant, l'anàlisi de

l'aliança a nivell locJ indica que l'homogàmia afavoria que l*s relacions veïnals es

vertebressin a través d'una xarxa d'intercanvis matrimonials entre aquelles cases que

disposaven dels recursos suficients com per garantir la seva continuïtat.

Malgrat que la memòria genealògica difícilment podia tenir-ne sempre una

consciència clara, els matrimonis comportaven a cops una actualitza Jo d'aliances

anteriors. Així, per exemple, Joan Martí Moga-Pont, hereu de casa Lobato, es casav .

1809 en segones núpcies amb Rosa Moga "sortida de Casa Sanjaume", reprenent l'aliança

establerta entre les dues cases a la primera meitat del segle XVII a través de l'hereu Blasi

Moga i de Rosa Riu. Al 1837, Francisco Moga-Pont es casava amb una noia sortida de

casa Tersa després que a mitjan el XVIII, tres generacions abans, s'hagués produït un

intercanvi en el sentit invers. No obstant, la repetició d'aliances entre dues cases en

diferents generacions presenta a Gessa una freqüència molt baixa. Les seves

conseqüències en l'herència indivisa expliquen que no fossin una pràctica recorrent.

Pel contrari, els intercanvis múltiples entre tres cases eren molt més habituals i

caldria preguntar-se, com ¿iu August ins (1981b:95), si no constituïen un model d'aliança

privilegiat. A través de les relacions triangulars, les cases aconseguien reencadenar les

seves aliances mútues evitant les relacions prohibides com a incestuoses i obtenint, a

canvi, uns avantatges sobretot de caràcter sòcio-polític. El cas de Gessa, tot i que en el

període considerat l'emigració altera els mecanismes de la reproducció social, no fa

pensar que aquests intercanvis cerquessin conscientment uns beneficis patrimonials. En

tots els casaments d'aquesta mena realitzats al segie XIX i al primer quart del XX,

sempre hi ha hagut una de les cases implicades que ha proporcionat cònjuges a les dues

restants i una altra n'ha rebut més d'un, resultant unes com 9 afavorides i les altres com

a perjudicades en el joc d'intercanvis. Així, tot i que aquests casaments restringien la

circulació dels dots 'rn un cercle estret, en la pràctica difícilment s'acabaven per

equilibrar recíprocament i calia implicar-se alhora en d'altres relacions, triangulars o no,

per assolir aquesta compensació .

Són fonamentalment les cases més antigues del poble i que disposen d'uns

patrimonis més adequats per fer viable l'explotació agro-ramadera aquelles que

participen més d'aquest tipus d'intercanvis, ocupant sovint una posició estratègica en

formar part de més d'un d'aquests cercles privilegiats d'aliança. La trama vertebi adora

de les relacions socials a l'interior de la comunitat local es recolzava a través seu. Cada

II Per e*en»ple, dos cabalen de Vhru vam casar-tc amb I« patullo de Bu»j i Multe, mentre q«e uni fitta . .Kju •»'.

dtrrera ast **a cjurac powerortneni atnh l'hertu de B»uta Malgrat que no e» cône«* l'impon dels don aporra« en ca» » .•

i «Mercan»! havia de ter desfavorable a la pnmr ra casa > benrlioéi sobretot per la lejana. No obnant, cm» Sri i ru cxrfrv ma la pan

beneficiada d*una rei*.io tfmimem triangular mantinguda amb eli 4e jordana i de Roben, al casar dos heraií àrab dur- , lles sortida
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nou matrimoni que s'inseria a l'interior d'aquest espai suposava la renovació de lligams

anteriors i una intensificació de la proximitat social entre les cases implicades (cf.

Héritier, 1981; Bonnain, 1986b). La resta de grups domèstics establerts al poble, per la

seva banda, no quedaven al marge d'aquesta xam d'intercanvis però s'hi vinculaven

generalment d'una forma perifèrica.

Amb els intercanvis triangulars, els lligams entre les cases del poble es constituïen

sobre la base del parentiu, enfortint i estructurant les relacions veïnals. En el context de

la societat aranesa, els veïns esdevenien imprescindibles per fer frcnt a les necessitats de

l'explotació agrària. Tot i que bona part dei treball en cada r plotació era aportat pel

propi grup domèstic, la prestació recíproca de serveis permetia executar tasques que

superaven la seva capacitat o superar els moments de crisi als què totes les cases estaven

exposades. Alhora, aquesta trama social permetia atenuar l'enfrontament dels interessos

particulars dins de la vida local, afavorint l'ordre social necessari per la gestió comuna

d'una part important dels recursos de l'entorn i per la realització dels treballs col·lectius.

El matrimoni dins la comunitat local donava Hoc a una sobremultiplicació de les

relacions entre les cases, en què la proximitat espacial de la residència es veia reforçada

per la proximitat social que generava A parentiu (cf. Estrada, 1990). A través del

casament, en definitiva, les cases no només construïen una xarxa le relacions que els hi

permetia mantenir la seva existència separada sinó que s'inserien al si d'una estructura

orgànica i articulada.

No obstant això, el poble com a tal no constituïa una instància decisòria en

l'elecció matrimonial, malgrat que la condicionava indirectament a través de la

socialització i dels mecanismes de control social i, més antigament, amb la regulació deis

drets sobre els béns comunals. L'elecció del cònjuge era un afer que implicava sobretot

els individus i les seves cases respectives, en un procés de negociació en què cadascuna de

les parts podia adquirir una força diferent en funció "• interessos en joc. L'entramat

social resultant de l'alíança no ha d'entt-ndre's, donu, corr al '- u d'una -strategia

intencional per part de la comunitat local sinó com a un efecte «¡fis mecams: íes de la

reproducció domèstica.

Successió u ni per ••or il, regulació demogràfica i accés als recursos

Els estudis sobre If ; societats pirinenques han tendit a focalítzar ia seva atenció en el

paper de la casa. Ite fet, la continuïtat domèstica explica !a lògica de les institucions

jurídiques que reculen la reproducció social i oa.pa bona part del discurs dels actors

socials . No obs*ant, el predomini d'aquesta lectura en la literatura antropològica i

II A ítu Cïuiiltjmuc et Lo, "tota* urna praputtti tnarnnt frr 49*1 é*lt ér U mmUsnys f. .J. Mm qur imm

'spê* 0, éff wcc«iíl<if f^erè i"hcre¥i| ftMt no l* ^rfrr wWrr f*ï. T^f è^ t%« fiwnáir í'Atí@fií£ fer^itf çüé 9emp?rptws*t« en L·
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historic-» ha comporta', una certa rciíicació del protagonisme de la casa en I'escena social,

tot atribuint-li una mecànica de funcionament i unes conseqüències sociològiques

ineludibles '.

Des d'aquesta perspectiva, la transmissió Integra del patrimoni a un sol hereu

seria la principal garantia de la perpetuació familiar i comportava, a canvi, que els

individus haguessin de pagar un alt preu, L'autoritat paterna, recolzada en el control

estratègic del patrimoni, no només organitzava ia participació dels membres de! grup

domèstic en el treball sinó que hauria estat també determinant en aspectes com l'elecció

del cònjuge. El sistema hereditari imposaria la necessitat d'unes fortes estratègies

d'aliança (i, en alguns casos, el celibat) per compensar les pèrdues derivades del pagament

de dots i Ilegitimes, esdevenint les dones un element clau en el joc d'intercanvis

matrimonials. Finalment, la pròpia socialització reforçaria, més enllà del marc jurídic, el

funcionament de l'herència, facilitant l'cs^umpció de les diferències jeràrquiques dins la

fratría i entre les generacions i contribuint a facilitar l'harmonia en les relacions

familiars.

L'anàlisi de ia pràctica social en perspectiva històrica mostra, però, la parcialitat

d'aquesta interpretació. Fins la transformació social que han sofert les ¡¿oblación*

pirinenques a conseqüència de la seva integració en e! mercat, la casa esdevenia, en

efecte, un referent immediat de la identitat personal i la seva perpetuació tenia un paper

clau en k reproducció social. No obstuit, els principals mecanismes en què se sustentava

aquesta (el matrimoni i l'herència), no responien sempre a les previsions jurídiques ni

suposaven un acompliment estricte del model cultural de referència. Cada casament i

cada transmissió hereditària es configuraven d'acord amb les circumstàncies conjunturals

dels individus i les cases implicats i variaven en relació amb les seves condicions

estructurals (Bourdieu, 1972). Així, més sovint del què habitualment s'ha considerat, els

interessos dels individus podien actuar en oberta oposició a la voluntat familiar i els

dispositius de la continuïtat domèstica estaven subjectés à una relativa variabilitat.

Tot i això, una altra dimensió igualment poc considerada de la continuïtat

domèstica adquireix u^a rellevància especial en el cas de la societat aranesa. A l'Aran, la

casa no constituïa un nnut -^^cial aïllada i autosuficient. L'adaptació a l'ent~»rn dt1 la

vall ha passat històncam?r»', per la formació de comunitats locals que, articulant

ItmiuL· Dru. 'ipil uf, rtt itrui/itfj apadtn nw-r i tmjrtfiüt.,. " (BGLJ El patrimoni farei!«« arribava a tenir inclus una forta càrrega

emotiva pelí membre» de la ca»a. "Jo, U prime** vernai t¡ne ri mat ymw 'M Jrauir Je Usurar éí t,amf., em i*»« tallir la íiígtmuí.

SmiJLtment prfqmt }o durant miÂtt fays htntm étui » tquttti mmpi tmtt dj men' fura, tmh tls mati tvts * tanrt*r-la [. J. Us * Jtr,

Mfucll amp fer nt m uta mu» Li **¿ et Li tnetit tìtulèntui: era alga iitél, rté tigo impamnt" [ ABVJ.

li. O}m aitntia Assier-ArwirieUt "fi mwfel </s»if$fic nfi ^«íí ets^r c@«$Wrr*i a>«ì 4* \ÌAH de ¡a rj^r««^«i'cw %®tud %lt*ewl i^s

gruff pmnetM irnieimmm l'etagfrstié. FtuiiiUit* fer um» »teniu méttittgt > fuiemMfu,áJuíifáá* peil eurtu fundía, U teta Irttmra

é'mlrsda a I!mfaserv44®r, ßnt *í punì é'®blue*év altrt* tîftet't?*, ítf/ i'»*N L·i fílruítttrt^ tmnitntúírï

mtiapftuaMn fer tí^r n fum uauuntni i l'fvalmru/J'fffitfslf tocieut tmt»i*ttymiii" (1914:11).
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socialment i políticament els grups domèstics, controlaven i organitzaven la gestió d'una

part important dels r»oir$o$ necessaris per la subsistència Amb això, malgrat que els

interessos familiars semblen predominar formalment en els mecanismes de la

reproducció social (i, de fet, la casa esdevé una instància decisòria a aquest nivell), les

raons de l'herència indivisa i la significació del matrimoni han de ser contemplades

també des de la perspectiva de la comunitat load.

La discussió relativa a l'origen de l'herència indivisa i la seva permanència ha

estat un tema recorrent en la literatura antropològica i històrica. L'origen de la

institució de l'hereu s'ha vinculat a la implantació de l'ordre feudal, en el què hauria

facilitat la percepció d'unes rendes constants pels senyors i l'alliberament en cada

generació d'un excedent de força de treball útil per la repoblació de noves terres

(Terradas, 1980). Modernament, l'expulsió dels cabalers del camp hauria afavorit el

desenvolupament del comerç i la indústria (Vicens Vives, 1984:40). Altre cop, no

obstant, com a explicació històrica és una explicació insuficient: més que cercar unes

causes remotes (discutibles pel cas o> l'Aran com ho ha estat la importància que van

tenir-hi el feudalisme i la reconquesta) (Bennassar, 1974:214) o argumentar la seva

persistència en cl temps en base als seus efectes externs, cal explicar la continuïtat

històrica d'aquest sistema d'herència per les funcions que acompleix en el context en el

qual té lloc

Com a institució fonamental en la regulació de l'accés als recursos, l'herència

indivisa es relaciona a l'Aran amb un sistema econòmic basat en i aprofitament agro-

pastoral de l'entorn en el qual, alhora, l'abast de b propietat comunal fa que només una

petita part dels recursos siguin apropiats i transferits a través de la família. En aquest

context, la continuïtat del patrimoni familiar afavoriria la indivisió d'unes finques

generalment reduïdes i necessàriament diversificades (Vitzzo, 1986:12) , Al mateix

temps, ¡a institució de l'hereu contribueix a la formació de grups residencials complexos,

els quals disposen ú una major capacitat que els conjugals per ajustar els seus efectius

laborals en funció de les necessitats de cada moment.

Les conseqüències d'aquest sistema, però, van més enllà del grup domèstic i de la

viabilitat d'aquest com a unitat productiva. Juntament amb els bens familiars, l'hereu

rebia dels seus pares el dret d'ús dels recursos comunals. La successió unipersonal

contribuïa, així, a impedir un augment en la pressió sobre les pastures, les aigües i els

S4 *lt^*rfir la ^tí/ïirtíeí ffî*ifff*Êm#ni •*« « /rl·l **«rfis4, pff^nsf ja n& rrrf f»irs dtVítiMe I J, i^i

trt Auui er* kt mà Im eel* <4>t. Si&t mm f et In i ti commuti * étitatt tr.

( ABV), Viazxu t Alluri, tomptitm. d» «liieren»» r*tudis d'aniropolofu tfxià J» Ptrinruí, «J Mmí» ( A

Alp» i In lerrn âm ètí norjl ¿g Portufd itétUMs per l:tw-<«»«rtM- (1*77). LiBUttan (1*79). Wolf (1*71) i O'Neill ö»l>), -.omi

que "/ 'akfttîm éf let trymni atroftn ée munu^yt itmMt ter fi mstea: ¡s pmemuaé ex fMnmrnti) Umtarittf vttHn nnunl lé
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boscos, i afavoria el seu aprofitament extensiu. Malgrat que, teòricament, la sola

residència donava accés als comunals, si no es disposava de mitjans de subsistència en la

pròpia comunitat local Túnica alternativa viable solia passar per l'emigració. La capacitat

forestal i pastoral de les muntanyes araneses podien haver tolerat, almenys en alguns

pobles, una major pressió demogràfica però les terres baixes de la vall, on s'hi

concentraven els recursos agraris, eren escasses a tot arreu .

Igualment, el matrimoni no només esdevenia una institució fonamental a nivell

domèstic, en proporcionar el relleu generacional necessari pel funcionament de

l'explotació agro-ramadera i la continuïtat de la casa, sinó que també ho era per la

comunitat local, L'articulació de les cases a l'interior del poble es recolzava

fonamentalment en les seves aliances matrimonials, tot i que d'altres elements com els

treballs col·lectius, les celebracions locals, les prestacions de serveis i, sobretot, els

mecanismes d'accés al veïnatge, contribuïen a reforçar-la. Els intercanvis matrimonials

donaven un suport social i institucional a les relacions veïnals. La tendència a

l'endogamia local adquireix, amb això, una rellevància significativa per l'organització

comunal (cf. Ravis-Giordani, 1987). Les relacions socials dins del poble no es desprenien

només dels interessos comuns i de la proximitat de la residència sinó que s'estructuraven

a través del parentiu, sobremultiplicant, dins d'un mateix espai social, els lligams que

unien entre si les cases i els individus.

La reproducció domèstica implicava, en definitiva, la de la pròpia comunitat

local (Comas i Pujadas, 1985:38). La continuïtat de les cases, a través de transmetre les

seves propietats a un sol fill, suposava el manteniment d'un mateix nombre d'entitars

amb drets sobre els comunals i contribuïa a preservar una jerarquia social diferenciada.

L'articulació de la casa i la comunitat local en aquest procés és, per això, complexa.

Traslladant a l'àmbit domèstic les tensions potencials que es deriven de la regulació

demogràfica, la comunitat evitava haver d'assumir un control que hauria fet

excessivament conflictives les relacions veïnals. 1, al mateix temps, potenciant

l'actualització í l'estensió dels vincles de parentiu dins del poble, les cases afavorien a

què la comunitat local adquirís una consistència orgànica.

i*> "Li trrrrf n un hé nua t is VtU é A **n > itmfrf h* imjprt »•» fren till l- E'é KH t* prttHt. Prr lo Unt, na unporttnt

itmiprtr-ne, frr·L· (retar. . Id'iUfHíl» mrtidHio «ar/'Arrni < ,'j muntu dt Itt aun m noän-tdtt 1'hrrrtu.t*" (ABVj.
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LA GESnÓ COMUNAL DELS RECURSOS

Més enllà de les causes històriques que permeten especular sobre el seu origen i

vicissituds, la llarga permanència de l'organització comunal a l'Aran cal explicar-la en

relació amb l'adaptació de la població a l'entorn i, amb això, al caràcter

predominantment ramader de la seva economia. La gestió comunal dels recursos

pastorals i forestals oferia una operatività! major que d'altres formes d'apropiació i

d'explotació. El poble ne ha constituït, però, la base d'una organització col·lectiva del

treball sine una entitat social orientada a satisfer els interessos de les unitats domèstiques

de producció. La comunitat local esdevenia, en aquest sentit, el marc institucional en el

qual s'articulaven els grups domèstics per fer front als condicionant* inherents a

l'explotació agro-ramadera. L'organització comunal es recolzava en la propietat

col·lectiva d'una bona part del territori però aquesta no constituïa la seva única

dimensió econòmica. A través de la coordinació i la sincronització de les actuacions

domèstiques, de la defensa dels interessos comuns, de la creació d'infrastructures i,

fonamentalment, de la gestió conjunta dels aprofitaments ramaders, la comunitat local

contribuïa a la viabilitat de les explotacions familiars.

La sola constatació de la importància que han tingut les institucions comunals al

llarg del temps així com de l'estatut jurídic de les muntanyes de la vall constitueix una

base insuficient per comprendre l'organització aranesa de l'adaptació. Les institucions

socials, i entre elles la propietat mateixa, mostren a través del desenvolupament històric

una variabilitat que respcn al seu caràcter funcional. L'anàlisi de l'organització comunal

passa per prendre en consideració els usos i pràctiques a què aquesta ha donat lloc, com

ja va adonar-se Costa (1981, 1983) a finals del XIX com a precursor de les recerques de

camp en aquest terreny. L'etnografia proporciona, en aquest sentit, els arguments més

sòlids en contra de les interpretacions essencialistes o psicologistes que han centrat bona

part del debat sobre els comunals (cf. Viola, 1993)'.

1. AI marge de comptar amb eit materials orali i bibliogràfics generals per tol ei ireball, l'mudi de l'organització comunal

ha partit d'una rettrca documental etpecífica Eli capítols de vila permeten »j»roiuinar-ií a! marc noriiuíiu que hi regulat eli
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7.1. RECURSOS, APROFITAMENTS I SUBHASTES

Les cases araneses disposaven d'accés directe a només una part dels mitjans de producció

necessaris per procurar fer efectiva la subsistència dels seus membres i la seva pròpia

reproducció. D'entre aquests cal considerar sobretot les terres i els prats de conreu, el

bestiar, les instal·lacions per la producció i la residència així com la força de treball del

grup domèstic. A banda dels mitjans de producció apropiats de forma particular, hi

havia d'altres recursos que. sent igualment imprescindibles per l'explotació agro-

ramadera, eren administrats per la comunitat local. La pertinença sòcio-politica al poble

donava accés a determinats drets. El més important era la possibilitat de gaudir dels

recursos econòmics que constituïen béns comunals (com les pastures alpines, les aigües

dels rius i la fusta dels boscos). Però, al mateix temps, la pròpia gestió col·lectiva

d'aquests aprofitaments esdevenia un factor productiu estratègic. En aquest sentit, les

cases també es beneficiaven a través de la comunitat local de part de la infrastructura

necessària per l'explotació agrària (com la xarxa viària o determinades instal·lacions com

els molins i serradores) i, sobretot, de l'organització col·lectiva de i a ramaderia. Els béns

comunals, finalment, aportaven alhora uns ingressos no menys importants al conjunt de

la població local a través de la venda de la fusta i de l'arrendament de les herbes que

excedien a les necessitats veïnals.

L'aprofitament veïnal de les pastures

Les pastures són als Pirineus un dels recursos econòmics que han tingut històricament

una major importància tant a nivell domèstic com col·lectiu i, a la vegada, aquells que

han romàs durant més temps en règim de propietat comunal (Violant, 1985:334-335), A

l'Aran, dins del seu terme, els veïns tenien e! dret de beneficiar-se de les herbes d'alta

muntanya pel seu propi profit. La facultat d'aprofitament de les pastares estava

reconeguda ja des del segle XIV i formava part dels drets compilats a la Querimònia.

Segons aquesta, el privilegi de gaudir dels boscos i les pastures s'atorgava als "homes de la

Vall d'Aran" però aquesta llibertat quedava administrada en la pràctica per la "comunitat

de veïm". Igualment com passa amb la resta de béns comunals, els drets que tenien els

veïns individualment sobre les pastures no eren iüimitats i estaven regulats per les

ordenances locals. El mateix document de la Querimònia esmenta el doble ús de les

pastures que s'ha mantingut al llarg del temps, amb més o menys rest riccie «is, en tots els

aprofitaments comunali fins ú XIX, el qu*l constituïu un referen: inunediai per comprendre l'organització común udì rum vigent

en aquest segle El> annui municipali de Bausen i Vilamòs, per la seva band*, han proporcionat un volum considerable de dadcs

(obre les pràctiques collectives en aquests dot úlums segles (malgrat que ijuasi tou la documentació conservada arrenca de la segona

menat del XIX). S'han buidat totes les aaei de les reuníem veïnals i de!> toniutoru, els contractes ramaden, It. act« de subhastes i,

en general, to« eis «pedienu relatius a I organització dels aprofitaments venuts.
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ordenances locals. £1 mateix document de la Querimònia esmenta el doble ús de les

pastures que s'ha mantingut al llarg del temps, amb més o menys restriccions, en tots els

pobles de la vall: d'una banda, els veïns podien fer péixer els seus animals als pasturatges

de l'alta muntanya i, d? l'altra, podien dallar les herbes comunals i magatzemar-les per

mantenir el bestiar durant l'hivern.

Tot i cenyir-se a uns patrons relativament comuns, l'organització dels

aprofitaments pastorals ha estat variable en el temps i també d'uns pobles als altres. Els

interessos veïnals en relació amb la ramaderia depenien de la diferent pressió

demogràfica sobre els recursos i, indirectament, de l'orientació econòmica d'aquesta

activitat en cada moment. A la vegada, les característiques de les pastures i dels prats de

conreu (la seva extensió, però també la qualitat, l'abundància i el calendari de

creixement de l'herba), configuren especificitats locals que han estat gestionades també

de formes diverses. Així, mentre que alguns pobles (sobretot del Naut Aran) disposaven

de pasturatges que excedien les necessitats del seu propi bestiar i havien pogut tolerar des

d'antic el seu aprofitament per part de ramades forasteres, d'altres (com Arres, Bausen,

Bossòst o Les) tenien unes pastures més ajustades en relació amb la seva producció

d'herba de dall i, amb això, a la seva capacitat de sustentació dels animals durant

l'hivern*. Com afirma Solé i Sabarís (1964:38), eren principalment els pobles de l'obaga i

de la part inferior de la vall aquells que tenien més feina per poder mantenir el bestiar

propi amb les seves pastures.

La propietat comunal de les muntanyes afavoria que es juntes el bestiar de tots

els veïns en un sol ramat. La formació de duies per efectuar la transhumància estival a les

pastures alpines era una pràctica relativament estesa als Pirineus (cf. Palíamelo, 1988:28-

31; Solé i Sabarís, 1951). Amb tot, en el cas de l'Aran aquesta organització de la

ramaderia té una importància significativa pel fet que alliberava als grups domèstics de

tenir cura del bestiar durant l'estiu, en el moment de l'any en què es concentraven els

majors requeriments de treball en les explotacions pageses. La vigilància col·lectiva dels

animals permetia maximitzar la capacitat laboral de les cases, en un sistema tècnic que

depenia críticament de la força de treball humana. L'absència quasi general de la

transhumància hiverna! no depenia només, doncs, de les possibilitats pastorals de la

comarca sinó també de l'organització social de l'adaptació.

Sense haver de fer-se càrrec dels seus animals a l'estiu, les cases podien dedicar

tots els seus esforços a produir, dallar í magatzemar i'herba necessària per mantenir

estabulat el bestiar durant els mesos en què el clima no permet la pastura a dent. Des del

segle passat, la participació en el ramat comunal no beneficiava només a les cases més

2 A Lei no es llogaven pastures perquè "urutv* fuit. C&m tu A»«u Un: dt hr-.ajr. ¿>i htnn» mirila i »i h*v¡s u ff un, (no rn

ín f mur Ac (ora) perquè no ki h*vu prm fftta pul bestut d tq*C ¡SCL].
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pobres sinó que era una estratègia adoptada per part de tots els grups domèstics. A

diferència d'altres valls pirinenques, cap casa aranesa (ni aquelles que disposaven d'un

major volum de caps de bestiar o que contractaven mossos pels treballs a les seves

finques) separava els seus animals de les duies ni tenia pastors per compte pròpia.

L'organització col·lectiva de la ramaderia, però, no comportava avantatges

només a nivell domèstic. Els ramats comunals permetien també una gestió adequada del

bestiar (les necessitats del qual no són coincidents d'una espècie a l'altra) i dels propis

recursos disponibles. Cada poble formava un ramat amb cada mena de bestiar. Això

permetia assignar-hi pastors de característiques diferents per fer-se càrrec de la seva cura i

conduir cada tipus de bestiar a pastures també diferents. Al mateix temps, rdinació

dels moviments de cadascuna de les duies afavoria un ús intensiu de les capacitats

pastorals de les muntanyes.

Fins a la implantació del règim administratiu municipal al segle passat, les

disposicions relatives als aprofitaments col. leer us estaven fixades als llibres de capítols i

eren especifiques per cada comunitat local. Les ordenances regulaven les normes sobre la

formació de les vegades en aspectes com els seus calendaris, les obligacions dels paston

vedwus, els drets i deures dels veïns en relació amb els ramats i les pastures o les facultats

de les instàncies polítiques del comú en vedar i desvedar les diferents partides del terme

en funció dels moviments del bestiar, al mateix temps que recollien un registre de les

marques de bestiar de cada casa. Amb la constitució dels ajuntaments, la gestió comunal

dels aprofitaments ramaders va passar a mans dels consistoris, tot i que generalment

aquests no van modificar els anteriors costums locals i solien comptar amb la

intervenció dels veïns en la presa de decisions. No obstant això$ aquesta competència va

ser assumida aviat per comissions in'egrades pels propietaris de bestiar de cada poble,

constituïdes, des d'un punt de vista formal, sora l'autoritat municipal. D'una manera o

altra, la documentació relativa a l'administració pecuària posa de relleu com l'apropiació

comunal d'un recurs estratègic com són les pastures no suposa un accés lliure i il·limitat,

sinó una fórmula jurídica que persegueix la coordinació de les actuacions particulars per

satisfer de forma operativa els interessos domèstics.

Segons les disposicions recollides als llibres de capítols, laprofitament franc de

les pastures estava reservat a tot el bestiar que podia alimentar-se amb les reserves

d'herba dels veïns durant l'hivern, mentre que aquell que era objecte de l'especulació

comercial de la recría o el què baixava a hivernar a l'Urgell havia de satisfer una quota

en diners al comú . Tot i que les ordenances locals van mantenir-se vigents fins al primer

1 Els capítols tir Vilac són explktts: "Qui ninfMit htbtUnt tir L· vJ* fr-' uatenttr en in nrrhf et I* t*'* ttnó un taL·mml

muL·rfumltttttúlim vaquem tingut métptgitrà lé Utjf» uf rn ouq*r U i·iLt rinfm kertm fer aoosr-ta \...\

Que m ta ht Augi «jg« m U rJ* q/nt na pJgia tundre ion kfUmr en i'hivrm m u txs* fer tsn$r-at malt, qur pttfin pour ¿rnh ¡o

r et U víU .W capi de ktlur mema i J'M m «twK, « n "ht pais nés s ¡m vile ¡i poi tlatur kerbt, ht^t et f*iß' * ¿a vii* 6 W«fi fer
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terç del XIX, sembla que en la pràctica els veïns havien pogut pojar els seus animals a la

muntanya des de finals del XVIïl sense limitacions d'espècie ni de quantitat (Young,

1970:49). L'única condició que havien d'observar els ramaders és que els animals fossin

de la seva propietat. D'aquesta manera, el volum de bestiar que posava cada grup

domèstic en el ramat comunal depenia de la capacitat productiva de les seves finques (o

de la seva liquidità! monetària per poder comprar herba). L'interès de la comunitat local

així com, des de la intervenció de l'Estat en els aprofitaments, de l'administració

forestal, estava en fiscalitzar els guanys que podia obtenir-se a través de l'arrendament de

les herbes sobrants. Amb això, calia vigilar que els veïns no fessin passar animals d'altres

contrades com a propis, com havien fet eventualment alguns propietaris que pretenien

treure un profit lucratiu a expenses dels béns comunals .

Amb el canvi que s'imposa al segle passat en l'estatut lurídic de les muntanyes,

els pobles van passar a haver de pagar un cànon a l'administració forestal per

l'aprofitament veïnal de les seves pastures a compte de la gestió tècnica i del

manteniment de les pistes. Igualment com passava amb la fusta i la llenya dels boscos,

l'ajuntament havia de trametre cada any una sol·licitud al Districte Forestal de la

província (després a l'Icona i avui al Servei del Medi Natural), fent constar el volum de

bestiar de cada mena que els veïns volien dur a les muntanyes del te/me. l.a quota

imposada variava en relació amb la càrrega estimada i amb la durada c!e la temporada

d'aprofitament. La llicència permetia a l'administració vigilar que no es produís un ús

abusiu dels recursos i poder fiscalitzar els arrendaments pastorals establerts amb

ramaders forasters. Els ajuntaments havien de recaptar entre els propietaris locals

l'import de la quota, la qual es repartia proporcionalment en funció dels animals que

tema cada veí o, si la taxa era reduïda en relació amb els ingressos municipals, la

satisfeien amb càrrec al seu pressupost (com havia passat a Bossòst, Canejan, Les i

Vielha). En qualsevol cas, cada veí seguia disposant de la facultat de posar a la muntanya

tant bestiar propi com tingués í l'única limitació quant a la grandària de la cabanya era la

què afectava de fornia conjunta a tot el poble.

Amb tot, la intervenció dels serveis forestals de l'Estat va constituir una

ingerència en els aprofitaments veïnals. Des d'un punt de vista administratiu, els veïns

només tenien dret als pasturatges necessaris pels seus animals de treball, mentre que els

uf. ¡Pel conlran^ f*f In fatitmr mtmtl fur a:utenur* (htvtf ivirá] tn ÍJ w<« tant umlv If vnfUft i falur muí*' sr»¿ /r*« et lo krttm

ér la ttumUtnya".

4. 'l* ttmUttcw fr» Iquf 1 «offici < ««HM firmi d ùtitur %*r n mamem* t tmm. Na a ptrmttm fu«* UN profiteurs, prt

atmflr, tàm»ée r~"' * t* mimlmy* «nr> •> lamfttt <?/*•.'>. m. nuï n em tm^mef, o vin; a qut'inu <nW;n t fattr-let, A« es ffrmetm.

Només l'dcònrtM a' katmt fa ert JtftUnmoni, el batut fur« fHtniemm » Ltm~ (DGA) "ií fra irttu* qptt tr*M p&Uf, tgust (rw. At

ioti-in, u «n < jmftr* är ;mi' nr Jn n"4^nn linfui MHÍ " <'<~i!¿ ijá».». fma ép*tt»r ámru mna »m Jwnu* ¡MSU}, "Ut f*gnméei

faUf pviu'rn ftutTeiqftt iitlffin A't, mu fufmti vtmn tfw k» tnmfrt: d kalmr i q*r fou fi l·ri·.tt· t U mmnUKit r*' rii rol**« ( |

Toíi ko ftnm taÀ' é «tfptcí ñ roJé. Na th ta*t* m. Soi» fa cofarur i ,j nu" | ABSJ.
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orientats a la venda havien de competir pel lloguer et les pastures sobrants amb eh

ramats forasters. Els conflictes per aquest motiu entre els ajuntaments aranesos i el

Districte Forestal van ser continuats fins a la primera *neitat d'aquest segle.

L'administració forestal treia sovint els aprofitaments pastorals a concurs en contra de la

voluntat dels propis municipis. Quan les reclamacions no eren ateses, eb pobles optaven

per provocar que no es presentessin licitadors a les subhastes i el propi ajuntament (o un

particular en representació de tots els veïns) se les atorgava com a rematant a canvi del

tipus establert com a taxació . A través d'aquesta argúcia formal, la comunitat local

aconseguia mantenir en la pràctica els seus drets sobre les pertinences comunals havent

de pagar únicament la quota corresponent a l'Estat.

D'altres diposicions dels capítols de vila relatives a les pastures comunals també

s'han mantingut, d'una forma o altra, fins darrerament. Al mateix temps que el veïnatge

atorga drets sobre les pastures, crea com a contrapartida algunes obligacions. La inclusió

de tot el bestiar local als ramats comunals havia estat contemplada com a un deure en les

ordenances dels pobles6. Antigament, els veïns havien tingut !a possibilitat de pasturar

els seus animals per compte pròpia al comunal, però sota un conjunt de normes estrictes

que tendien a afavorir les duies. Els capítols de vila regulaven la formació de nnguL·n, de

ramats particulars, però els limitaven a aquells propietaris que tenien una quantitat

considerable de bestiar .

l .a manca de continuïtat d'aquesta pràctica i la documentació consultada no

permeten conèixer l'abast i la significació que havien tingut eh singulars en el passat. En

la major part de pobles, la integració del bestiar local en un sol ramat era obligatòria fins

als anys cinquanta (tot i que les disposicions en aquest sentit van anar fent-se cada cop

menys freqüents), i es relaciona sobretot amb el repartiment de les despeses ocasionades

per b contractació dels pastors . Les freqüents referències als ramats angulan en els

capítols dels segles XVII i XVIII, restringits als majors propietaris, permeten especular

que aquests es mantenien mercès a !a transhumància a fora de b comarca i que el

desplegament legislatiu dels comuns procura\*a evitar que la seva posició estructural

*> L'Aninmnrm dr RMMVI. tm mjuen «*ntn, »a éirifir tun «suino* ¿ Oevw» ('.ivi! a» Ì» pro>«Ki* éêftut dt b «rva

ïmioeîîc.j etî írrurf 4 tachista leí herbe* cc»Eîifials d#l tenne' "ísír ttfc»*á*nf *w it«wíá c*** w^w mê»mmie* pitMt« ^wr ¿a< fif*tmf*

'<*íj- jan am r ée fíí*t ptr* W gmnsáa et ma ̂ »opi« 4r ¡m WKMM, i atu fruméin ét éit en éufr*tt m -aerwm ut U pnuitix ¿r ttnrr qtr

tmig tat (Ktt no faén vivir" (I Ai AU, I9.I0.1M6)

I» *M»qpM profittine ptiétj íatMT I« IMMI ét U ;*f*Li ftt* ftttarftmi iaLuf manjar «e* «*» UM frafitáaén, kau ei éu et

Tatti* a» $*«««. for if <ommirfr immtmarmT [LABAL1, î.t IK>?|.

? l· itrfvi' .niiirrn', a Art in n prrmnu qur *u *<.*< <%m »vMui; te/ ttur » çiut'iU' v ¿¡n*n fatturi ée bntMt, tmi' ftr

ft» ftsueelmmrnfroé* 2J ,4^11 ftrttefin' m*i*¡tH*lí niumpii, aúnenlo tujém,\qpit]4f*Ue tqeA' mapufiam *n"

I Aní, rn utu Mi >Jr I An-nijinrn! tir Bjuirn ft «reali d Vfunw "Vfrtm '.»..T« r'»Firt*".r* Jr ,VUJ.M ée ntt

t[H';íhir «us gamméot *rp*·*tíj'nmtr ét Id d*í* dri furetti ttrrtá*r*it fa' p*tta*m namforféai f*" ¡m -.-t mi« fiSirtt'i-n ét §**wém éti

««me. ®tmum*iiéii ptrfiutMM <a«^rM*ln a «•< éemá trtmm <t*r tunrn monee é fjmitéi» i«» le attmém er ¡IM |Mif«nn

< ih¿í ;n:¡j-1 etèrni ,--TuWj-r t ̂ w «M* UM fgm*em am het¿* tUfmeUit" (l.ABAU, K J
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derivés en un ús privatiu dels comunals. Els particulars només podien anar a la

muntanya per compie propi« a partir dels 40 o 60 caps de bestiar menut i deb 20 caps de

bestiar gros, segons els pobles, i no podien agrupar-se diferents ramaders entre si*. Els

seus ramats havien d'estar sempre tutel.lats per pastors i només podien entrar a les

pastures per darrera de la vegada, tot respectant els vedats i qualsevol altra norma

establerta a instàncies del comú .

En qualsevol cas, el bestiar deb ramats particulars havia de contribuir com la

resta a les despeses que comportava la manutenció deb pastors i deb gossos comunals".

Aquesta obligació era extensiva a tots eb ramaders locals, encara que no es beneficiessin

directament deb pastors o de les pastures comunals, i s'ha mantingut fins aquest mateix

segle. Alguns veïns de Les, per exemple, havien dut vaques a era Artiga de Lin (partida

situada al terme d'es Bòrdes) on hi havia herbes d'una major qualitat que als seus

comunals, però això no eb eximia de participar en sufragar la duia del seu poble. En ia

pràctica, doncs, 1* aprofitament veïnal de les pastures no només era un dret sinó que

creava alhora algunes obligacions *. La davallada generalitzada de la ramaderia a les

últimes dècades ha contribuït a la desestructuració de l'anterior organització col·lectiva.

Justament, la integració del bestiar de diferents pobles en un sol ramat ha e>ut una

estratègia recorrent per fer front al descens de les cabanyes locals i a les despeses elevades

que comporten actualment les activitats pastorals . Igualment com passava en tots

aquells aspectes en què eis interessos particulars podien entrar eventualment en conflicte

amb eb col·lectius, les normes que han regulat la contribució deb veïns en les despeses

pastorals han estat sempre ben explícites . Els capítols de vila fixaven de forma clara per

t L* lolrràncu s la (ormino et mt^pttn qama al» poUtt ma doutt quant t pitture» AU c^mnis d'Arran r Viïj f«

remi .v b «fumi feruta *C^r Jit« et1 ; «?• <J< iMur menut J» ̂ *f*m /VTVI- r*-" é pm*éfr4t> j"-'- lo peite* dir i» i À* » So -»f. pma'

«•nit ftMtt* 1 MMÍ fi« é pe*tutm** fur ••" taiérè Im ta *."• kt ¡* fi«é*»Mt pt* « ffcí»Jj> ./•-«. aéf **"

tS Ln «tfenuflc« d'Anwt ** tmmiumt "C^nc Im taqpjm «^p» a**u' éerrtr* art eattf et im vd* m 4a -*umtt

•nttitrt itn't'i ia t« iti et em mtfttt f } i <tc«J«f term títï «•¿•f nr le haue* al í* :ù* |̂ e{ wagt» Ji:< a*ignì#n fr* i*n m éu r-ttmtt tot

H»»««,»«, nstfUttt u ¡m fiirmmi i 'sul» t«rfm *•(*" mm èe mamt jv tm mqmai <n> f* fufftm mi*«», fue* ff*iì f m w vtáf* ff A

1 1 Ai»», i Vàm « AB *i*'*»a tj*t «ni> vm jmtiu* <t g**téen »m èettmt, |4U*] ¡t*!' A- <ti«ur ¡a tmyuijt ' atti et

n^M té ^MSO* éf I* itlá*

il "ïnar* fit ffttttm é battei * im xiírr piMt é»»»** et p*lp* lp«i Wi JMMU [*ía*é\èt t^xt\ attfrj qmr w t **»: * mm

miT ^efef, »e v?*h **aa#iiM%m fe* f« ^»r*«* *$i% Iwwtrfl dr *«^T*» £^ »m ves éé piéit*, id***ffc*«i#w af%* i^«' W* arww^" * ABBf *^la: w ¿r

|M§H> J- • J-- putttm, ."••••»•· MW»! IM jMtír <^M fur n« «w fuArm pti ••>•!!< èli feèét^ fmucmi j». - rii .-»»(.- j,'. : f i «n Jtir ( • • : ' < • .

Ifitm fM ̂ •g«' «A' i ttwm ifmf fUfft Aifti J peèéf' (1K»A }

1 1 * jm !* itny t̂api9«i ̂ rp, éa 4e yttf ^^ « iqgn^i | | AH ^gmmv »pmttr ff*ik éï éf ['ns*f ^wr ̂  I#^IM »44 i^ü^l^irirt «tpftn

•Mif t*«M ( i j i« t^-nrwi *«>«* ¿ne»» •Btlí' í l Pm*f mt wnM «p»««» 4»»w i l-'J« JN^> À A I '•!•>. i fM^mni *<« et MMH »

W «(• "•«,«, uiíi * jj -i,-^ «¿i u"iW « Inm m«l« ta*« « w «rw msnoify* i i i x**nt •. I>WT »-r-- :,.• ei' ,w> n ji» W j-.íí /xi " (M^A )

14 A Viljc, *MM*n ftt é'tnmt » «n>-r « I« ,'<•«• ilrt i·iAlc, M MWM Jr (MW l&« IM «vi «oi ;viur aj^ens JI-N a tou àai

munu\\ \\ Mouiia <m*f f*ftt* s ¥é*i, furane é lttn*«ii m «ft f ', ">i *• rl* fvn<> «Al i . *>-r off »,"-j j.̂ i fu. -i"; >•- l'w..- «r Ar

••m*, ofw' «i /M(Br«f ivi fH> «A fu*»« niwt« ' Tan » fmmut fti m^m* rmtr" (PfV J
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quins animals els seus propietaris quedaven obligats a satisfer les quotes exigides en

diners, en espècies i en prestacions de treball pel manteniment de la duia1".

El repartiment equitatiu de les despeses no és l'únic avantatge col·lectiu que ha

comportat històricament la formació de vegades. Tenir tot el bestiar en un sol ramat

facilitava la contenció de les epidèmies que afectaven als animals. Els consells veïnals

tenien la facultat de rebutjar el bestiar que presentés alguna malura i d'obligar als seus

propietaris a pagar les indemnitzacions corresponents als contagiats16. La vigilància

sanitària va passar a ser també una competència dels ajuntaments, els quals en ocasions

havien decretat la separació d'alguns caps del ramat. No obstant això, els majors

beneficis col·lectius resultaven de la coordinació dels aprofitaments pastorals.

Cada poble tenia fixat un calendari específic pels moviments dels ramats i,

antigament, s'havia regulat indus el temps que els veïns podien disposar del bestiar pel

seu propi profit (en especial els animals de treball i els productors de llet)17. Aquestes

mesures propiciaven un ús maximitzador dels recursos disponibles . D una banda, en

sincronitzar els deplaçaments de les diferents vegades, es facilitava un aprofitament

intensiu de les pastures existents en funció de les necessitats de cada espècie. Les vaques,

de poca agilitat i molt pes, corrien un risc força elevat d'accidentar-se a la muntanya (de

fet, els accidents del vacum eren relativament habituals), i se les duia als terrenys més

plans. Les ovelles, pel contrari, solien portar-se als pasturatges més pendents i

pedregosos . Igualment podia ¿ur-se a pastures de diferent qualitat i característiques als

animals destinats a la reproducció, a la producció de llet i a l'engreix.

K A Artie%, pe, «empie, i hi ftoJl ta dupoitaa Kfuan. "Que «fen èri ài» proem m ftmru ^t^mml ft*mt* dt 4tu t/tL·

<¡nr t nmfrtts q*tiieuol gènern et iaf ur at Ütru t í*è**f fof* **U i ¡n imUrt enftr en U ill», ntu ptmttt J dtet fw rnntrtm tmk> U

t yn 4 '«£?<F lm*%f n SsntA, í***f et p*&@r ç@$n et éon** * Wfftjar* êh 0»if@*a tfgfmf éí HÍ **ff f, rm|* ré qitf I« í'i**ém ty»

fm L· ni* per loi mttttxai AttfciUMti, ¡qor! «*«*& íifitmfifncs i na ptgtmtt <in» csm ¡M éemtí m* et U i·iii" Segens Mofa-

1 ' t!- j ( ,rMj *n * ñ¡f¿¡ f què fon hf,¡u' *;' ttmst, 'j*r tíi 9 àtt) ¡mgi et ff^f é fm'.c i (donar) wi*r ti gm' ' 1 V if, >C!

II« A V i!tc mava contempi« "fur tfu*¿<rm' <•»<• «MIWIW bestu* et éefon o é'IJtftU | ] «r* wuut ptr li , c^moat i tn IM' h

tif ff vuiut ir»« tmaifus i, «ht ht »ml, ittni^ti t p*$t* la a»«'v (qur) ÙMIM»**

!' A In. prt ntatfàf, A etpktHs 'Kauten "Qw mmgu K<KI lin ttrevtl it fowl et b»sxM* nmfmn gfofm 4r Itntur éf U

ée tfttttnuJ ttméirtit fw «KW. et It fra» ¿t .W« /M* Bfflats fait » l» ffitt et S*« Mttpte at tttemim imn in ftnt er !2

t ¡i r*J.'.i i ) 11 m. Im Iruur a, ffráwff a j/'fr èrttur a*r mo r H*r* p*m* f i* muntem rt unrnii llttmcu npnw Ml ítmwii e

"*$*)lt frk ptst

tot. (Lirtnvuvadr munt asv*} ft* ffrajilMr d fest» *¡ »uuium' f ABB]

!'• A Remas, t la MtiUa et ta te« t iDJior (d 1$ d*af<wi) « t«j bamâr têt > jqiio i le, ovrll« dr 1rs muManfes on l

J« m «« prm»r teonw« i w W> can«»»« de muai. Alií on §'iwa»en prtmtr In »»jar» "¡"kerîm « wn ^airj i ^MN «rnáw

î Í* WK,* h p*tm, l . '".riLt nu Cnm ''i *u fMtstta cut «o ktfaáen int' h :*tnir . ht *t: u l:". t l'btrtM M. ¡Jt·.·i··' ¡a

v. T»J -n<- .' *,MI~II (muntanvx) nix. i|w A ma HM* 1 1« t*,« In ;»«i¿« v·' mn r*<nni* !j' iR¡ A Afrm, "la mietín vtsqiuf» t í*

«N jo* i ¡ft :j>t*r t If it** „»IK;* .' W nurni umpt, ¡t ntmintw^ u n •.J./J·T· »ti ft ff b« «*Hn Lt d'rs owtfn rr< pnn

l- '¿n MfMn <»I««M tl'tttrt ,p* erm om fit" (XNA|
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En segon lloc, aquesta mateixa coordinació afavoria que es poguessin vedar

temporalment algunes partides del comunal per afavorir la formació de l'herba20, així

com preservar els camps i prats de conreu dels danys del bestiar. L'ordre seguit

permetia, al mateix temps, avaluar la capacitat de les mui.;anyes i, en els pobles més

afavorits, poder Hogar les herbes sobrants. El ramat comunal, finalment, oferia alguns

productes derivats (la llet i els fems) que també podien ser explotats a compte del comú

de veïns.

Mentre que, en principi, les dates que marcaven el moviment de les duies a cada

poble estaven establertes pel costum, cada any havien d'administrar-se les despeses que

ocasionava la formació dels ramats. Les comissions formades pels ramaders locals han

estat predominants en la gestió pecuària des de finals del segle passat. Aquestes

comissions depenien, des d'un punt de vista administratiu, de l'ajuntament de cada

poble i solien reunir-se a la casa de la vila (a Vielha, sota els porxos de la casa

consistorial), sota la presidència de l'alcalde. Malgrat que el seu règim interior heretava

algunes de les formes dels anteriors consells veïnals, la progressiva davallada de la

ramaderia i la diversificació econòmica de la vall van comportar que el seu abast entre

les cases del poble fos cada cop més restringit i el seu funcionament més informal '.

La comissió de cada poble administrava per separat els ramats formats amb cada

espècie de bestiar i, a cops, nomenava també juntes específiques per cadascun d'ells. Les

juntes directives solien elegir-se per votació entre els ramaders però en alguns llocs van

acabar per constituir-se de forma alternada entre els propietaris per evitar que els càrrecs

recaiguessin sempre en uns mateixos individus'*. La representació dins de les comissions

era d'una persona per cada casa i el seu pes en la presa de decisions era independent del

nombre de caps de bestiar que aportava al ramat . L'assistència a les reunions ordinàries

no era obligatòria, però els veïns que eren propietaris de bestiar solien participar-hi

perquè les decisions que s'hi prenien tenien un caràcter vinculant.

20. La veda de ¡e$ partides comunals solien acordar-se al maig A Bausen, per exemple, s'establia "MÏ—ir Jade I* frcb* är

ñu Lat mmtxñai ¡ir Suplan pura toda cinse de ganodm y r/ Oofu ir t*ttU féru los •r·.fiJ'· Iguoimmte ir vedan I* Cotmau i Satumrra pert

Lis ave/ai, conforme In acotíumbrsdn y U Coita far* tod* lust at ftnoém; fi Logará st inii dode ¡m A-«/urti siguiendo la línea htcu el

prado de FrtniíHO Amietl de Pept por It ptrtt dt trttbt ptrt L·i metti. Yen Catóte te veda paru Lu tuffai taJat Lis ¡unes m que pueden

¡r Lu IMCMÏ, empez*wic m U Packet* y siguiendo It ¡ine* por lai puntai acmtumlnadní" (LABAL'. 145.1864J. Els vedats trnien com à

finalitat 'L· «onurutium de ¿s< rnrrkas y sa mtfort pura lot pjtsiat dr ¿» clatei de ganado de au puftío iptf han jV fasu/rar en la mana

m el mei aV/i«/í¿* Imita WH^MU^«? de a^vun* (LABAU, 22 *» 1869].

2! l>e$pr« èe ¡J Guerra Civil, ¡e» comissioni râmadere» van Sï$mnlar-$e a !e< Juntas de l-omento Pecuario de

!'administració toca) franqy¡«a. Gradualment, però, van anar adquirim un caràcter més informal: "$r tgmptn, u rimen y tr titbà.

N« tienen enîidjtd}nndií4, nt ftL·metmter't^ /«r¿rfi¿o, ni nada ¿fue lo recule. M> tienen una normaliv* que dlat apíupten \. ]. Lo hacían

pur uto y tmHtrnk-c et ¡a Itxalttlad" (VLSJ. Eli Jiuntamenu van tendir a deixar d'intervenir en l'aprofitamem veïna! de les pastures:

"Iji tjüeaséd'aruiraín mtmtanyn i tot taco ert tou tatti pttttaMir d'M [dels ramaders]" [MUB]

22 A BOÍSÒS, la (unia "ert nambrtdt per etrdrt tl/ahtttc (...]. Hi ptiftven ina. Fra una rnpnniaUitat qxt tenu ttdaxú"

IM0B1 " V . per í-*rru i kt paiten t turna Cadt any, em" | ABBJ

23 " Lv ffuieïM ert membr* de c®tms$*é tin q*i° tenu étti iMqtte% que un que en tenw 20 » 25 fra igual. £/i rnaleîXfiï t%Hî, leí

rntíe\\fí ttnbwttmt tenta un que l'olire* [5NV'|.
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L'àmbit de competències de les comissions, a banda de canalitzar les demandes

dels ramaders amb els ajuntaments respectius, se centrava en la gestió econòmica de les

duies. La junta havia de contractar els pastors necessaris, encarregar-se de les despeses

que ocasionava el ramat (com la compra o el lloguer dels mascles i l'adquisició de sal i

medicaments) i vigilar l'acompliment de les assistències ab pastors que havien de satisfer

les cases propietàries de bestiar. La capacitat decisòria, en qualsevol cas, estava en mans

de l'assemblea, la qual havia d'aprovar els balanços presentats per la junta i tenia

atribucions per intervenir en aspectes com el lloguer dels pastors, la compra de mascles o

la fixació del calendari dels aprofitaments pastorals. Les despeses, un cop acabada la

temporada i restais els ingressos eventuals (per la venda del toro, per exemple), es

dividien de forma proporcional rntre les cases en funció del seu nombre de caps de

bestiar i la junta s'encarregava de recaptar-ne les aprotacions .

Els veïns també podien ber.rficiar-se de les herbes comunals dallant-ics per

sustentar els seus animals durant l'hivern, però aquest ús ha tingut una importància molt

menys significativa a la comarca que la formació de ramals col·lectius per aprofitar els

pasturatges a dent25. La distància que calia recórrer per arribar a les pastures i la

dificultat pel transport que solien presentar els camins que hi donaven accés restringien

l'operatività! d'aquest aprofitament, en especial als pobles situats a menor altitud. En la

pràctica, amb l'herba dallada al comunal només es podia acabar d'omplir els pallers i

contribuir a allargar les reserves obtingudes als prats de conreu, però no oferia la

possibilitat d'augmentar la pròpia cabanya a expenses dels recursos col·lectius.

L'aprofitament veïnal dels boscos

L'estatut jurídic dels boscos aranesos ha seguit un procés idèntic al de les pastures d'alta

muntanya. Com a béns de propietat comunal, els veïns tenien drets d'aprofitament pel

seu ús particular que eren alhora tutel.lats i restringits per part de les instàncies

polítiques locals. L'aprofitament dels productes forestals s'ha mantingut al llarg del

temps i a tots ?ls pobles de la vall de la mateixa manera. El veïnatge atorgava el dret de

poder proveir-se als boscos del terme de llenya per la calefacció i per combustible i de

fusta per la construcció. Un cop cobertes les necessitats de la població local, els

productes sobrants se subhastaven per la seva explotació en benefici de les arques del

poble.

24. "Et íomftfta d brslur i\nt ttt nal u i, ¡tgons ef bestur tfut hi k*vu, es tspartu (...). A itmt fer tmc*. Si m testet irei

ftfftva tra, i el qut en uní* Jeu p*gft* ffr tint. CtJatfm ftgrim fer lo <¡w tenu" [ MOV j

25. En »que« segle, als pobles on s'havia practicat iqi.cs> aprofitament (com Ar?«, Montcorbau o Unha) no hi havia rap

limitació de quantitat "ferrite tUían » <n»m t bmtmr tqmeilt herb» «f hrítur u quin no M /IFMTJÍ" [ECA]. No obstant, algum comuns

també havien restringís aqacs* dret veïnal. Els capítols d'Arròs e Vil» tenien establert "<)ut ningun knfaunt no f agut dtlL·r m fer

r rn la rntmunya m cammtf dt étti Una saur Uicmtm fUs fiottali"



comunal dels recursos >Q1

A causa del seu escás valor mercantil, l'extracció de llenya no estava restringida

per les ordenances locals i, en la pràctica, era de lliure disposició pels veïns26. Donades

les característiques del producte, cada casa havia db dispensar per compte pròpia les

feines necessàries per proveir-se de llenya (anar-la a tallar, deixar-la secar, baixar-la fins al

poble, asclar-la) i, encara que els veïns solien posar-se d'acord per no haver de pujar al

bosc per separat, la formació d'un equip de treball no constituïa una forma mei

operativa d'organitzar l'activitat. L'única regulació en relació amb la llenya provenia de

l'administració forestal i es dirigia a preservar d'aquest ús els arbres que podien ser

emprats per fer fusta27. El Districte Forestal obligava als municipis que tenien boscos

comunals a haver de sol·licitar una autorització per dur a terme aquest aprofitament

veïna!. Cada any, un enginyer d'aquesta entitat marcava una partida diferent de les

muntanyes comunals dins de la qual podia fer-se la llenya. De la mateixa manera com

passava amb les pastures, l'ajuntament havia de pagar una taxa a compte d'aquest ús que,

a manca d'altres ingressos, recaptava per repartiment entre les cases del poble* .

La fusta per la construcció, pel contrari, ha sigut un dret veïnal més restringit,

especialment des de la segona meitat del XVIII. L'interès en arrendar l'explotació dels

boscos a compte de! cornú, sobietot en els pobles millor dotats quant a aquest recurs,

comportava la necessitat d'acotar les espècies i les partides de la muntanya on podia

realitzar-se aquest aprofitament, així corn d'evitar la comercialització fraudulenta* Les

normes que regulaven aquest dret van arribar a ser molt precises en els llibres de capítols

d'alguns pobles50. Els veins només podien disposar de la fusta dels boscos comunals en

cas de necessitar-la. Quan havien de procedir a fer alguna reforma a les seves cases i

bordes o una nova construcció, havien de sol.licitar-la al consell (o, més tard, à

l'ajuntament) per tal que aquest ho autoritzés, els hi assignés els arbres necessaris í vigilés

la tali3 ". Des de l'últim quart del segle passat, l'administració forestal de l'Estat ha

controlat més aquest aprofitament veïnal que no la resta, tant per beneficiar-se dels

26, Els capholt de vila consult«« no fan cip rimem a r aprof Hainen« de b llenya 'Al tomi»*«/ no CJ/M *VU*T nttg¿ fr»

' t fer U^nyt i poetiti pmdn U què notturna: u rt fem ftiu ám mg *nlx*àn, dat engtntx^tiei: « "•: t«te «nit. vuit* (SCI. ]

27 Segons Soler i Sámalo, "U Umy* ferm l tuLif er» Uum ¿'atticità, però fra . t ,. . . r e uílti na *rfat f*> no fm

28. Moki ve.r» feien la II«. va <j«e necessitaven a Ir« ïçve» finque« l'ere, en opinió d'un informant, la tendenti» era

aprofitar in del» bo«.o$ comunali: "Hi hi mala pjfam »fti Bottini, cur fií tonn, fw (encara que] t-ityNcnm *"» (me»«»»« to

fe«f«mirir?i /* Uenya que tenen A le% prispttîMli /Vr¿ tqnxü¿ mjnií d'ênar al ifírnnnjlp' f ABB).

2<> Els vein» tenien la prohibició e*prei$a de vendre íuïta ais foraster« A Vilac, igualment com a Arti«, s'havia establert

"(,•»«• ningún h*htt*nt de í* vtl* pug*' ff *mtUei »er 4 vtnJrr les Huila nt tmlln *h formten delí bottât fafní dr U vú* ",

JO Els capitoli de L«, on la ccmercialrtíacjó de la fu«a estava afavorida }»er la pronmitat i la frontera, disposaven

normes molt detallades: "Qnení»-¿iim ktbmnt pigat fer ntngutt genera Ae futís ti tsmfat Utn en If ht« et It Scafa (..-}. Que ¡m kmm

vaUn na it pupa ftr l*tf!\ J, Que nMgxn hthunt tir It vd* f*%mí fer m *irrm,*r nta%*n* MaaU, ni timaMJ'tU*, iud'*km[.. } Que

nmptm tuhfont fugai fer ctuirt nmgun tuet ed Äoff de£Wl"

J t . En una disposició afegida J 1(19 ais capítols de L« t'havia establert "f» nutgiat hikatnl dt U rtfrrsds mU fugia frr

iMtre ningún trkre, (qye sigui) tvtl, fi i rmirr, m Im coatta* Je Jila tai*, [a| menai ór Im» liuencu ér lat ¡tnyan JeJ cmirlá (i¡ qme

nutgm pttfpti atftentr tlitxncu [a] nanas d'aur-fa un Jifultl èri amittt perqué nn feam nutn nmé la necnum"
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guanys de la seva explotació comercial com per vetllar en contra les tales abusives. La

propietat comunal de les muntanyes no eximia, per això, d'haver de cursar cada any la

corresponent sol·licitud d'aprofitaments i d'haver de sotmetre's a les normes imposades

pel Districte Forestal i a les seves inspeccions.

Alguns ajuntaments atorgaven periòdicament una quota fixa de fusta per veí

(anomenada vtsinaf) destinad« a la reparació d'edificis. Els arbres autoritzats es dividien

en lots equivalents i se sortejaven entre les cases. Pel contrari, quan calia fer reformes o

un edifici de nova construcció, l'administració municipal podia concedir-ne una

quantitat superior d'acord amb les demandes presentades i el beneficiari havia de pagar

només la taxa corresponent al Districte Forestal . Un cop que s'havia autoritzat

l'aprofitament, el propi veí era qui s'havia d'encarregar de fer caure els arbres que se li

havien assignat, fer-ne els rulls (rolhs) per poder treure la fusta del bosc i dur-los a la

serradora .

La fusta no era l'únic producte dels boscos a què tenien dret els membres de les

comunitats locals. Al marge de Tingres no menyspreable per l'economia domèstica que

reportaven les activitats de caç* , de pesca i de recol·lecció de fruits silvestres, que es

destinava al consum familiar o a la venda, o de l'ús de productes com la teia (tèda) per la

il·luminació o les branques de bedoll o d'avellanera (andones] per lligar els feixos

d'herba, els veïns també podien beneficiar-se de la fulla d'alguns arbres per la

manutenció del seu bestiar. Igualment com passava amb ¡'herba que podia dal!ar-se ai

comunal, la fulla de roure, de freixe o de falguera, podia completar les existències dels

pallers però no servia per sostenir un major nombre d'animals del què permetien els

prats de conreu de cada casa. No obstant, en alguns pobles inclus s'havia arribat a

prohibir la tala de roures per la servitud de la fulla i a restringir temporalment aquest

aprofitament per no danyar les reserves forestals .

Aprofitaments per subhasta
Els béns de propietat comunal de la vall ne han estat explotats únicament per part de la

població local i ni tampoc amb la sola finalitat de satisfer les necessitats d'aqueçta. Ai

marge de l'orientació comercial de la ramaderia, i igualment com passa avui amb les

}2. L A|uniíntffW de Vielha feia panar dot fonen f»i poW* » »valuar !« n«e»ii«i át han át cada casa 'Aqputít fm^

tftr lena /«pmtemrni ft erm fer sucà- frr cimfnjjr rit leuUti i in nan <pir et* mélvenentn" (EFVJ

XI . 'Al *ft*i h dontven I* futí* s *¿*» fem ¿U. Sr * 'ttttim al fosc 1 ï "h@ í4Ü*t*i, o ¿N tnjrtM *»*J» mn ï&mfitfiv ¡ * *yad&\» A

e*m í«*o que ¡* ntì hi E*tlt"'"i*giai vtwjpt' fPNC)

M. La caci no p« tamtdrnt -¡e pròptaineiH cont a un W comunal: ~L* (*i* ma ftrt**y é» fmfttuni éé tmrnj su O

/.j t.i^d, ff Uri, ei er qui L· m*lM. Art, tí frapttun fai proUm Srsnttttr prr *U* * fmana tfmt d m^rn

K. Els i jpitok d'Arròs e Vila eitablitn "</« i infuni /vnon* Jtit Jits fnhin d'axm hart fu i\+nt me

* frr itttgnn ftènfra de faut ai iftft« trdvttrri tn ttn la éiartat M trrmt Jréila «nrwmten tnfmt lo ¿m et S*nf Mufié ée tetemim> et

fi-.-' /oí ul>i i ) í < oatfc« lot ctofs a rourrt ¡m fuib »é» ¿las fer t it wi^tiuí í4r U t*ií¿ \ \àt fr> itit'rn. ttOjtt nutrii*! ér eat trtm*

ni i
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hidroelèctriques i el turisme, les pastures i els boscos aranesos han dépassât des d'antic

les possibilitats del consum intern. L'apropiació col·lectiva d'aquests recursos garantia la

preferència de la pobl.ició local a beneficiar-se' n pel seu profit. Un cop passat

l'aprofitament veïnal, l'explotació de les fustes i de les herbes sobrants s'arrendava a

particulars, generalment forasters, a compte d'un ingrés que revertia en benefici de la

comunitat local. La forma de realitzar els aprofitaments per subhasta ha variat poc en el

temps, a diferència del què ho ha fet la seva significació dins de l'economia local i d'uns

pobles als altres. Com a actmttts déponents, el lloguer de les herbes sobrants ha estat

subjecte a la demanda exterior i als canvis en l'activitat pecuària, mentre que el dels

boscos ha depès de les infrastructures disponibles i de la política forestal de cada

moment. Per la seva banda, les característiques de cada terme (quant a l'extensió,

l'altitud í l'orientació, entre d'altres factors) i, amb això, dels recursos controlats per

cada comunitat local, fan que la importància d'ambdós aprofitaments sigui diferent a

caoa pobie.

Només aquells pobles que tenien herbes sobrants, per damunt dels requeriments

alimentaris de la seva cabanya, podien arrendar pasturatges Donat el règim d'explotació

a què s'ha sotmès tradicionalment el bestiar aranès, la grandària del terme no era I únic

factor decisiu perquè un poble disposés d'un excedent de pastures, sinó que aquest

derivava bàsicament del diferencial entre la seva capacitat de sustentado a l'estiu (per

l'extensió dels pastms d'alta muntanya) i a l'hivern (pel potencial de producció d'herba

als prats de conreu) *. L'arrendament de pastures a rarruders forasters se centrava

sobretot als pobles de la menat alta de la vall i especialment als què tenen les seves

pertinences comunals a la part solana.

La modalitat d'arrendament més habitual preservava la prioritat dels veïns en

l'aprcfitament del béns comunals. Els ramats de cada poble eren els primers en

beneficiar-se cada any de les pastures, mentre que allò que se subhastava eren les

anomenades segon« herhe$ . Les ramades forasierr«, havien d'anar sempre per darrera del

bestiar local en el seu itinerari per la muntanya i estaven obligades a respectar els sectors

que se'ls h¡ assignava . Els llogaters havien d'organitzar el seu propi ramat i córrer amb

^ ïVr \<»èeí 5 Satiïjao, ia ¿«pofiíhJitJï Jr cj|*rt* hauru |*o|̂ *íf pertrwtff un augm^ftí er U câba^vj i^mariâi, j !ri*rv ar

!j tfiïuKumjik.- i é uni mrnnt drprmiènru en trincia jmb !j - ollitj d'Krr*»* "Pr> »a*« Jt nn htit-r en n ;wi< f»»,m. .jf-M.- ,-v-j

jcKii^rr «I A5lw* i^*t«^*WPtf ¿ I f*f««€* éf »*f *ewmt#wye%, «If ^*ff*»'*%fi tvn jr>en&î* W« JM&$@™ /*****€•**» «fci éf@*r1«¡i**t€*í?« tfr

,' Arifgry Iftmft (jfrantr. y fit ttttuam J A rtge y Ijtttùtnji" (l90fc-M >St

^7 MâlgrM ï^ue ^t *u|*osâï el frct^neurfîtrîîî d'upj pratica ific»lî *tnen& (^/ 1 ^ ï̂*!^ !f ^*C 49Ì, ij iptrîvrti* K: à* ! I vui cr,

1 tàaunatntto ár I« »untiu*« rmmtnjk vi c*«ipoit»r «j«« « Iffid« b fntttrttot èri lomó et vrtm t '.ttvn d saj RrtJ í *rërr

dt 14 Jr novrmbrr et 1927 (Mj|oral i Loffi pjlomnfur. 1»I3 S2)

^1 TA VwHul li bettut èri patir lenii ptrffrtHi* t*u*.<* prime* t lf> mttrtttnfr« t ésrvrn ifnm é rsr*at J »TT.,^ ¡Jrli

arreiMÍ^Ani| /W luvte j®*m, p** txvmpèe, m $m$*\*n Im tM^ifi * wu *i*#tt4irtM ̂ w et é&t %*r*#éirr4, t w*îM*t *ï i*p éf i-în: ^in .̂ ,' »ía ^

••if fHÎtoi, ifUMn tonten le-, :&^nrt eut futir, ntfratn fa «»fio et Is ntmtd* • S»"**r»< i fetx.>m if, «pul« hrrtm ±rmf*t j«u;«i *
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les despeses que ocasionés b seva vigilància. L'arrendament de les segones herbes es

fixava per la temporada d'estiu, habitualment des de finals de juny a últims de setembre.

Els ramats forasters que entraven a estivar a l'Aran estaven formats fonamentalment per

bestiar de llana mercès a la seva adequació pels desplaçaments transhumants (Vila i

Valentí, 1958:452). No obstant, els comunals de la comarca havien arribat a acollir

també un nombre significatiu de vacum i d'altres espècies de bestiar gros. Les ovelles

entraven a la muntanya cap al 20 de juny, pujant gradualment als pastius més alts fins ai

primer d'octubre, quan se'n tornaven als seus llocs de procedència. Les vaques i la resta

(k bestiar gros estaven subjectes a un calendari similar al dels ovins, però solien pasturar

només als llocs de major altitud (Gonzalez-Garcia, 1971).

Des (k la segona meitat de! segle passat, els pobles havien (k comptar amb

l'autorització de 1*administració forestal de l'Estat per poder llogar les pastures sobrants.

Un cop aprovat i publicitat l'aprofitament, la subhasta es realitzava a la seu del propi

ajuntament i s'adjudicava ai millor postor. A excepció de la taxa que es quedava el

Districte Forestal en concepte de guarderia i de la contribució que havia de satisfer-se a

Hisenda pel rendiment dels béns (k propis (un 10 i un 20% del preu de sortida,

respectivament), la resta de l'import ingressava a les arques locals. El lloguer de les

segones herbes podia arribar a suposar un ingrés considerable dins dels pressupostos

municipals (Solé i Sabarís, 1964:38). A les subhastes hi participaven ramaders de les

comarques que tenien un dèficit de pasturatges per poder mantenir el seu bestiar durant

l'estiu. Aquelles comarques que duien més animals a estivar a l'Aran eren sobretot del

Pinneu meridional i del pre-Pirineu: la Ribagorça, el Pallars, la Conca de Tremp i

l'Aragó, a un costat de la frontera, i el Coseram, Comenges i inclus la Provença

(especialment fins als segles XVÜ i XVIII), a l'altra (Vergés, 1984:185).

No sempre eren els ramaders de fora de la vall els qui s'adjudicaven les subhastes

de pastures com a rematants. Eventualment, alguns particulars dels mateixos pobles

s'havien quedat amb les herbes sobrants per exploiar-les pel seu propi benefici. La

rendibilitat de la inversió estava en procurar (untar la quota d'animals admesa com a

càrrega pastoral, cobrant un tant per cap a canvi de responsabilitzar-se de la seva cura

durant la temporada. En aquest cas, l'arrendatar recaptava bestiar de diferents

propietaris forasters a les fires de primavera, llogava els pastors necessaris per menar lo i

es feia càrrec d« tots els requeriments del ramat (com comprar la sal o pu|ar el

suministre dels pastors a ¡a muntanya).

Juntament amb el lloguer de les segones herbes, el conlloc (conlhòc) ha estat una

ahra forma d'organitzar l'aprofitament de les pastures comunals per part del bestiar

transhumant. Aquesta pràctica consisteix en què els ramaders d'altres contrades deixen a

pupil·latge els seus animais durant la temporada estival dins dei ramat dels veïns, a canvi
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d'un tant per cap de bestiar. £1 conlloc és, des d'un pum de vista administratiu, una

modalitat fraudulenta perquè fa passar com a aprofitament veïnal allò que constitueix un

ús lucratiu dels recursos comunals. Malgrat que està legalment prohibit, els ajuntaments

i la pròpia l'administració forestal han tendit a tolerar-lo en benefici dels ramaders

locals. La pràctica del conlloc s'ha estès sobretot amb la davallada de la ramaderia

comarcal, com a una estratègia per fer front a 1*increment de les despeses que genera !a

pastura estival .

L'explotació comercial de les reserves forestals de la comarca ha constituït

històricament una font d'.ngressos més important per la mayoría dels pobles de la vall.

Fins a la construcció de l'actual xarxa viària, els condtcionants orogràfics dificultaven la

sortida de la fusta cap a les comarques meridionals Pel contrari, les facilitats pel

transport fluvial que oferia la Carona convertien a les poblacions que travessa aquesta

fins a desembocar a l'Atlàntic en el principal mercat dels productes forestals aranesos

(des dels pobles veïns de Fos i Sent Beat, fins a les ciutats de Tolosa i Bordeu) Per

facilitar el descens dels rais van haver de rebaixar-se els salts d'aigua t, a la part alta del

riu, van construir-se petits embassaments qise permetien condicionar el cabal.

L'extracció de rusta destinada a l'exportació va tenir un especial auge a la segona meitat

del segle XVHï i estava generalment en m«tns de comerciants francesos que havien

obtingut prolongats contractes d'arrendament (alguns dels quals superaven els SO anys),

A banda dels beneficis que reportava aquesta activitat pels arrendataris i pels propis

comuns de veïns (els ingressos de la qual podia arribar a cobrir el 70% del seu

pressupost), els contractes solien estipular la preferència de la pobla ió local en els

treballs de tala i desemboscament í aportaven un complement important per la seva

economia domèstica '.

Des de mitjan ei XIX, la intervenció de l'administració forestal en aquest

aprofitament ha estat més decisiva que en qualsevol altre, tot i que ha sigut alhora

fluctuant en funció de !es polítiques silvícoles aplicades. Anualment, cada municipi ha

d'elaborar un pla d'aprofitaments que, junt amb els usos veïnal«; i dels arrendaments

d'herbes, inclou la sol·licitud per poder subhastar partides del bosc comunal. En

principi, les concessions s'atorguen atenem a la capacitat de cada pertinença, per evitar

una afectació irreversible en la massa forestal No obstant, sovint s'havien cursat

" 'fi mnJfrjc tr» tm* COM CMC i* lemtm tit rwMudm Mt ^wW« / / 'flirt imiu*, trmjfsm Li m*mt*mH f i ) «tf*«¿'« w

/ s«. t®mpïe ^§jp»r*3 ^rr ¿g wíamtsm^s «« tfr*wad**Wftí */ msasu't^i z i'l«® /¿*í etí* maïftwn" ï AUS] ~FI fotäisi i

í» Htmmit* J huif » ii fm Mt fuHon tt&mm puf*nt l Ufmm, pr* iknali* é tmt ér L· «fr»»<««« M Invar, fot* •«* ímtmt éf

f*ff* ¡t] t* fne* ti prat fffè l'fßmumfms no fc i*ttf*wm*[ l TM **t*ím * U €omituà f#n*drn" ¡SNVJ

4C L'aplotició lotntjl ««»ta h» ftut cambada per SinlWi» (I'M) L'iutori eittrru li i^gatat erti dr I« r«potle» d"e§

Bordn ¿ .;jrMi.m^n et '/.amati en rri* 10 inib k tr»j mtponmctt t unilí Jel XVtll "' w fa« j~n-itim tt fftt* fit im :r\mn ttt

atot fmMut irmgm fr^frtmem m d tant i Witwe ée b r.uarrt | And) «»à) »e «Mpi»*» é ¡armé iiu^tnint'- fue »o le/granfa « no «*

*ií, t Hxi^fú »<«•• mmatat éf Im vmatm te bmimfm et npti'i»', pua n« nrrrn u"« •:,'.;/.< <t*r L· ¡*>»>r .t, Juli
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demandes extraordinàries per poder realitzar (Ares d'interès públic amb la fustificació

que els productes forestals constituïen la única font d'ingressos del municipi '. Un cop

admesa la sol·licitud, l'ajuntament (o l'entitat local que té muntanyes pròpies) treu la

fusta a subhasta però és el Districte Forestal qui estableix la valoració de sortida,

assenvala els arbres autoritzats, concedeix b llicència definitiva i comprova, un cop

tallada la fusta, que no s'hagi comès cap abús42.

Els treballs de tala i d'arrossegament han anat sempre a càrrec del rematant i

habitualment eren realitzats per colle» de treballadors dels mateixos pobles. Quan calia

condictonrr les pistes forestals per poder desemboscar la fusta, el municipi podia

executar les obres i carreçar-ies 2 1*import de la subhasta. £1 ramatant havia de satisfer

un 15% de la valoració a 1*administració forestal en concepte de gestió i millores (pels

treballs de repoblació, tractaments, prevenció d'allaus, etc.), mentre que un aitrr 10%

quedava per la Mancomunitat Forestal. Aquesta entitat, creada al 1926 amb el concurs

de quasi la totalitat dels mumdpts de b vall, tema com a objectius fundación aK moites

de les competències que gradualment ha:: anat assumint els serveis forestals de l'Estat

(com elaborar plans comarcals per racionalitzar l'explotació o realitzar treballs de

millora per facilitar l'extracció de la fusta), i als últims anys ha deixat de ser operativa.

Després d'haver experimentat una davallada notable al llarg del XIX a causa del

poc marge per la competitivitat que deixaven les despeses de desemboscament i de

transpon, l'explotació forestal va tenir un nou creixement amb k millora de les

comunicacions \ en especial, des de l'obertura del túnel de Vielha, el qual va provocar

que el mercat de la fusta aranesa s'orientés cap al sud dels Pirineus. EI volum de les

subhastes va créixer sobretot als anys quaranta i va mantenir-$e elevat fins a la

implantació del turisme com al principal sector d'activitat de la comarca . Actualment

la sol.licitud d'aprofitaments forestals se situa molt per sota de les capacitats productives

i, a la vegada, moltes subhastes acaben per declarar-se desertes, comportant efectes

negatius a b pròpia regeneració del bosc .

*! A Bauten, pe» rxrntplr. « tuautem b tol hritud d'unj ta!a áf tóO awts »«b !' argument irjuem " Tentmaa en neiuj

I» i »tin K umimitiM ifa slTtf sfM fi mmnnfia 1 1 ) W «pprr et p®én títgf**' *¡gt- Li f>a*&t tffß <f*t tm* f** wpwu» é iiminimwmt ( u

t|uf rii deute» atumuiau ai pmtuptMt et f*fuiitifn«it «b haul et tlmu* I« t ei mm > kwmdtétm fnr ne^t ttmmto for tn> irwr m

n; im-nïftéf mernnt' (LAJAU. K J !*>*}

47 " Now/rtin vtm rl pmptrunt éiií txmm, |p«oj m loHtraUl fer L· ftfMmrf éf Mimin O mpu. s*mfix paau*m tfr d que

mi atrnr* .1 |*tu W< htmtm. ïnu mm »oníW fffiftr ma fi fmtm* é'm urna, frriime no et uín m*iu" [MDB).

<1 FJ c» dr Kjmnt. aní« anj nplotano fomul poc tmponxm rn compararlo «nk d'aitrn jx>W?i. é» J lunrjiiu

d"»j«r«j r««J»a«:jo Aiti, annuii la «joui nnui <W XIX, c^ auy »-s potai en «Mia« mèi dr 46 o V »v«f Prl Contran, t partir
I

<W» anrs <ruarama d* i«§ de 200 i >OC artim *»n frr-»r ka>««»J», atuHam a cap» iitw a I Xß m Ae <««

*4 *| Amh rl lunsnw) th mjHuUmmii tint* tttm motet et fmatu&itftu ^e na tem dt fe»» i vam *Ut tlem maéot or

I Mìin kt fa «pur no étnmttm pttKIUfnirai *pB^ke«wms \o iah KS étnumem amò fur ! T«i «fateti, la f afí sJtvafómtnt mi

ht" (MCVJ "An matmim utHmtm, fa me té fersff tbpttinitofam «A»«t«|. J. Temtm un* ^untiUf et (tau A txmm, a *W»n di

mm. i tii áet+fn man* i nf et ffitfiun. fM trtctm ima a no fmam um* fnifiamt ée «m^r ( .. .). o ten ñ mu fraftet*!. I ¡tra
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