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84 Moviment demogràfic i regulació del creixement

Juntament amb l'elevada edat a1 matrimoni, el fenomen de íes segones noces és

també HA element característic del sistema demogràfic que es coneix com a European

pattern (Aries, 1981:39)M. L'alta mortalitat del passat donava lloc a un nombre

significatiu de vidus encara joves com per tornar-se a casar, o indus amb la necessitat de

casar-se de nou per garantir la continuïtat de la casa o fer front al treball domèstic i

l'atenció dels fills. En aquest context, la reproducció biològica esdevé un element

imprescindible per aconseguir la reproducció social de cada unitat domèstica i assegura,

en última instància, la pròpia subsistència.

En termes estrictament demogràfics, doncs, l'evolució de la viudetat està en

funció de la mortalitat i de k durada db la vida dels individus. Al llarg del segle passat, la

proporció de matrimonis en els quals un o tots dos cònjuges són vidus oscil·la entre l'li

i el 18%. Ja dins d'aquest segle, paral·lelament amb la reducció de la mortalitat, aquesta

proporció disminueix progressivament, fent-se cada cop més excepcionals els

matrimonis et vidus. En els últims quinze anys només en tres de cada cent mammoms

hi ha intervingut algun vidu i, als pobles estudiats, només se n'ha celebmt un després del

19802*.

Quadre 1.
Estat civit dd§ cònjuges a» matrimoni (1801-1989)

S-S S-V V-S V.V Vidus VkJues Algun wlu

1801-25
1826-50
1851-75
18764»
1901-25
1926-50
1951-75
1976«

88,8
82,1
82.6
84,9
88,2
89,4
95,4
96,7

2,2
32
32
3,7
1.5
3,0
2,8
1.1

12
133
11.5
7.V
6,8
3,8
1.1
0.5

2,0

1,3
2,7
3,4

34
32
2J
1.1

9.2
14,7
14.2
í 1,4
10,1
7,0
5,1
1.6

4,2
4,6
5.9
7,1
4.8
6,2
2,3
22

11,4

17.S
17.4

15,1

11.6
10,0
4,4

2,7

f OM- Hito«» iarrammtals i tcfaUf cwi) <Ws poM« et la moon. Etabaweté fMflpú.

La viudetat, per la seva freqüència, és present en les previsions de l'herència i la

mentalitat popular crea discursos reguladors d'una conducta diferenciada per a!s homes i

21. I t»udì cíe It vmdbut it diíml ¿"abordar peli uebalU loc»Ì5 perquè d nombrt de cito» que podra (¿viva-v ta tuta

tota poUaetó è» matta peut com per «ticw«'n ro.->ciuuoni iuble« A m*$, é conrixonm 4*Mpe3M un urpor.ir.n rom d nombre

áf néim que UHMHI a caur-x. IM difrttno ponibilRiti de c*tw-«c dds vidu« i cb sskcn, o la int nie neu ad* mammoni* 4t vtàat en
b ¡rcunditj», mamé Miai »i no « dxpotj d un ym mnruincnul No m tur in j. dono, qu* Henry- (1911 191) comii-.i l'eawfc At

lj vmilrtat i In vgonn nocncom d irnu mndifícil denudar pri lidrmof;niuhuiònci

2? Igualment con h nata et ttnòcnen; traruti é Ilarj 4*aqvfA capiutl, e« rridem que aqunta fon» reducció «t deu
Mums e« put a condicionanu demografie», i requrrri d una explicació mo contenual que nngji en compte b valoración!

mpcfte » Vî x-jonei nor«
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les dones. Els vidus no només es casen molt més que les vídues (encara que, per contra,

hi ha un major nombre de vídues a causa de la mortalitat diferencial) i ho fan més aviat,

sinó que hi ha una major acceptació social davant del segon matrimoni d'un vidu que

del d'una vídua. Com afirma Corsini (1981:385), les segones noces són un afer quasi

exclusivament masculí: entre el total de cònjuges casats en els dos últims segles a l'Aran

hi ha el doble de vidus que de vídues (aquesta desproporció era molt més marcada al

XOC: per cada vídua que es casava hi havia tres vidus davant de l'altar).

Les combinacions possibles segons l'estat civil al matrimoni monren una

descompensació encara més grau. Així, enfront d'un nombre significatiu de matrimonis

entre vidus i solteres (un de cada deu casaments), se'n fan molt pocs entre vídues i

solters. Els homes que enviuden aviat (sobretot els menors de 30 anys), cerquen

preferentment un cònjuge solter que permeti la substitució de l'anterior en les tasques

domèstiques, l'atenció dels fills petits i que no en tingui de propis ja que aquests pod. en

afectar ics condicions de subsistència. Per contra, a partir dels 50 anys» es tria

preferentment una vídua tant perquè n'hi ha en major nombre com, sovint, per millorar

les relacions d'aliança30. En aquest darrer cas, que la dona tingui fills no importa tant,

perquè aquests solen ser ja grans (sovint casats) o, en tot cas, poden ser útils com a força

de treball o per participar igualment en el joc de les aliances matrimonials.

A partir dels anys cinquanta, aquesta situació canvia significativament. Junt amb

la reducció de les segones noces s'observa un major equilibri en la proporció de vidus i

de vídues que accedeixen a un segon casament. El matrimoni dels vidus és un fenomen

molt més estrany avui que en el passat, alhora que no s'observen diferències

significatives en el comportament en funció del sexe. A més de la disminució de la

mortalitat, determinant en darrer terme, la pèrdua de rellevància de la casa en ¡a societat

aranesa fa que el matrimoni ertre vidus sigui més infreqüent.

Els exclosos de la nupciaiitât

L'exclusió d'una part de la pobKció del matrimoni ha estat una constant en moltes

societats rur*ls. Generalment, el ceiibat definitiu s'ha estudiat com a un mecanisme de la

reproducció social i analitzat des de b lògica del grup domèstic . En aquest «mit, la

soltería cüritribuiria a la continuïtat del patrimoni familiar, evitant la seva fragmentació

amb la successió i assegurant un excedent de força de treball favorable a l'explotació

JO. B casament taire un vulu i uní vídua ti Kralu «MAVÌ int iRim*m molt tr.il i emulerai a wu k Guconhi i comunüa,

tira U pwnera meu* éá XÎX. IM* «pa¿ tnolt infrequent (Bonnjm. ÍWéc.tf)

Jl. Encara qae é aKbtt p*fœ xmblir l'antitesi ée ts «producció ttxtà t biotòfic* en MOMMI que depèn» et I»

ior.tmuit.it Awnèüiea, la toktrta configuri MW enraria amalada i b reproducció et let «plaudern i iiiperol« (Bouréieu. 1%2;

hurra, IWOJ. D**yu*u formi, con auenyili Con« w-r« (1 fW), pot rviur-ie b fnpneMacié dei» f«trunoni» domentci ni«; MÇSBÍ

procediment« èmtntrt cim l'evKaeaé o k prf Ki-Sicc del laarimom gràcM* a la protf npcio en dttcn&MM comportment! tentât o

per mi-.|i de dtvtnes conude;»cioro rtlnivei a la niï« t k malato, a vrmm.t.-!! -i imor Miai o 1 e-timu! èc ìtm vocacMM religió»«
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domèstica. En l'univers de l'herència indivisa, els afectats eren els fills no hereus que, a

canvi del seu manteniment en la llar natal, havien de contribuir en l'esforç col·lectiu del

treball de la casa.

Una dimensió menys apreciada del celibat, però, són les seves conseqüències

demogràfiques i a nivell local. ¡Donada l'estreta relació del matrimoni amb la fecunditat,

el solters són també, en principi, no reproductors biològics, pel què la seva presència

contribuiria a limitar la natalitat i a reduir el creixement demogràfic. Però, d'una

manera més important, la soltería és un regulador homeostàtic en impedir un augment

del nombre de grups domèstics al temps que permet un creixement de la seva

grandària12. De la mateixa manera que cada grup domèstic nomena un sol hereu per

evitar la divisió del seu patrimoni (deixant als cabalers l'alternativa de romandre solters

o haver d'establir-se per compte pròpia), l'accés als béns comunals e$ restringeix a un

nombre limitat de cases i s'impedeix expressament d seu increment. Des d'aquesta

perspectiva, i tenint en compte la importància dels recursos col.lectius a l'Aran, el

celibat hauria acomplert a nivell local les mateixes funcions reproductives que té a escala

domèstica.

La soltería, no obstant això, sembla no haver jugat un paper determinant en la

societat aranesa del passat, tot i que històricament ha estat una constant. Calculades a

partir de l'edat civil dels majors de 50 anys - les actes de defunció , les proporcions del

celibat permanent a la primera meitat del segle XIX (que corresponen als nascuts a la

segona del XVIII), són relativament baixes: 4% per als homes i 7,5% per a les dones.

Posteriorment la soltería s'incrementa, sobretot entre les dones, de manera que un de

cada deu aranesos morts a la segona meitat del XIX no va arribar mai a casar-se. Després

d'una certa reducció a principis d'aquest segle, el celibat permanent afectarà ambdós

sexes d'una manera molt diferent. A diferència de les dones solteres que mantenen una

proporció similar des d'aleshores (entorn del 7%), la de solters augmenta notablement a

partir del 1926: des d'aleshores, hi ha tres homes solters per cada soltera.

En una població regulada en bona mesura a través de l'emigració temporal, la

soltería podia acomplir nombrosos avantatges a un preu baix. Excloent alguns individus

)2, B mimrmrrtf m iJ un equilibri rtitir la poeljcte t «Is nrunot a 1 Arni »'mabita sobretot en rriïoé imb cl nombre áe

trupi aeiMftics. En ataanoiw át attœment «anemic, let ema podin aplejir «n »«»f nombre «f individu arai» els que facilitar

un incftnent d? (Hoducoó, però taue amenaçar ! ordi» touii Cant «k« Dupiqu*f. Vi /MM ßterms commuée» mm «rfènMf n¡ -,

. tmi-1» f*ru.u> et fermttn t ¡m to.tfíil ¡ir mMUtmir né e wrw itmtUil é noniJwr et pntttei. f «pu tic 10 tnulitt

nuf^ et àür* fat» per NatU, IWIcSl). A tram «M i.omrol «W mitnmom, tioixs d |tup dom«tK issurrwn una pan

imporr im èât meant»« de k rcproàutcio tona boi (>f ÍMckétcoo, lfll-4/)

)}. Aquén proiwiimini et ci quf dt ilrmoj;r»h casMdetcn tom 2 1 uim íup'r per ccMeucr é camporuneM d'una

pobiitio rnpectí ai ;riib.it Eli calciai b*i»i5 ««i r!i crn^t ée p<>bi*.io o en r! tot«! et ditumi donen Boc, pel contrari, a «bd« fallet

(eli (.envoi nom« fan referencia a I eit¿ CT»IÍ per un inv determin*i, peto re» no inipedet» ds qui tonsien rom a when <fe Câtu-M

net ene1 j vini) La Bianca é" ima «fticaoé »iurmuií j &m$uat itf.en ha in pnlHenr dade- que no prmcm tampfftt il in.r r a

nftiMf «MMIMM del celibi- n ditefen'» MCMtatf > eximiré t v .tclunons vibf ei SM piprt en fe ettratèfits rri>fodu< tivo
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Gràfica O.
CeUbat definitiu (1801*1989)
(percentatge de solters sobre «Is difunts de mes de 50 anys)

IBI a \mm «i» ins« 192&50 «M«

Font; llibfw sacramental* í regisl« civil del§ pobles de la mo««, lîaitoracià propi«,

del matrimoni s'evitava la fragmentació dels béns i s'aísegurava la seva força de treball,

sense que això comportés necessàriament un increment del nombre de déponents del

grup domèstic. Els solters eren els primers en sortir de casa passat l'estiu per anar a

guanyar-se el jornal, í tornaven en rependre's les feines fortes del camp a la primavera.

La major demanda de força de treball masculina podria haver incidit en la major

proporció de solteres, donat que a moltes cases les dones eren les úniques que romanien

a la vall durant l'hivern. L'augment del celibat a la primera meitat del segle passat (que

registren les actes de defunció de la segona meitat) hauria contribuït a l'incrément

demogràfic sense necessitat d'un augment paral·lel del nombre de cases. Pel contrari, el

descens de la primera part d'aquesta centúria reflecteix l'efecte de l'emigració definitiva

que s'inicia a partir del 1860. En aquest sentit, encara que molts grups domèstics van

emigrar en bloc tancant les seves cases, els solters haurien estat els primers en marxar a la

vegada que el celibat deixava de ser una alternativa vàl.lida pels no hereus i les seves

famílies,

L'increment sobtat de la soltería masculina a partir dels anys vint posa en

evidència la major emigració femenina i la crisi de l'economia agro-ramadera. Una part

important dels homes preferiran o hauran de quedar-se solters, mentre que per moltes

dones la migració va tendir cada cop més a fer-se definitiva. Aquest fet s'ha aguditzat en
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els últims anys i ha estat comú arreu dels Pirineus. La soltería ha deixat de ser un

fenomen propi deis cabalen i de funcionar com a una estratègia de la reproducció social,

per passar a afectar als hereus de les explotacions domèstiques (que explica l'elevada

proporció d'homes sobre el conjunt) i a convertir-se en un problema que la posa en

perill, esdevenint un dar símptoma de l'actual crisi rural (Comas d'Argemir, 1987).

Malgrat l'estreta relació entre nupcial it at i fecunditat, no tots els individus

exclosos del matrimoni romanen sense descendència. A les actes parroquials i civils

apareixen nens dels quals no se'n coneix un o cap dels seus progenitors. La dissuado més

o menys explícita de la celebració d'un matrimoni podia ser infringida, expressament o

accidentalment, donant lloc al naixement de nens que es consideren com a iUegitims per

haver estat concebuts fora de les relacions que s'estableixen amb el matrimoni. L'estudi

de la il.legitimitat ha estat considerat per la demografia històrica com a un corrector dels

indicadors de !a natalitat i la nupcialitat , alhora que informa del grau de permissivitat i

de consens d'una societat en relació amb les relacions extraconjugals. La iüegitimitat,

pera, és un concepte difícil de precisar. Si bé habitualment s'admet que la majoria de

nens abandonats eren il·legítims, ambdues categories no poden considerar-se com a

equivalents (cf. Gieysztor, 1981:432435; Roldan, 1983:66). De fet, els mòbils que podien

dur a l'abandonament d'un fill podien ser ben diferents: la procreació no desitjada per

motius morals i de condemna social (fills de solteres i vídues, de parelles no casades,

etc.), però també eh naixements no volguts a causa d'unes condicions econòmiques

precàries.

La hipòtesi segons la qual en contextos on hi predomina la família troncal la

proporció de naixements il·legítims és baixa, es confirma en el cas de l'Aran. Les taxes

d'il .legitimitat no superen en cap moment el 25 per mil. Les oscil·lacions, d'altra banda,

tampoc no són notables, a excepció d'un relatiu increment al període 1851-1875

(coincidint amb una forta emigració definitiva i un descens de la nupcialitat) i de la forta

davallada a partir de la segona meitat d'aquest segle fins a la seva pràctica desaparició. En

canvi, la distribució geogràfici del fenomen és més difícil d'explicar. La ü.legitimitat és

força més elevada a les poblacions del Baish Aran (oscillant entre el 20 i el 35 per mil

fins a mitjan aquest segle) que a la resta de la vall. Precisament, els pobles amb un major

predomini de la t roncal it at i de la consanguinitat matrimonial són les què mantenen uns

índex majors d'ü,legit imitat. En algunes poblacions petites i pitjor comunicades, com

Bausen (amb una taxa mitjana del 35 per mil des de principis del XIX i el doble

d'il.legítims que a Vielha, tot i el seu menor vclum demogràfic), el major control sòcia!

14. RHírim-w lli Alp», V.»/ïo i Albert (idi 1C) turnyúen qaf le lontusió híbtlujj em r r la («unditJi manta) i I*

|tMnl liiítcuhi li tomprcnjió deii p« rom miinmoni»l> a Europa i ka fent t f. contradiccioM ipirrnu «otre eli models

gene«!» i elf r«iijii repon*)*.
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del matrimoni sembla traduir-se en una major Illegitimität dels naixements. Cal tenir en

compte, també, que l'elevada emigració femenina havia de comportar una presència

diferent a oïda poble de l'abandonament i la il.legitimiut35.

Quadre 2.
Taxes d'il.legitimilat (1801-1975)
(per mil) ^ ^

Baish KM Naut Aran

1801-25
182S-50

1SS1-7S
107640
1901-25
1926-50
19C.1-75

24,7

20,6
35,3
20,4

26,1
32,7
5,8

Í.7
2J

15,8

3.8
12,7
21.7

53

1SJ
13.4

11.8
7,4

27,0
19,9

122

16,§
12,5
23,8
12.2
22,4
25,7

72

For* Llibres vie: «mcouli i «pi«« rivi! del» pobles de U mostri Elaboració pròpia.

2.3. POBLACIÓ OBERTA, EQUILIBRI HOMEOSTÀTICI MOVIMENTS

MIGRATORIS

SÍ bé els estudis demografies tendeixen a considerar sovint, encara que només sigut

conceptualment, les poblacions humanes com a tancades i a prendre els factors naturals

com als més determinants del seu creixement, aquest supòsit funcional no resisteix

l'anàlisi històrica. Totes les societats humanes han estat, en una o altra mesura, formades

per poblacions obertes i sotmeses a fluxes d'expulsió i d'integració d'efectius amb les

societats del seu entorn. La dinàmica demogràfica aranesa en el .u. dels últims segles,

igualment com passa en d'altres societats de muntanya (cf. Viazzo, 1989), solament pot

explicar-se per la importància que hi han tingut els moviments migratoris, com

evidencien l'evolució de la població i els canvis produïts en la seva estructura . Malgrat

M l mudi lie let concepción» illejiumei i pre-nufcul» é Lavcdtn (Bigòrra) momra una enacionaiitai inversa • b de la

concepcions dim del matrimoni (Guy i Guy, !WI:4}f). L» ineidtnaa ed moviment migrator, en la ditfrihucio mrntuil deli

nine meni» (a pestar en un increment de la fecunditat il·legítima en ei« momenti d'uni tnafor «titènria de poblacho max uiina

J6, Malfi« que el moviment migratori, cum la resta de ten./nvm tracteu en »que« capítol, > analuu nom!« en la wva

dunentié demogràfica, cd tenir premii I» «eve» itnr>licacion> KX.IO-« uliuraU El carácter oben dt I« població aranesa, ami. tua, ha

compon a: tnmformaciom que v»n mo't mei enllà del »eu referent quant it « m Rei|[, per eirmplr, reffnnt-tt a lemifracio de MOKI

lovei de (inali éâ XIX diu que 'rtdmnd* en gmw éunmuUe et Ici knt»»M antiunbtti fur uni« mitecm à loi fnM(n tnmeitf, fuá

kfof à't «MÎT ir an muent, m *nfrún ou cremei*i nrfipMM, p'Mí\f«¡ féomo y t*/tx««utii et U muter, ? »d^Htr^n é Irngtui/r l&rt y

Us t.mttt·nl·'n ¡Kmtunni que, à ptm tgtftmudcn, «M comryrnrfr m pmMe frtn'.n' (li% l u ) Dou(lau (1V7S) «Mentala one

reipenèiicii de i rmurarió «jtaoonal »a IM determinant «i la r:ui deh Mienta ée «a.oi» de IM pobliciom rurjJs bagues a muían

aquén M^e,
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els problem« metodològics que comporta l'estudi de les migracions, sobretot pel què fa

a la seva avaluació quantitativa , aquest és d'una grar importància en la perspectiva

ecològica perquè trenca amb el mite del tancament i l'autorregulacn i obliga a analitzar

de manera complexa els mecanismes de control del creixement demogràfic.

Migracions estructurals i conjuntarais, temporals i definitives

L'evolució contemporània de l'Aran evidencia la confluència de dos tipus principals de

moviments migratoris: una emigració estructural i uns moviments migratoris

conjuntarais que suposen, en moments diferents, l'entrada o la sortida d'efectius

demogràfics. Tot i que en el saldo migratori de cada moment hi predomini un o altre

tipus de moviment, cal analitzar-los per separat per explorar-ne les seves motivacions i

conseqüències demogràfiques .

El primer tipus d'emigració es relaciona amb les estructures que es deriven de

l'organització social i econòmica de l'activitat agro-ramadera. Malgrat que calgui

relativitzar-ne eb termes, el tancament físic de la vall i la limitació dels seus recursos

exigien en el passat una regulació constant del creixement de la població que garantís la

reproducció social i la pròpia subsistència dels individus. El creixement natural havia de

compensar-se amb una expulsió constant d'efectius per tal de no amenaçar la relació

entre la població i els recursos que sustentava la societat aranesa . Idealment, cada nova

generació havia de tenir les mateixes dimensions que la precedent i el sistema d'herència

indivisa, tant a nivell domèstic (pel què fa ab béns de propietat particular) com local (en

37 Segara Tapino» (I9S8 Î9), la migració n el fenomen demogràfic m« ditícd d'observar D'una banda, ¡a manca de

registre* fiable» del* flux» bruu obliga a emprar procediments d'estimació indirecta De l'altra, 1« migracions constitueixen un

fenomen que no presenta la mateixa claredat conceptual que tenen d'»lu« esdeveniment« demografi«, cam el naixement o la

defunció, i kan de considerar-te tirxu diferents en ninne sobretot de la distancia recorreguda peli migrami i la durada de la seva

absència o presència.

3t. La dificultat de I estudi del moviment migratori ha intent« resoldre's complementant les foots oral«, documentali i

estadístiques. La memòria crii permet aproxinw-nos a les motí racioni i al conten vivencial de la migració, pere té una marcada

Imitació temporal a l'abast de la memori» deb informants. Junt« lent amb aquesta, eb qüestionarà de Zamora estudiats per Sjnllehv

(1911) (que, malgrat referir « a finals del segle XVIII, informen J esdeveniment! amb vigència encara en tot el XIX), el diccionari de

Made« (1WS) t d'altra documentació municipal i privada aporten la base qualitativa de l'eitudi L'anàlisi de la inlormac>ó estadístrca

permet una major quamificació, però solament com a una aproximació al fenomen. S'han emprat fonts diferents per 1 estudi de let

migracions estacionals i definitives. Ets moviments temporal» l'hm analitzat amb les informacions deis ceñios que classifiquen el*

habitants en presents, absents i transeünts (diferenciant la població de fet i de dret). Les migración« definitives s'han avaluat a partir

dt la diferència entre el creixement natural i els totals de població, aotb el què pot extreure » taxes en refenr-se a períodes

d'ibwrvació (imercenuli) i no a talls pcrpendicvian al curs de ! evolució

39. El concepte é'tqnüttm komtoeàut ha et prendre's en un sentit crític, a diferencia del què i*h* fet convencionalment

Cada sistema social i cada formí d'adaptació humana defineixen d'una manera especifica la telano òptima entre ell seus efectius

pobiacionih • els recurso» disponibles. Amb amó, cal tenir en compte que aquest equilibri es un* construcció social (no implica que

hi hagi una distribució iguihtiita delí recursos) i està sotmès » variacions constants al llarg del temps.
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Gràfica P.
Evolució de la taxa de migració (1878-1981)
(per mil, períodes intercensals)

1870 IM t«! 1900 1910 19» 1930 t?« 1950 198» 1970 1910

Font llibres sacramentals, registre civil, padrons i censos de poblaria dei* poblis de la moctra. Elaboració pròpia,

relació amb els comunals), constituïa el principal mecanisme social que ho garantia .

Assegurant l'accés als recursos necessaris per la subsistència a només dos fills per cada

parella casada (quedant un com a hereu en la mateixa casa i obligant l'altre a obtenir-lo a

través del matrimoni amb l'hereu d'un altre grup domèstic), la resta de germans veien

reduïdes les seves alternatives a romandre com a solters o abandonar la casa i el poble on

havien nascut.

El celibat i l'emigració definitiva constitueixen, doncs, les conseqüències

demogràfiques d'aquest sistema de reproducció. Enfront d'una presència

comparativament baixa de la soltería definitiva, les dimensions de l'emigració a l'Aran

mostren la seva importància com a regulador del creixement natural. L'emigració

definitiva no és, doncs, desestructuradora sinó que, pel contrari, és consubstancial al

sistema agro-ramader tradicional í s'ha mantingut mentre que aquest ha estat

predominant. Aquesta emigració, tanmateix, no implica necessàriament un desavantatge

per part dels membres sobrers i ^. adualment va sent substituïda una emigració de la

40 Li regulació de V teta al: reclino« per mitia del intenta d herència implica l'emigracic definitiva dels cakakn no um

per la tev* etcaueut com per la forma d'apropiació. En aquest leotit. que un no hereu hagi d'emigrar no ve imposat solament per

l'organització cbmèsuca »né, cobreu«, pelf mecamsMej polita loads: un individu podría adquirir tei reí i bcKiar (o accedir a la teva

explotació a travet de la parcena, per exemple) amb la finalitat d'eitablir «e per compte pròpia, pere ti no obté a la vejada una accet

ab bénj comunali I eiploi *LIO no pot arribar a if t viable.
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misèria per una que té com a finalitat el millorar41. Els emigrants aconseguien sovint una

posició econòmica millor a la dels seus germans hereus i, en tot cas, partien generalment

amb una certa quantitat de diners, com a part de l'herència, variable en funció de les

possibilitats de la casa.

En aquest mateix context històric, l'emigració definitiva es complementava amb

un moviment temporal que tenia, igualment, conseqüències importants en ia regulació

demografia: I ~ * larcada estacionalitat del clima distribuïa de forma discontinua en el

calendari els requeriments de mà d'obra. L'arribada del perllongat hivern impedia els

treballs a l'exterior i feia disminuir pràcticament les necessitats de força de treball a la

manutenció del bestiar estabulat. L'emigració temporal donava una flexibilitat als grups

domèstics (quant a les seves dimensions i composició) major que la què implicava

aquel'a que prenia un caràcter definitiu. Durant els mesos d'inactivitat, la reducció

eventual d'efectius no impedia atendre els requeriments de treball i permetia, alhora,

disminuir la càrrega al rebost familiar i accedir a ingressos complementaris a l'explotació

agrària47. En reprendre's els treballs a la primavera, el retorn dels emigrants restituïa les

dimensions necessàries per atendre l'explotació domèstica4. Així, per exemple, les 1.559

cases habitades que hi havia al 1910 en tota la comarca presentaven una mitjana de 4,2

coresidents durant l'hivern mentre que a la resta de l'any era de 4,8 individus. Les

migracions temporals van ser una constant mentre que va mantenir-se el sistema

tradicional d'explotació. Els testin* onis de finals del segle XVIII i del XIX subratllen la

importància i l'extensió d'aquesta pauta que, podent avcüuar-se estadísticament des de

finals del segle passat, té una continuïtat notable fins al primer terç de l'actual.

En el marc de l'economia domèstica, l'emigració estacional s'inscrivia en la

lògica de la complement ari tat. Generalment, els treballs permetien obtenir ingressos

necessaris per la compra de queviures i productes manufacturats d'importació, tot i que

a cops eren remunerats en espècie i donaven un accés directe als productes deficitaris .

La manca de demanda i les pitjors condicions laborals en les comarques meridionals feia

de les comarques gascones veïnes el principal focus d'atracció4. Mentre que alguns

41. El periudici diferencial dds hereus ei una lectura insntcm per part delí acttiak caps d'explotació: "£i què mtnuii* á á

gui t'ui* tnémuntt i el <f»e a tfxtdtm eqrnt» no /ru te [Va quedar com a hereu ptr la renúncta del seu fermà d'an) IM st'nvt urur

a trrhílUr t Fnmçs i li IM «lur mtUar nuriv' (AJE],

42 "Tati eli fava » l"hmem » n *n*vm t*f s Fnttf* fertpù Mini no In poditn fer m, Aqm mima fetén que mm)tr: no hi

havui tntau fer jjmwrjmr-i» U vuit 11 FnnfM wmprt en traèuven" (j PB]

4) Segons Violant, aquesta era una pràctk* «tesa ali Pinneu» *£/ ftwfartmo f*r é infirmo unpvnt • toaos ¡m utUrt

tmpitff » fa gotte * un» rmt%rtción irmfmnl, m tutu et (mitten, Gtnermlmiau, lai moim y nuoti drtàbtn d ¿9g*' tu <xtnhrt y na

in/tun tmm éMfMieMr«W (1915:146)

44 Segoni ncnu Zamora «I «PU duri de vi.itgei en pattar per Lei al 1/88 '¿«i mmftrm éé VMt, y umbtrn IM dt PtUtn,

«KI < motfT fuñan y tiñimo, y Itt fui(*n at ntmfntm. cut ton lot qtu tt mtradutm m d V*'le~ (1973:199).

45 Tarn 1« ropo«« al qiieMKuian de Zamora de fináis del XVIII com els artici« de Madoi de mm«« del XIX (t9l$¿§)

recullen una tendència menor d'emigrar a l'emù a 1 Aragó i, inclus, a l'Alt Urgell per treballar «n la irtol leccio, tornant a ! Ann a

l'ago« per b wgi u qne hi arribava més retardada.
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emigraven només a la tardor per treballar en la collita de diferents productes agricole.,, la

majoria de migrants no retornava fins a l'abril o el juny, en reprendre's l'activitat agrària

a la vall, després d'haver treballat en la roturado de nous conreus, la construcció de

regadius o la repoblació forestal44, o en tallers, comerços, establiments hotelers i al servei

domèstic a ciutats com Bordeu, Tolosa, Lyon o, inclus, París.

Encara que aquesta emigració era sobretot masculina, quedant eventualment les

explotacions domèstiques a càrrec de la població femenina4, un bon nombre de dones

emigrava també per anar a servir o per treballar amb la seva família. La quantitat

d'homes que marxaven era tan important que molts pobles es quedaven sense mà d'obra

entre sis i vuit mesos l'any, dificulta; "¿ trobar jornalers i criats4. L'estructura de la

població de fet a la segona meitat del XIX, finalment, dóna compte de la composició

Gràfica Q.
Evolució dels absents als censos de població (1877-1981)
(en milers)

80. _

1870 tNO »IO 1930 1950 1970 »SO

Foni- Ortsos de població. Elaboració pròpia

46. Peli treballs agrícoles ei formaven coll«, contractades per francese» alt nuteuos pobles, que e* desplaçsven

contuntimrnt (Solé i Sab.ris, 1%4:49-SO)

47, ~[>e vr%iuind>':*jvm Udon* iqut.tmkelífiUí. u nn tenim mndt j, 4 \*qnfí, U dont et aatLnm de aaasr ti JxsMr i

e MÍ fUlt i ei nwnt «tur« trtUtsT* FrMf*. ! qium emhtv* eimndtM i trrrfur In fmqun, U^vcn pHftvtn" [JBV]

41. Això queda recollit a k rwpotu de Betlan a Zamora: *£M< w/ui« « prmrtbou ptrt àio raprtio que gtruti tlgimoi

titmfo pfditto, y ¡ternicim* f*r* loi qut nectttiun cruuioi y torrulrrot, pnrtptt nprncumfan lat rfuf mtetUim y n Im h*U*n

loi Wn "«' "•"'>. po'Mt* ¿t tm que K inn* frtmm' (cita per Sínllíhy, ¡9I!:S1)
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generacional dels migrants. Tot i que comprenien un ampli espectre d'edats (entre els 16

i els 50 anys s'hi observa una relació de masculinitat molt baixa), l'emigració estacional

afectava sobretot als joves de fins a 30 anys, molts d'ells solters49.

Des d'un punt de vista demogràfic, no obstant, l'emigració estacional no suposa

només una reducció eventual del volum de població sinó que constitueix també un fre al

creixement natural50. La separació dels individus '"ambdós sexes durant molts mesos

l'any disminuïa les possibilitats de noves concepcions (reduint, sobretot, la fecunditat

marital) i obligava a retardar els casaments. L'anàlisi de la distribució estacional dels

naixements i de la celebració dels matrimonis mostra els efectes d'aquest moviment

migratori en el creixement.

Gràfica R.
Distribució mensual dels matrimonis (1851-1900)
(percentatge en relació amb la mitjana)

•60

-80
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Font: Llibres sacramentáis í regustre civil dels pobles de la mottra. Elaboració pròpia.

L'elecció del mes del matrimoni no ha estat mai quelcom atzarós i factors com

les modes o els gustos personals, de tipus econòmic o les recomanacions religioses s'han

combinat històricament i determinat distribucions desiguals dels casaments al llarg de

l'any. Durant el segle XIX i a principis d'aquest s'observa una preferència pel casament

durant l'estiu i la tardor i una important disminució a la primavera i a l'hivern, que

49, l'exudi de lo teta municipals de Bratta confirm« la joventut dd» migrant«. Finí a foult del vuit-cecM « comú que,

en procedir a lallijtimem de la quinta correjponem a l'any al gener, no U hagi al poble cap delí jove» de 20 anys que havien de

prendre'n part i que ei jmtiíiqui la «»a absència amb argumenti com aqudt: "Se Ulf m Frmcm ftn fwunr w mbsattntm y U de

tmffdm- (LABAU,4.Í,IM5)

50. Com afirma V.azzo (1989:144), a diferencia de l'emigració permanent (que t'ta considerai sonnt com a una vàlvula de

teguretat per alliberar« de la població «tedrmàna), l'emigració cnatrañal és una estratègia que »adapta a condicioni todo-

econòmiques canviant! i permet un com rol del creuement.
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coincideix amb l'estacionalitat del moviment migratori51. Els calendaris festiu i de

treball comportaven una certa intensificació dels matrimonis amb l'arribada d'aquells

que s'havien absentat de la vall durant l'hivern.

La distribució dels naixements en el calendari no és tampoc aleatòria. Durant tot

el XIX, el cicle es caracteritza per un increment notable deis naixements en la primera

meitat de l'any, sobretot entre els mesos de gener i març, i una disminució també

significativa a l'estiu. £1 fenomen reflecteix també la incidència del moviment migratori

en les concepcions: aquestes es produïen, en el seu major nombre, amb l'arribada dels

emigrants temporals (d'abril a juny) i, pel contrari, molt per sota de la mitjana durant la

seva absència. L'estacionalitat dels matrimonis, pel què fa als primers fills, no sembla

tenir, pel contrari, un reflex immediat en les concepcions52. Finalment, la també

irregular distribució dels treballs al camp sembla produir conseqüències més indirectes

que no directes en els naixements: la baixa de les concepcions estivals sembla explicable

pel desig de cercar el naixement durant la primera meitat de l'any, en els mesos en què el

fill podia rebre majors atencions i es produïa una menor mortalitat infantil".

Gràfica S.
Distribució mensual dels naixements (1876-1900)
(percentatge en relació amb la mitjana)
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tant; llibf« sacramentals i regustn» civil díls pobt« d* la moslra. Elaboracié propi*.

51 Lei rrcomanaciom eclesiàntquei di-viur eli maininomi • k QturcHM «pilquen també el bau nombre de

mtinmoRis que te «libriti d març i a I'«brii

52 No obfunt auè, per poder afirmar que « praatu* un retard m la primera concepció caldna havrr empra uni

metodologia de racomtrucaé <k familtei (Fleury i Henry. 1976; Henry, IVI3)

53 El «curt a un alletament perllongat per regular el« inferrali iMcrfeneaiet connitui« una practica contraceptiva moli

«uta ài PmaetH dm » finals del XIX (Fwe-Soumc. WS, Henry,
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Aquest sistema demogràfic, en definitiva, donava com a resultat volums de

població diferents al llarg de l'any (en funció de l'absència o la presència dels emigrants

temporals), però perseguia alhora tina estabilitat poblacional d'un any a l'altre. No

obstant això, la pràctica històrica no reprodueix aquest ideal d'equilibri, per la seva

regidesa i poca adequació als canvis conjuntarais i, contràriament, l'evolució de la

població mostra variacions notables al llarg del temps. En última instància, allò que el

sistema reproductiu persegueix és mantenir un nombre estable de grups domèstics, de

cases, a partir de la doble intervenció d'aquestes i de l'organització politica local.

Eventualment, en funció sobretot de les espectatives comercials de la ramaderia i de les

necessitats de força de treball, els grups domèstics podien, sota la seva responsabilitat,

incrementar el nombre de coresidents disminuint l'expulsió d'efectius. £1 poble, però, es

reservava la possibilitat d'admetre un augment del nombre de cases (regulant l'accés ab

recursos comunals) i tolerar que la pressió demogràfica cristal·litzés en un canvi

estructural54. Cada conjuntura afavoria o desaconsellava les noves admissions de veïns

que, malgrat l'amenaça d'una modificació estructural, permetien un repartiment millor

de les càrregues comunitàries i, sovint, ingressos moneti r is per fer front al dèficit del

comú (Sanllehy, 1988:36).

L'evolució del moviment migratori
L'estudi del moviment migratori a partir dels registres censáis només permet obtenir

dades fiables a partir de l'últim quart del segle passat. No obstant això, la relativa

continuïtat dels processos migratoris fins a principis del XX possibilita aproximar-se a

les seves característiques i incidència en l'evolució demogràfica anterior.

El creixement que es produeix a l'Aran des de principis del X VIU fins al 1860,

infravalora! en les xifres absolutes, va deure's a la confluència de tres factors que, amb

les dades disponibles, no poden avaluar-se per separat. D'una banda, l'elevat creixement

natural (sobretot per l'alta natalitat). En segon terme, una emigració, tant estacional com

definitiva, relativament moderada . I, finalment, la incorporació de nous veïns als

pobles que, mercès a la conjuntura favorable que van significar els nous conreus i

l'especialització ramadera, va donar lloc a un increment en el nombre de cases. Caldria

estudiar, amb un major recolzament documental, les conseqüències demogràfiques que

54. Malauradament, I« ¿oat» disponibles nom« permeten avaluar àrab fiabilit« la incidine« d*aquest doble mecanisme

per ,.¡ue« últim segle i a títol molt 'indicatiu Una anàlisi demogràfica ngurou hauna exigit contemplar el nombre de grupi

domèstici pet cada poble i la leva evolució com a dades tarn o itrf» tignifkauves que d moviment de la població.

55. El saUo migratoli firn l'any 1142 dona valori negative per tots ti» poblts, mentre que, pel com ran, entre aquest any i

el 1160 la diferència entre di censot és major al creixement natural de la població. No havent-hi constància de cap moviment

immigratori d'importància il llarg de tot aquest període, i en ¡Mver de calcular-se els saldos a partir de la població de fet, les dades

només poden atribuir-se a un comportament diferent de !'emigració: molt lignificativi fins é pruner any i notabternent reduïda als

disset anys següents.
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va comportar la implantació del règim liberal a l'Aran i, més específicament, la supresió
de les antigues institucions locals i restabliment dels ajuntaments. El nou marc
administratiu va suprimir les anteriors limitacions en l'accés al veïnatge, afavorint
l'establiment de nous grups domèstics amb drets sobre els recursos comunals. En
definitiva, el creixement econòmic de la primera meitat del segle passat hauria permès
un augment significatiu tant pel què fa al nombre de grups residencials com, sobretot, al
d'habitants, principalment ab anys quaranta i cinquanta. L'any 1860 presenta, així, no
només el major volum de població de fet dels dos últims segles, sinó també el major
nombre de grups residencials (2.049 cases habitades en tota la vall segons el
nomenclàtor) i ta proporció més elevada de persones per grup residencial de mitjana
(5,5f.

La davallada demogràfica que s'inicia a partir d'aleshores ha d'explicar-se com a
una crisi estructural, i no pot entendre's només per un increment en l'expulsió dels no
afavorits pel sistema d'herència. A mitjans del XIX, el sistema reproductiu no podrà
sostenir una pressió tan gran sobre els recursos . Les taxes de migració entre els anys
1877 i 1940 presenten per tots els pobles valors negatius (amb excepcions molt
puntuals), arribant a significar en alguns casos descensos de fins al -30 per mil, i
oscil.lant, pel conjunt de la vall, entre el -é i el -14 per mil de mitjana.

L'excedent de població no atenyerà solament les dimensions dels grups domèstics

sinó el nombre d'aquests, iniciant-se un procés d'èxode que afectarà ja no a alguns

individus sinó a cases senceres. Les migracions individuals, estacionals o definitives,

deixen de ser un mecanisme efectiu de regulació del creixement, tot i que tindran una

presència encara n oït important fins la Guerra Civil. La dada més significativa d'aquesta

davallada no l'aporta tant la reducció de la població (d'un 40% entre el 1877 i el 1940)

sinó la dràstica disminució que s'esdevé en ei nombre de cases. En els cinquanta anys

que van del 1860 al 1910 van tancar-se cinc-centes cases en tota la vall, reduint-se pel què

fa al seu nombre en una quarta part, en un procés que durarà ben bé trenta anys més.

Aquesta modificació va afectar molt menys als pobles del Baish Aran que a la resta i,

mentre que la majoria dels nuclis d'aquesta subcomarca mantenien amb poques

variacions el mateix nombre de cases obertes, al Naut i al Miei Aran n'hi ha que arriben

a perdre la meitat dels seus grups residencials. La mitjana de residents per casa va sofrir

>6 Cal «unir en que aqueüei d«!« ton relasm» a k població et let, t que no tonmj»rrn eli mt|ranu temporal* que

«Uvea provablctnrnt absenti en elaborar-te rf eem. Aní, la mit|an.i <fe peñones per grup rrsidcrmil devia eau, ben icgur, per

liimum de in VS revendes.

S/ Cal tenir «o compte qa* é» any» IMO e» tanca U frontera amb França, afectant !a mobilitat «station«! de U població

aranesa i fent méf notan» aquesta »obrepoblario (</ ElcMccou, l*f I:\%,
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un procés paral·lel i continuat de davallada: al 1910 hi havia una mitjana de 4,8 habitants
per grup residencial i en trenta anys s'havia reduït fins a 3,9*'.

Pel què fa a l'emigració temporal, les dades disponibles pel segle XIX indiquen

que més d'un de cada sis aranesos abandonaven les seves cases a l'hivern per treballar

fora de la comarca59. L emigració estacional afectava especialment als pobles més

enlairats i, sobretot, als del Naut Aran, per la interrupció major que suposava l'arribada

de l'hivern pel treball agrari. Pobles com Arres, Bagergue o Tredòs arribaven inclus a

perdre temporalment més d'una tercera part dels seus efectius. L'emigració era un afer

sobretot masculí però no d'una forma exclusiva. Els homes representen, en gener«!, el

doble nombre de dones entre els migrants, provocant una forta descompensadó en la

població que romania als pobles, amb una presencia de dones notablement majoritària.

Als pobles de menor altitud del Baish Aran, a diferència de la resta, la proporció

d'homes entre els absents era molt més acusada, traduint de nou el condicionament

climàtic del treball al camp.

Gràfica T.
Evolució de la taxa de migració per subcomarques (1878-1981)
(per mil, període« intercenials)

Font: llibrw sacramental)., registre ovil, padrons i censos de població d*ls pobles de la mostra. Elaboració pròpia.

SI. Les dades que ei disposa per aquest càlcul tèa molt »regulan (i, en alpins casos, deficients) i ha de prendre'* només

com a indicami La proporció pel ÍÍ60 «ti calculada en base a la població de in, mentre que a putir del 1900 les dades fan referència

a u de dret. D'altra banda, excepte per l'any 1910, la informació procedeix d'una elaboració qualitativa dels censos relatius a la

mo« r j estudiada i s'han correct els errors de recompte.

59. Tot i considenr-let per separat, l'emigració esucioiul i permanent estaven relacionades quant al lloc de destí dels

migrants. Així, igualment com fins ah anys 1930 l'emigració temporal es dirigia preferentment a França, ¡a definitiva també ho farà i

el canvi d'orientació envers el litoral català no es donarà fins entrat aquest segle. Cornier (19S6) constata l'elevada proporció

d'aranesos que hi havia a (mals del XIX entre «Is imrmgntj de l'anomenat qutnvr np*fnni de Bordeu,
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Amb el canvi de segle, paral·lelament a la reducció gradual de l'emigració

temporal, la modificació més important refereix a la composició dels migrants. Cada

cop més sortiran de la vall tantes dones . ... homes (en algues pobles, inclus, més),

igualment com passa de forma general arreu dels Pirineus, com a conseqüència de la

major demanda en ocupacions com el treball domèstic*0. En trenta anys la proporció

d'absents sobre el total de població passa del 16 al 7,5%. En aquest període comencen a

aparèixer feines fora de l'explotació agrària que permeten una major retenció de la

població a la vall així com una certa entrada de treballadors forasters. La importància de

l'emigració estacional no té una distribució geogràfica marcada tant per l'altitud com per

la proximitat dels treballs. Sovint, no obstant, les ofertes de treball eventual al municipi

no impedeixen la sortida d'efectius. Aquest és, per exemple, el cas d'Arres que al 1920,

amb una població de dret de 211 persones, registrava alhora l'arribada de 63 immigrants

(a causa de l'explotació minera) i la sortida de 46 emigrants temporals. L'any 1930,

coincidint amb les obres del túnel, Vielha és el terme que acollirà un major nombre de

població forana: més de 230 treballdors transeünts suposaven aquell any un terç de la

seva població61.

L'últim mig segle d'història demogràfica ha estat marcat per la crisi definitiva del

sistema tradicional i una major incidència dels canvis conjunturals que tenen causes

exògenes. La població de la vall ha adquirit un caràcter definitivament obert i, molt

sensible a les transformacions econòmiques, perd progressivament el control de la seva

regulació. En aquest nou context, els moviments migratoris seran tant d'entrada com de

sortida i aniran deixant d'estar relacionats amb la producció domèstica per dependre

directament dels canvis en el mercat laboral.

A partir de l'any 1940 s'inicia una inversió del flux migratori que s'estendrà al

llarg de dues dècades. Les taxes de migració pel conjunt de la comarca passen a ser

positives, d'un 16,2 per mil als primers deu anys i del 1,6 al decenni següent, reflectint

l'arribada d'un important corrent d'immigració. Els efectes demogràfics de les obres

hidroelèctriques i viàries, no obstant, seran molt puntuals pel què fa a la seva distribució

geogràfica. Cada poble presenta un comportament diferent en funció de la proximitat i

de la durada dels treballs. Els pobles més allunyats de les construccions continuaran

tenint un saldo negatiu notable, o el tornaran a registrar després d'un breu lapse en què

la població augmenta per damunt del creixement vegetatiu. Així, per exemple, Bausen

tO, R t ig ti apuntava, a finali del »egle pastat, aquest canvi de tendència: "Lot homhm tpim ptr» d trthtfo emi^rtn t

Frtmu ¿urtnte à anatma y rtgrtmn i m fe» » principa» liei verino; y le mismo emptojm i htuxr Ut mudmtba 4t IS «ito p*r*

61 . La immigració témpora) no et un fenomen desconegut a l'Aran abans d'aquest segle, encart que és en aquest moment
qtun adquireix un volum important. A la rejpona de Vielha a Zamora i'etmema l'arribada de |ornalen francese» que es feien
contractar per dallar l'herba, "por U pro* que afreet U nucían', i també a es Bòrdes "furt leger U herb» vienrn frtncaes, far ter corto
ri refrruio tiempo y tufarse ocupadas lai bomhres at uto» Itt^trn tn ntrtt Uíxirn' (citit per Saalleky, 1981 52)
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Gràfiques U.
Evolució del moviment migratori temporal (1878-1981)
(«i milers)

IOT MH

Font: Censos de població. Elaboració pròpia,

segueix amb una taxa del -15 per mil als anys quaranta (enfront de pobles com Vielha

que rep uns 300 immigrants i presenta una taxa del 37 per mil) mentre que Vilamòs, que

guanyava en aquell moment 30 nous habitants, en perd 61 als deu anys següents. El

creixement de la població comarcal, d'un 20% en vint anys, vindrà acompanyat d'un

increment similar de grups domèstics, amb el què les dimensions d'aquests segueixen

sent de 3,9 coresidents de mitjana.

L'emigració estacional perd ja definitivament la seva antiga importància.

L'aparició d'una oferta de treball més beu Jistribuïda al llarg de l'any permet a les

explotacions agràries que es mantenen, complementar la baixa dels seus requeriments

hivernals a la pròpia comarca. A partir de la Guerra Civil, en què es produeix un

increment notable de censáis que consten com a absents (sobretot als pobles fronterers),

atribuïble a l'exil.li, a la mobilització militar i als errors censáis (al 1940 prop d'una

cinquena part de la població comarcal estava fora del seu lloc de residència habitual),

l'emigració estacional deixarà de tenir rellevància. El tancament de la frontera, la

postguerra europea i les transformacions econòmiques van determinar la fi definitiva

d'aquesta estratègia.

Pel contrari, l'arribada d'immigrants cobrarà, a partir d'aleshores, una

importància relativa en alguns pobles en funció de la localització de les obres
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hidroelèctriques i del turisme. £1 cens dei 1950, en aquest sentit, avalua en prop et 500

els treballadors temporals que hi havia a la comarca, quasi tots homes, concentrats en

només quatre deb divuit municipis existents (Arròs, Arties, es Bòrdes i Bossòst).

Acabades les contraccions, el moviment migratori s'inverteix novament. El

despoblament dels anys seixanta és especialment important ab pobles més petits i

allunyats de l'eix de la vall, ab dos extrems de la comarca (amb el tancament d'alguns

caserius que romanien habitats fins aleshores), mentre que Vielha i els pobles del seu

entorn compensen el nombre d'emigrants amb el d'immigrants. Els pobles esmentats

abans tornen a constituir eb casos més notables: entre el 1960 i el 1970, amb un

creixement natural poc significatiu, Bausen perdia 150 deb seus 236 habitants (el -90 per

mil) i Vilamòs passava de 182 a 84 (el -76 per mil).

El reflex del turisme en cl moviment migratori presenta una distribució altre cop

desigual d'uns pobles ab altres. El creixement demogràfic dels setanta es deu, en bona

mesura, a la nova arribada d'immigrants, que escolliran sobretot la capital comarcal com

a lloc de residència: Vielha rep més de 530 nous habitants en deu anys, que

contribueixen en gran part a donar una taxa de migració del 23 per mil pel conjunt de la

vall. El Baish Aran i els pobles petits segueixen perdent habitants però amb una

incidència menor de l'emigració. Igualment, segons els censos del 1970 i del 1981, els

treballs derivats del turisme aporten uns 260 immigrants eventuals als pobles del Naut i

del Miei Aran62. Pel què fa a la mobilitat de la població a l'interior de la comarca, l'any

1975 un 12% d'aranesos residia fora del poble de naixement (enfront del 54,5% de

nascuts al municipi de residència), amb Vielha, Les i Bossòst pràcticament com a únics

centres receptors (López Palomeque i Majoral, 1982:72).

Els últims vint-i-cinc anys han comportat també una reducció de la grandària

dels grups residencials. Al 1986, la mitjana era del 3,3 persones per grup a escala

comarcal, amb una proporció encara menor als nuclis de població petits. El

despoblament d'aquests darrers ha anat acompanyat sovint per una relativa estabilitat en

el nombre de cases, però l'envelliment de la població i la manca de continuïtat

domèstica fan preveure una dràstica reducció a curt termini.

Amb els nous treballs a la comarca, el sistema d'herència indivisa deixa de

comportar la necessària expulsió dels no hereus i aquests poden establir-se pel seu

compte, amb el consegüent creixement urbà. La crisi ramadera, a més, tendeix a

beneficiar-los enfront d'aquells germans que romanen al davant de les seves explotacions

62. Ei *nomen de U població flotant que acompanya a) turisme rmra en un ordre de consideracions diferent en l'anàlisi

demogràfica però no pot obvíxr-te donada k seva importància. El Projecte de Pla Comarcal -íc Muntanya avaluava, pel 1916, en

26.111 eli habitants potencials de la comarca (en telacté amb la capacitat deb habitatges i les places hoteleres) i una població rea! a

l'estiu d,- i / . .MO, a l'hivern de 20 580 i en temporada baixi de 7,221, sumant a la població dt fet eli visitants que pernocten a la vall

ab momenti puma del turisme (Prat i Feixa, 1991:242).
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familiare. Finalment, i també a diferència d'abans, serà als hereus a qui afecta la soltería,

perdent aquesta el seu anterior paper regulador.

L'arribada d'immigrants amb les hidroelèctriques i el turisme suposen, en

definitiva, frens momentanis i relatius en la traducció demogràfica d'aquesta

transformació social. Així, als anys seixanta, un cop acabada la construcció

d'infrastructures, l'èxode envers els nuclis urbans i industrials tornava a prendre un

caràcter massiu. Igualment, la conversió de la vall en un espai pel lleure als últims

decennis només ha comportat una modificació en l'estructura demogràfica en aquells

pobles directament beneficiats pel turisme i els serveis, mentre que la resta segueix

mostrant les seqüeles de la crisi, amb una presència massiva de cases abandonades i un

índex elevat d'envelliment com a característiques més significatives61.

63. L'estructura ¿t la població (i lei leva coiuequències en d creiiemtm natural), no és I únic element demogràfic que «

wu altera per Ic* transformacions économique» contemporani«, sinó que s'obterva timbé un canvi paral·lel en els componimenti

en relació amb la natalitat i d matrimoni. La distribució mensual delí naixements perd progressivament, ai llarg d'aqueit segle i a

mesura que la població araneta va fem-« més «edentara, d marca* caràcter estacional que tema en d passat. Pd què fa a la celebració

dels casaments, é« en df dairrrs decennis quan s'observa una modificació mèi important respecte a la distribució anterior El treball

turístic és ara e! què marca d calrndan matrtmoRial. I» neóat adi matrimonis e* concentra en ds mesos de menor activitat nirbtka

(maig-fiiny, tetembra-octubre), mentre que I« temperad« alt« de l'hivern i i'etttu mostren proporcions molt inferiors a k mitjana
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RECURSOS, FORMES D'APROPIACIÓ

I DIFERENCIACIÓ SOCIAL

La forma d'apropiació dels mitjans de producció constitueix un element central en

l'organització de qualsevol sistema social. En les societats fonamentades en la producció

agrària, la propietat de la terra esdevé un factor estructural que cal contemplar, però, en

funció de la disposició dels recursos i de la seva importància relativa en el curs del procés

productiu. Tot i compartir unes pautes comunes, l'aptitud del territori i l'accés al seu

aprofitament esdevenen, en el context de l'Aran, factors diferencials de pobles, grups

domèstics i individus, i expliquen una diversitat de comportaments significativa.

El predomini de la propietat comunal és un tret rellevant de l'adaptació de la

població aranesa a l'entorn. La titularitat veïnal de bona part del territori ha sostingut

en el passat una organització col.lectiva de caràcter corporatiu a nivell local. No obstant

això, l'organització comunal conviu a l'Aran amb una diferenciació dels grups domèstics

en funció del seu diferent accés als mitjans de producció que, malgrat ser

comparativament poc pronunciada, impedeix considerar les comunitats locals com a

sistemes socials igualitaris.

3.1. L'APROPIACIÓ DEL TERRITORI: PROPIETAT PARTICULAR I

PROPIETAT COMUNAL

El territori aranès està subjecte a formes d'apropiació diferents que han tingut processos

d'evolució específics. La convivència de la propietat de les comunitats locals i la que

correspon als grups domèstics individualment ha estat una constant en la història

aranesa, però no implica dues esferes d'organització totalment independents. Així,

mentre que l'organització comunal delimita un conjunt d'individus amb drets específics

sobre determinats recursos, la propietat particular no es concep com a individual ni és

aliena a algunes servituds col·lectives. La importància de les comunitats locals en
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l'aprofitament de l'entorn no deriva solament del procés històric que ha donat lloc a la

distribució contemporània dels recursos. Pel contrari, aquestes es fonamenten en el

control i la gestió de l'espai com a un mecanisme actiu de l'adaptació a l'entorn i de la

reproducció social,

La propitcat comunal com a producte històric

L'organització comunal ha constituït un tema d'estudi privilegiat per juristes,

historiadors i sociòlegs agraris des de mitjan el segle passat. Inicialment aquest interès

estava lligat als problemes socials de l'època i va vincular-se a una lectura evolucionista

de la històna. La propietat comunal era entesa com a una supervivència de temps remots

que, des de posicionaments diferents, es considerava un fre al desenvolupament del

capitalisme o posava de manifest la resistència de les poblacions pageses a les pressions

exteriors (Giménez, 1990a, 1990b) . La revisió d'aquests postulats ha comportat

l'adopció d'un enfocament històric. Les comunitats, fonamentades en l'apropiació en

comú d'un tenitori i els seus recursos, no tenen un origen remot ni constitueixen una

pervívència de temps immemorials sinó que són un producte històric i tenen un

desenvolupament que és destriable. Al nostre país, però, els historiadors, tot i concidi r

generalment en considerar un origen comú a la propietat comunal (la reconquesta en les

seves diferents fases d'expansió) (Nieto, 1964), solen mostrar una major atenció als

processos particulars que en explicar la seva distribució i funcionalitat actuals2.

Mentre que hi ha poques notícies de la presència romana a l'Aran , els estudis

medievals han estat molt abundants, encara que s'han centrat sobretot en els

esdeveniments polítics i proporcionen un coneixement escàs de la formació social de

l'època . Igualment com d'altres valls pirinenques, l'Aran va romandre en una situació

d'independència durant els primers temps de la reconquesta. Després d'alguns anys de

dominació per part dels ducs de Tolosa, la vall passà als comptes d'Aragó i de Ribagorça

i, més tard, a la jurisdicció de la casa de Barcelona (Valls i Taberner, 1987:XI). Al tractat

de Corbeil (1258), Jaume I renunciava en favor de Lluís IX de França als dominis

1. Divani de li manca de dades lobrc l'ongen de les formet de propietat, la història del dret ha emprat «mm conjetures

recolzades en una suposada lògica evolutiva (Altamira, ¡981; Cuadrado, 1980-431 Així, referint-se a l'Aran, Bertran i Musitu diu: 'Es

un hrtha pom maw que iruiudiíir qui I» frettata dt it turn en ui onfcn defaó ser cdttltv*, y que tóio Jafués Je ms iene de

frjm/omuoon« fado ferétr tat ctráaer ftté futur ¿ ter inànidml" (I9CI:S5), Per aquest autor, let panictilantau dd dret aranès

(com la succtssió troncal, d retracte gentilici o la mitja guanradena) s'haunen desprès de l'evoluc.ó de la propietat col·lectiva

2. Aquesta és una forma molt »implma de refenr-se a aquests treball» La literatura sobre les comunitat» pageses als Andes

i a Mesoamènca ofereix un patró a seguir en d qual, malgrat subratllar que són fonamemalmem factors històrics els què expliquen la

teva formació (la política colonial de raiuícumi). es cerquen processo» comuns en la seva formació i funcions més enllà de les

partu ulims locals (c/ Fwenzaltda, 1976; Wolf, 1%7).

3. La toponímia t l'arqueologia testimonien un pnmer poblament de la vall cèlttc i basc. Més tard, al 72 aC, Rompeu va

organkzar la Civitas Ccn-erarum amb capital a Lugdunum Canvenarum (Sent Bertrand de Comenge}, a la qual va quedar integrat el
t-Titori aranès durant tou l'època romana (Soler i Santtla, 1906 H-SS)

4 Q! Comet (1929), Regla (1951), Soler i Saínalo (1W) i Valls i Taberner (1964. 1917)
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conquerits en la seva campanya espansionista amb l'excepció de l'Aran5. A finals de
segle, la vall va quedar sota el domini del rei de França arran de la seva fracassada
política d'expansió a Catalunya. S'inicia aleshores una intensa activitat diplomàtica per
recuperar la jurisdicció de l'Aran, quedant definitivament resolta amb el conveni de
Poissy (1313) en favor del rei d'Aragó6.

A efectes d'una ressenya breu de la història de la propietat, aquests

esdeveniments tenen una importància cabdal per la forma peculiar en què la comarca va

quedar sota la jurisdicció reial evitant, segons la historiografia tradicional, la implantació

d'un règim senyoria!. Després de rebre jurament de fidelitat i vassallatge dels síndics i

procuradors de la vall, Jaume H va obligar-se al 1313 a respectar els usos i costums dels

aranesos compilats per primer cop de forma escrita en la Querimònia per tal d'afermar

el seu domini. Com recull aquest document, els drets atorgats eren una confirmació de
les llibertats i franqueses "observades pels nostra predecessors des de llarg temps". Amb

això, tot i que l'origen de l'organització que reflecteix és anterior al segle XIV9, a partir

d'aleshores quedarà fixada clarament i és sobre ella que haurà de conformar-se la

jurisdicció reial.

A banda d'alguns capítols dedicats a l'ordre i la justícia (contra el robatori,

l'homicidi i la blasfèmia), la majoria de les disposicions fan referència a la propietat i

mostren una gran similitud amb la forma contemporània d'aquesta. La primera consagra

als aranesos la propietat particular de les terres, vinyes, cases, horts i arbres fruiters

"lliures i francs, sense cap usatge ni servitud reial, qüestió, subvenció o precària, i que les

poden vendre com a pròpies, sense el requeriment o vènia del senyor". A canvi, el rei es

reserva un únic tribut anual per veí, consistent en uns deu litres de forment (mesurat

amb el galin retan). A la vegada, la Querimònia reconeix a la població de la vall drets

5. Del regnat d'aquest montre« c* conserves tres documenti que inkìanen un leguit de concessions reiali reconeixent a la
població de la val! diferents dracs coneguts com * pwtlètva La transcripció íntegra de la Qurrimònu, així com d'akres privilegis
concediu entre di «(le* Xlil i XV, va set editada per Vali» i Tabemer (1987). Alguns d'aquests document» van ser traduïu al castellà,
amb forca incorreccions, per Bertran i MUSMU (1901), Abszanda (1944) va editar l'índex dels privilegis conservati a la sagristia de
l'església de Vielha dins l'anomenat Armunée Prtvdi%u der* Vtí d'Artà.

6. Les pretensions franceses sobre l'Aran van ser contínues des d'aleshores, amb nombroses invasions fins a principií dd
segle passat (1473,1524,1597,1659,1711,1794-95 11110-15).

7. Donat el teu interès pels esdeveniments polítics, els estudis .nedievals aranesos no han exhaurit malauradament la
documentació disponible (sobretot a l'Arxiu de la Corona d'Aragó t a l'Arduu Istork dera Val d'Aran). Això ha contribuït a
magnificar la importància de la diplomàtica i a subratllar 1« caractéristiques de l'Aran com a *WM vtlí üatrz, nas vtnttUt rrpubim

tndrpmarn! Retornat son ternton pol vam "i ithtmiut de quoique nitrii a faritfiucw fettdai que denuncu desde rrmola époque: d

domini dé letryor a de ff orymastté fatdft" (Soler i Sámalo, 1906:75). Algunes prospeccions fetes en la documentació de finals del

XIII indiquen, pd contrari, que els acords que culminen amb la integració de la vall al domini català suposen el tnoir.t d'una de les
faccions en disputa pel seu control itnyonil i no un acte de plena sobirania dels aranesos com se'ls ha volgut presentar habitualment.

1 La Qitfrimtmui inclosa d privilegi de l'Aran de restar unk per sempre més al regne d'Aragó, "i qut m fer vend», ni prr
daruKtó, NI penrmu, m cup tilt proadonmt pufui éatr et up mtntri ttftr*U, ni tlterudj d'tqurJ ragi» mdt U m* coran*'. La

integració de la comarca a! govern dd Principat es produeix al 1)19 per ordre de la cort de Monsó i, de manera definitiva, ai 1410.

9. El propi document fa diferents »! lusions a l'antiguitat dels usos, costum i maneres recollits, diem que són 'dtj* ft uní
de tanfi <ftt L· mtmòrt* drit homes nom tr rno-.f o que es practiquen 'da da eamtnfmtitnt t tmter* «r«*.
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d'ús il·limitats dels productes de les seves muntanyes "a la seva conveniencia" i "sense el

requeriment de la nostra potestat": les aigües (per pescar, moure molins i regar els prats),

els boscos (per extreure fusta i caçar-hi) i les pastures (per pasturar-hi els animals i tallar

herba per l'hivern). Aquest aprofitament era tutel.lat per les comunitats veïnals Oes

universitats). Els membres de cada vila podien accedir als productes de les muntanyes

"com qualsevol cap de família fa ús de les seves pròpies coses", però l'aprofitament per part

de forasters (dels "homes d'altres contrades veïnes") podia sancionar-se sense mandat reial

o judicial (cremant les herbes dallades, matant els oumals que entressin a les pastures o

prenent la fusta).

A la vegada que s'establia k convivència entre una esfera particular de la

propietat (amb un domini directe dels individus) i una altra de col·lectiva (amb un

domini útil reservat als membres de la comunitat veïnal)1, també es reforçaven diferents

mecanismes corporatius: el dret de tornería donava preferència als parents en la compra

de qualsevol bé immoble d'un individu i la pertinença a la comunitat local (formalment

a partir de la residència) és el què proporcionava l'accés als aprofitaments. La

Querimònia confirmaria, finalment, les institucions araneses i les seves atribucions

consuetudinaries (limitant, però, l'execució de justícia), i establia les competències de

l'administració reial (representada pel castellà, governador radicat a Castèth-Leon). La

primera instància política era l'assamblea de veïns (venan). Les comunitats estaven

regides pels cònsols que vetllaven pels aprofitaments comunals i podien executar les

sancions establertes contra aquells que, "de qualsevol categoria", no tenien drets a les

seves muntanyes. Finalment, el consell format per tots els cònsols amb funcions per

"encarregar-se dels afers de la gent de la vall i tractar, si fos necessari, amb el castellà i per si

mateixa, i ordenar les càrregues, les exaccions i els afers de í 'esmentada vall" ' '.

De la mateixa manera que la Querimònia recollia les llibertats reconegudes pels

reis anteriors , els privilegis serien també confirmats més tard pels monarques onalano-

aragonesos i castellans fins a Isabel II, la qual ordenà l'any 1845 "que no se haga novedad

alguna en los disfrutes y usos de los montes del valle". Amb el temps es van anar afegint

d'altres disposicions, en referència sobretot al comerç ¡ a l'administració reial1 , però que

no modificarien el caràcter de la propietat .

1C Ell privilegis atorgats modifiquen una nonna consuetudinària segons la qual *n *lfu níifif* uns UM, o un molí, n un*

o coure« U Urr» t fLmt» crims *1 ¡tot ée U tomumtMi dt vam" aquesta pot "éettnur »queom c*sfs, «çneMi mohos t equates

vmyes i t*Ur rii *rfart, ftomrtr let herba ttmri ei futruli i udl*r4tt t retorn»r4ei « l'm étti venu strut (*f> tqttmmru delí jutges",

interpolant d lanciorumem del representant retai en la seva execució,

H. La relativa independència política de ¡'Aran incloïa, i més, la facultat d'establir pact« amb ela comptats i regne» wins

fet tíí 4e "fer U ffm i tour tau trtuf" amb etti, malgrat que d rw « reservava la potestat de disposar d contrari

12. De fet, un privilegi atorgat per Jaume de Mallorca al 1291 ja contenia la major pan dels capíiol» de I* compilació del

1313.

U. Pd què fs al comerç, i en vista alt condicionant* geogràfics de li vall, d« de nmjjn d XVI et ¡ic-iltan alt aranesos prr

riportar a Franca tota mena de draps de liana i altres productes, així com importar ruin. Mau i quevnirei dd país veí, tant rr. temps
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La reforma moderna més important va constituiria l'aplicació de les
Ordtnaaones, pragmáticas y edictos nedes del Valle de Arm, redactades al 1616 per Juan
Francisco de Gracia per encàrrec de Felip III15 amb la finalitat de completar i
desenvolupar l'ordenament jurídic anterior (Boya, 1988:228). Aquest nou cos de llets,
però, no va suprimir els antics privilegis ni va modificar el quadre de k propietat,
rentrant-se en disposicions de caràcter administratiu, processal i penal (atorgant majors
atribucions dels representants reials). Les Qrdinaciones no van afectar tampoc l'anterior
divisió de la vall en universitats i terçons. De fet, es coneix poc quina era la delimitació
de funcions que hi havia entre els terçons i les comunitats locals. A banda de servir com
a instàncies intermèdies tn la representació al consell de la vall, segons Sanllehv
(1984:194) els pobles d'un matene terçó compartien la propietat de boscos i pastures. No
obstant, les competències de què haurien gaudit els terçons en la gestió dels recursos són
una hipòtesi que no ha estat suficientment conirastada.

En qualsevol cas, l'adscripció de les diferents muntanyes als pobles estava ja
establerta (com a mínim parcialment) a mitjan el segle XV i no va ser fruit del sistema
municipal que, anul·lant l'antiga organització, va imposar-se a la primera meitat del
XIX, convertint la comarca en un partit judicial dividit en divuit districte«. Els arxius
municipals conserven una abundant documentació relativa a concòrdies, signades entre
finals del XV i finals del XVIII, amb les què les universitats veïnes fixaven els termes de
les seves muntanyes o pactaven el seu aprofitament per separat14. Les pertinences
compartid« entre els pobles d'un antic terçó o la referència més excepcional a la divisió
dels comuns podrien apuntar, però, a una adscripció inicial de les muntanyes a aquestes
entitats supralocals .

de pau com de futm i «enae paf ¿ment de dret» ("Verjr». tfttJOV). Felip V, qje »« «dotin ! Aran de \m dupoucionj at la Novi

PUnta i de lorjanitiacio e* torrrf menú, vi mantenir eJ dm dt llmrr carne»; tnnstrcmfr MM can va decretar l'tstmpa® m l't»

¿d paper vajeilat. d «ord amb et t*tn prmJejis tributi™ ¡Dan«. IfWf

H. Malgrat qur «e devia cjna^uii ptojnmem ¿r. canvi ta rrlaot «mb h proptrt* tomunai un pn^tlíp atorjat per

Ptrt Dl ¿ 1 Ml eqMctfka que el liiurr if fotnjmrni dt im muntar r« podii frr w de forma dirrctj o mií larxani tmmànaiem, en

r«mra de l* conuanacw dt < è̂ «k MM qur m louin prapw peri4fir««i al rr:

1§, Lei f>tíi«vfiwt«, puhÍK4iÍpi prr pnmrr cop ai teli (ITSI), »an our prrcrdnlfs prr on l'ibre en i}uí. t b manen d ur

vutudor rrial. Gracia descriu I *«at 4t la ptMmm i-amru 1 1« teves tor-nr» <V ••owm e! «juíï rrnr irvjm IM éor««W9l »»¡u<" per

coo**»« ! Aran de pniKripi§ del XVII (I W).

16. El funcionament de IM in» «KI« potinque* locals requeriria d uní recrrca e^erífia nora« rmprrvi pircialnvni ':'

Rov. Sirat i Urei, '.-»ir) A tai d «empir, ai IM* et ¡m feinem oMm« b Owiarl« l'ií- <f .^tio e« mAen I« canearán

«ablcne» amb di poWe» VMM: Car« (1UQ, Gena i !*tó IMI, !6U, !72 ,̂ f .w c». En-unhau i < aunlh (per b atvtsé del terme de

i Jipan), Salirà. "Tnaèm i Pu)o (I$7Q i V»hi (IShQ. l(;ualmem Mojta-Pom .ndica ^ur rl pobif de GMI p m»v. WOTWM a

1612, t-jrenvie »if;nai concofdiei ahani i dejpfts d aquén» datí amb ARMS (¡499, ISTI, 1 MID. Udì« (Ml l, lt.! ; !?«§} i SjJirdu

Pura i Treaèi {ISfS, ¡bifa) Vforu aquer; »u«or. lei cnntord*n ntaven aiaiiiidn per »rt>r;re> (eb hall« del ttnp» L'-J pr.ir.jrrn

d ili m poblei) ~fr* ttny*t*r i pottr ht rrrm fntrr et ém tmtn' \, coruî nani al document b loi al« tat .o dt k« luei i (nani pmv^r-

peli «pralkawMWi no Mtontiait, acabimi 'im>fmM<i: « An f@M0 « •*• 1** fir «m *» «nj»* (19)6: JO-1!)

1 7 Aqur« et H cai de berrt Dwièr. condomini dei» cir«: poWn <jue iMayama el te»{é dr Pur"»o
1611 *
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Si bé fins a mitjans del segle passat h distribució de k propietat rústica recollida a
la Querimònia no va variar qualitativament, sí que ho va fer quant a k seva extensió. La
pressió demogràfica, sobretot al segle XVIII, va portar a una reducció progressiva dels
boscos en favor dels conreus. Us consells locals van tolerar i indus promoure la
parcel.lació de terrenys comunals, permetent-ne la privatització (Sanllehy, 1988:36)".
Aquest procés, que recull la toponímia" i que es constata encara avui per la localització
de finques enclavades enmig dels boscos comunals, va 1er recular el límit inferior de la
franja arbrada amb un electe invers al què té l'actual abandonament dels conreus.

Al segle passat, en el marc de la reforma liberal de t'Estat, les muntanyes araneses
veuen canviar ei seu estatut jurídic La Llei de Desamortització General (18S5) va
preservar de la privatització els terrenys d'aprofitament veïnal (Mangas, 1984) i. amb
aquests, les muntanyes de k vall . Derogats els privilegis i suprimides les antigues
institucions, les muntanyes passaven a adquirir el doble caricar de béns de propis i del
comú de veïns. Adscrites a les entitats locals, aquestes poden expiotar-les en benefici dels
seus pressupostos un cop satisfet l'aprofitament veïnal. La política forestal també va
afectar el seu estatut al declarar-les com a Muntanyes d'Utilitat Pública, el què suposarà,
en la pràctica, la intervenció estatal en el patrimoni de les entitats hereves de les
universitats, inloem-les en el Catálogo de Montes de Utúidad Púhlica (19Q1)21, l'Estat

reconeix els antics drets d'aprofitament veïnal (tot i que el veïnatge passa a adquirir-se
pel sol fet de k residència, perdent els pobles el seu anterior caràcter corporatiu), però se

U, A GOM. ai téli "h fMt i» ftiimti» ¿OIM- trmtrt t vtnm ffmadtn m to monte la taro i i*«Ka»«nii « ftr-mt aaté

f (Mcj»Pom. ltJfc*J-6S}, beneficiam-w n 23 rnm U documentació d'Ama mostri

i d aques proce» Al mt llibre dt apUt fin especifica 'Qatét^au ban m «**M toa ¡n qut bin fr- terrm

¿tit rrrrorit tuffi ér Jüafur «n io» jtrr jafi' ér Met et anrrirraAnn frr gannir- <m r mánni fri htgi éf lármrirmr mnVaurr ¡urttmtt . tío

qiu ne vaUn f*»** a au *o** nt *v*nt t* IP puf» aun»* ~Ki, > ta qui ir t>ui*>t m €mfmn mm artayt ngu'vHmm' L'taaatm

H,brrirK>ouun\*frw«-W^,<rW»9i*/*V'iu¿,1^

U éiu Vii'. amb na rrlacic et M «MM p* Amo, pwè també et Gtm i Garó) uae paguen é con î m cm antul ptr un« Ut

parafi Vv, tommrntalinrni 4t fra Li viplanci« dei tonarli locai ei ben espiimi a LB, com tnpmu tambr ri «eu P'*"» dr capitoli

*Qmf ttmgimf ptnmt agiti um a~nn¿* m fifa* étp*ma>rï MM|éf ÍSMÍ éf «I« [.. .) in» tirmo* acf^nt éf ¿tu firn, tma If firn

^ !

19. LM n'wnbro»« panièra de it »all conefudn cow t «tap« amoM d «eu «rtfn earn » fees apte» pel conn« Lc%

ptrce) let pwtiru!»™ mamonea »r» lj{CTCf;.iii'fnt de dnt>en»ionj nêmàm i «ituatin. muman»* amunt. IKin» dri» nucí u dt

poWic io ftvuftmm : «ninr de pn vat » ticiom dei L emu

.'C Ccm átdwa ! Animamem ét fcunta en MI inventan panmomai b« vw muntanv« *m «K^naáe ár

fa» *r A €««M ̂ »»wiiA^MiiMB o «•» fra^» A I» «amMi ér «Kr pau» f w» le ottlv •• fféti» tstt fmiH-® tufan***,

porque J ftrmttful de»pM» «•« fv Mento « d §MMJt, éí «*e i» tí»mr*u. ft tmi fai» fv

nuttem y **áK*tfM ^nT"W«̂ " (LABAU, »1 .!M2} & «tablimen» i lenr.» ctwnunali »» »r f)> Pf,nc,pal5 ben. »uhhací!» a k

canute» amfck dem»«««»«», lunt amh alcune» profittati «riet>à«K}iie« (com Momjarri • Miaran, a) 11% t ISTI, mpeutvjínent!

o d »Ifunn <iaqu« urhtnrt (com t »nommai AM «few Mal, lac 4t reunió deh reprm'iitan» (W« pobín a Vielha) Le« wrradom i

nv>lim vfi panar í r-jm pirticulan, tot i cfot »n alfura SUM «b ommmK wm «quedar-«- U MI Tprejernacio defa pobi«

¿t. I i trrmaf ió de) Cnafafe et Hemm n donar fet i un cakui dr I» njpeHicw de ir» n-um*n»« »raneMi ^w contenu

ur (r«; nombTT d rrro'> 'jvalointVí ta «M comú« de 11.1% Ka. moh per damum de !• fUfaiint (fOfrifK-j comaftit). com

«MMtnriMt A ¡irball» de driunnacio dtoM* ara de m*wn aqneo tef^e No oíwiant comunaí b pínincnçi dr la muminre« ai

rtitrrrnt » ftMm i I« teva »er»«udj e^etA^Bea, b corrrîf ooew «emptan a! Repare de I» Profnrs j« IM» t« c pmoKjr a fer-»
rtUTiv j *m» • pínir drl ! Ve. '
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n'atorga el domini directe i, amb l'argument d'aplicar una política conservacionista,

n'assumeix l'administració i se'n reserva una part del producte22.

A més dels condominis i les servituds relatives als usos ramaders, les muntanyes

tenen atorgades en l'actualitat diverses concessions d'ocupació. Si bé a primers de segle

van ser freqüents les concessions per les instal·lacions mineres, les ocupacions recents

(per 99 anys les més antigues i 50 les més recents) són sobretot per la producció

hidroelèctrica (a partir del 192S) i per les estacions d'esquí i la infrastructura turística

(des del 1968)21. No obstant això, el caràcter de patrimoni inalienable, inembargable i

imprescriptible dels pobles que fixa el nou ordenament jurídic ha impedit la

privatització contemporània de partides comunals, al marge d'algunes permutes de

terrenys acordades per facilitar la realització d'obres públiques *.

Lògica ecològica t diferències entre pobles

Més enllà del procés que dóna com a resultat la presència contemporània de la propietat

comunal, aquest explica només en part la continuïtat d'un patró d'apropiació dels

recursos originat fa tants segles. Com assenyala Martínez Veiga (1991:1%), les anàlis

històriques postulen de forma implícita que els fenòmens socials deriven solament de Ir

seva dinàmica interna. Pel contrari, les explicacions de caràcter espacial parteixen d'una

concepció activa de l'entorn i permeten integrar factors suposadament externs en el

desenvolupament deb sistemes socials. La llarga permanència del patró de la propietat

territorial esmentat (així com la seva constatació en contextos etnogràfics molt distants)

fa necessària una interpretació en termes de la seva lògica adaptativa a unes condicions

ambientals determinades ~ . En aquest sentit, només cal fixar-se en quins són eb espais

22. La pèrdua del domm airéete <ir!» comunal» et pakia u a mitun é XDC. Al !téfc, "em Salma» w i TT-U vu mfrnií*: ée

*0{,. | fii/f.'m* D Ptu*¿ 44W<K f diputat «Com i imtc lowrnader deb vaO] ¿a ^M«/ «WM B̂I* Jr í F.íUt crrt* qinn:tut

ftr poder fet í*fu ¡per] ïsm«r « i emanar 4ot oAmv* (Moja- Pom. lijfctó), A parar del moment ta qvtt l'tmm ds

«wtfereti t'eMatM de MIT. di jproii'jmrmt (vctaab o per »ubhasia) han de tol ÍKII ar v per mtu de piani intuii i KT aprovats per

l'adoMUMncaó forenai Aqueni, però, com a MI propietaria, no ú comperine«« per unpultar tjet pel «eu nimptf in amb la finalitat

de j rcirrvjr un ammtmam ^^uilibrji órli botro» Atti, «on aíirmava un SMJC Mcfeian municipi;. ' i *mo ¿t ¡n •nxnu·nn r< d f*tHr

(il fl' Dutnctt /«'nùu' / íil'mmr?rrj¿<:> Fr-n <^%»i qur í 'témmittméaT m*»* » I' »me" [SFB]

2* Apurer» oc^acw>m nr von :an importimi quant a I« «perfine vom-nlid» toas p«li rrtunoi <|ue peraMten ejplrxar

a prirnipu déte tetantt ks oo^Kwni i i»aiuaven ea un« ! .12$ ha («M 1,1% òr la Mperfìoe esumati) iCfMiiaie; vjirtria, 1971), Fn r)

cas áe IM eoaci@flt dr^ui. a niét, quan tota I rn'upacio e> cooudrra eaacKMâl i tnmpatmlf «nb ! iprofnanwni raraadef

24 A Kamen, pet exempte, *wt fer-« CMC perrmun amb part,má*n entre fi IM) i e! 1925 per realitzar millor« ab

* »mim pi« ' .r ji t niimplit cvrm t en̂ andir d etntetütn. Eh 'iitrm» rf apropi« io . però, no arabm al »TJ!Í XVfll Al maini poblí.

a) HM. ! Aiuniimrnt nomeni una cominio de pintt «l«p«éaper "fet mà» awn*»* éafmèté t et tomaran *rm.ti*ifi* \ } t fn Jr

.m<x innmr.1 mrrr fa «KM« Jr «r fair m km tpnft*¿n im ¡¡tuie *p«i o feram« <M rvw« r«H|pi« é na

l }tàf foifürr- q*r kfun tmwl» forní <j*r euer îsrmpo mnmtrriti «• A

* il AB A U. 14 9 UM]

M Rrl·iín .'ïir ta •ganancia deli ridewnuneiiu huiònci no supcrti <5ii)(n» un pe» drtrrminant a I rtiiorn Corr afirma

Saètrit en rcboà amò d ronnini deh Pinne»». 'U •mttifliiìJta ét/amm pie *naim */•• gfutrm et i-tilt sttmém me m (...) Aq«

nlm«>. di C/OTK a < ¿« nqpMcwn. Un l«m a «V
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subject« a una o altra forma d'apropiació (comunal i particular) i relacionar-ho amb eis

seus recursos i les formes d'explotació que permeten, per entendre que la propietat no té

una distribució aleatòria sinó que constitueix un mecanisme social que opera activament

en l'adaptació.

L'extensió territorial del patrimoni comunal és la característica mes rellevant de

l'estructura de la propietat a l'Aran. Les dades més recents i fiables (Icona, 1978) avaluen

la propietat particular en 4.841 ha enfront de les 57.945 ha comunals (representant,

respectivament, el 7,7 i ei 92 3% de la superfície comarcal)26. L'abast d'una i altra forma

no és, però, coincident esptoalment i manté una regularitat d'un extrem a l'altre de la

vall. Mentre que ei domini particular es localitza entorn de la Carona i al fons d'algunes

valls laterals, les muntanyes pròpiament dius són les què comprenen la totalitat del sòl

comunal. Cal tenir en compte que, pel seu caràcter muntanyós, la comarca presenta una

diversitat de paisatges, amb recursos i aptituds diferents, disposats altitudinalmcnt. £1

clima i el relleu restringeixen la pràctica agrícola a les terres de ribera. Pel contrari, els

vessants i els replans superiors estan poblats per boscos, pastures, matolls i erms. Hi ha,

doncs, una correspondència entre les formes dominicals i la disposició vertical dels pisos

ecològics: els sòls orientats al conreu són aquells que conformen la propietat particular,

mentre que els terrenys forestals i pastorals han estat des d'antic objecte d'una

apropiació col. lectiva.

Fins les primeres dècades d'aquest segle l'economia aranesa es recolzava en un

sistema de producció mixta agricola i ramadera. Les activitats agrícoles s'orientaven a

l'autoconsum que, amb els condicionant* de l'entorn físic, imposava una

complenirntantat de conreus. Els grups domèstics constituïen les principals unitats de

producció en l'agricultura, dedicant els seus efectius laborals a l'explotació de les seves

finques. Tenir camps de conreu propis esdevenia quasi un requeriment per la

subsistència ja que la seva escassetat impedia un mercat de terres i limitava les formes

d'accés no dominicals. La ramaderia era l'alternativa principal a la insuficiència agrícola

havent-se de disposar també de prats de dal I per mantenir ei bestiar a l'hivern. Els elevats

requeriments del camp, on les tècniques emprades depenien del treball humà, es

concentraven a l'estiu, en un lapse relativament curt de temps. L'aprofitament de les

pastures alpines, que junt amb la facilitat d'implantació de prats permetia adoptar aquest

sistema productiu, coincidia amb els mesos en què calia atendre les tasques agrícoles. Si

ée Im eeráÜtr» y et OM fronti «*MMÍcf, orf» timi; »ttbutt ài pntbée ut rmtréféa e

A La f<iditt«9un trmtonal« prr* «en a ! Arai uni gpw títutma» <¡ur diticuH.» fi trm tfactantm. At no our tot« le»

r.T'mentán, no hi h» Jtord rmrr fes tomi um «i tcÌK*é amb I'ONMBÓ 4th municipi fi, rn cowequtncu, § La

f»op*ctat. acspaciottf i otnt ad *o<), cam »mb b prop-í tapcfüeír &a$/ñím» ímurtjj 43.AI b MftMH é < *i*tt-t et Rum, j
(Sunoí, I W,. «.: 7»», w,om Ikonj i 62.0«? M|Mtt C«ntJ«-Gmi» (Wt). é MAPA (IfH) i ! Inerti« CmaffMw ár

(Iff !}
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Diagrama A.
Distribució de b propietat i ocupauó d*l sòl

f «nt: tain»-Mar»c«fHj«täi fowstal, 1978 ((abonné pràpia.

bé la localització dels assentaments prop dels camps evitava el rigor del clima hivernal i

facilitava l'atenció dels conreus, la distància fins les pastures esdevenia un impediment a

l'aprofitament individual. D'altra banda, els productes forestals, indispensables pel

combustible i la construcció, no requerien tampoc d'un ús intensiu i, pel contrari, la

seva explotació a gran escala esdevé més rendible i menys abusiva que organitzada de

forma parcel·laria. La propietat comunal de les muntanyes, en definitiva, alhora que

garanteix l'accès (fels veïns als seus productes, recolza una organització col·lectiva per la

seva explotació. Agrupant en un sol ramat tot ei bestiar local, els grups domèstics

podran centrar el seu esforç en el treball agrícola, imprescindible per la pròpia

manutenció i la dels seus animals durant els mesos en què el clima imposa l'esubulació.

Aquesta lògica espacial explica el diferent pes relatiu que tenen ambdues formes

d'apropiació en cada punt (fe la vall en funció de la seva aptitud agrícola: la major

proporció de propieta; particular es registra allí on la superfície conreable és també més

gran, mentre que els llocs que dificulten l'agricultura presenten un percentatge més alt

de terrenys comunals. Així, a finals (fel XIX» un 18,5% (fel Baish Aran era de propietat
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particular enfront (fels 8,9 i 8,2 del Miei i el Naut Aran (Reig, 1896:102-103)2/. L'abast

actual de les finques particulars ja no dóna compte de la superfície conreada (per

l'abandonament general de l'activitat agrària) però sí que mostra el límit històric de

l'agricultura, en un context en què la baixa productivitat dels sòls i les tècniques

emprades obligava a augmentar la producció estenent els conreus en detriment del bosc.

En les últimes dècades han desaparegut molts dels enclavaments consignats a primers de

segle al Catalogo de Montes29 així com bona part de les parcel·les obertes enmig del bosc

que s'aprecien a les fotografies aèries del cadastre dels anys cinquanta .

La llarga dunda de la convivència entre k propietat comunal i la particular

s'explica, doncs, pel manteniment d'un mateix sistema adaptatiu que ha sofert pocs

canvis des de l'edat mitjana fins a principis d'aquest segle. El predomini dels comunals

sembla ser menys explicable a partir del moment en què la intensificació dels treballs

forestals i la implantació de les hidroelèctriques i el turisme donen lloc a un

desenvolupament mercantil depenent i, en gran part, en mans (k capital forà.

L'explotació contemporània dels recursos no ha estat acompanyada formalment per un

canvi en la seva apropiació dominical. No obstant això, aquests aprofitaments han estat

afavorits directament per l'Estat, en modificar l'estatut jurídic del patrimoni comunal i

decretar sovint (per la producció elèctrica i la xarxa viària), el caràcter d'obres d'interès

general. A més, la concentració de la propietat (titularment en mans d'entitats de dret

públic), ha afavorit la implantació de sectors que requereixen unes ocupacions

relativament grans com és el cas del turisme , fent que l'Aran contradigui l'argument

que associa el predomini de la propietat comunal amb les comarques deprimides

econòmicament (cf. Giménez, 1991:519; Nieto, 1981:25). Aquests aprofitaments

suposen, en la pràctica, un ús privatiu de les muntanyes durant vàries generacions a

canvi d'unes quotes molt reduïdes en favor de les hisendes locals (a banda del guany

Z?, Tol i t|tte Rfiu vi intervenir en I jvaJíuíio de tei cjpacnjíi forma!« je la cernire», kl teva «ifres «m errònies quan a

¡a r »trraiom Total» («o r gin' a k vaii mà de 10.000 ha per sobre de la »en «perfide reafl i tantee, provablement, quint a la premio

de f' aba* 'it I« fonaci de propinat Ko obnam hiver à emprar -lo noma de forms indicati*!. éj l'unit treball que ofereix

iríontiació éügrcfaéi * »vell municipal

2*. Les MUP annexe« tener. Ï.S44 lu de tol ao comunal (un (% de b «èva «preuar). De ict, no vrmprr ei tracta de

finques mdvtmàe» rnrniç ¿t le» muñían v« uno que »o-, irrt se ui uen a ¡a paït inferior aris «wants.

2?. Ano Bonn, alirr tap, que no e* meu d'un paiutgt «tarai, ibè a I emprtmu et l'aceto humana d boac «ta

guanyant lema« proe,re»uvamem «n direcció al (om de k via! (IOTIIH en forma de bov oa» i ataronnt eli incendii), ment re qu< let

past urn aip-.ne» es éepaátM amb el deiceni at b cirreça ramadera i dt la compionerf acic d opèci« animal» rlitrrrm i (Gireu i

N, Meni'r que Triecab!« dei Valli de Ara«, SA «a acomepiir en poc temp» A dreti pel muniater cV I ma: io dr

Vaquera (panant de 1 19 a 4M ka éá 1 VSl ai 1979, mene» • h conce»*? de ladminutrició >ore»al), ks u-iciative» per cornu«!

camp» de ftM a La i a Baeerpie t'Iun «M reiteradament f rrnadn pet una manca d Vord entre la lotalnat dei» propmarn
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indirecte que pot reportar aquest model de desenvolupament pel conjunt de la

població)*1.

Tot i que l'existència del mateix patró a.Japtatiu en tota la vall ha generat

històricament una forma específica d'apropiació del sòl, els pobles aranesos no

constitueixen entitats homogènies entre si per la diferent extensió dels seus termes i

quant als recursos que abasten. La propietat de les diferents muntanyes ha romàs, doncs,

a aquest procés de canvis administratius i dóna compte, no nom. del marc de les

antigues universitats, sinó també deb béns comunals a què tenen accés els habitants de

cada poble (tot i haver perdut capacitat política en la seva gestió). Així, per exemple, un

veí de Garòs, malgrat pertànyer avui d'un municipi amb capital a Salardú, pot gaudir

deb pastius de la muntanya d'Arenho (enclavada en l'antic fórme de Bagergue), però no

es beneficiarà d'una subhasta feta a Corilha ja que aquesta pertany a Gessa 2.

Les muntanyes solen pertànyer a un sol poble, però en molts casos són objecte

d'una propietat compartida entre dos o més i sovint estan sotmeses a algunes servituds.

Tot i desconèixer en profunditat com i quan cada muntanya fou assignada als

agrupaments pobiacionals i la història específica de cada pertinença , no és difícil

observar una pauta d'apropiació de l'espai orientada a garantir una relativa

autosuficiència productiva a nivell local a partir d'un accés simultani a conreus, aigües,

prats, boscos i pastures. Així, eb comunals no es concentren mai en un sol sector sinó

que abasten un territori diversificat quant a l'altitud, l'orientació i el relleu, inclus amb

enclavaments allunyats dels nuclis de població (afavorint, entre d'altres coses,

l'aprofitament de pastius amb diferents calendaris de creixement i qualitats).

Mentre que els pobles amb una major extensió de comunals i més equilibrats

quant ab recursos pastorals i forestals solen tenir només muntanyes pròpies (Arties,

Bossòst, Canejan, Les o Vielha), eb de menys pertinences o més deficitaris en algun dels

aprofitaments necessaris les tenen generalment compartides (Aubèrt, Bagergue o Betlan).

Les muntanyes en règim de condomini donaven dret a un accés per separat als veïns de

cada poble per mitjà d'un repartiment establert quant al calendari i només

V; Q marc lurídàc de la ocupacions «übten qui, im top (malilla é prncxtc .V la asnéeme, toia kt

a mam ¿t \o tatuats proptcúneï (per Vaquem va aeerdar-*e qur tot« let concnMom caditi -m a) 103?) Mrit-r tptt ¡a

acupactom et menys at M in y» pague« d vilor del tcrrtnv ocup« rn un vai cap, fei de am irmpi han de nwicr w cano« anual

M, La nunca de rincorameli f m r» ¡Vttructun »dmimsritivj t la propietat comuni] t« uni importimi! metodolòfica

ptrò també impU'iciom en b cnnifMCMte d* aquén munyi «acuì. La diferent dotació em raettnot aeb poble« no pot »valuar-« ¡

partir et les rnmni muuicipiU (ino qui ha de fer-te en rdactÁ tnb les teoes pert mener« (LÌ Pjriin. 197f:4JS), Là penpectivi

rvoiojici aáopuda Pa lòfica «pacul de ics penmenee«, la lev* relaaé imb cb apfoíitjrrw-mi) no po'. haur >r en una Jivuiu qur éi

Iruit d uni polii K i receM i no el proéune d tin proc« de Barga dundb,

U, Alpins d iquesu efclrrrrn>m«)H ban tmm «mentiis l'acord et no dj»id¡r Be?et Darrer «atre elt poble« Ai Pupb près

a principii <U XVII o d rrpirtimcm éé terme de Latpin (deiapirepji proviHirnncn'. al XIV a cortx^uencu d uni epviemt. m d un

f Jifïiivimnn) rnirr Aruej, Cam, tjeuruiiu i Catarrffe.. L* deuparició d alt m pobliciont a<eáievab (Cap d'Arai», Catti. Mumroí,

Pufo, Simi Gfmmi, Sini Gemo, Sa« V«cfrrç i Sentrl», trioni Rtjjli, 19> 1 í%), hivii áe m.xlifKit tarnl« é mapa de penmenfct-
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MapaS.
Pertinences comunals i superficie d* propietat particular
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excepcionalment en relació amb les diferents partides. Els beneficis de l'explotació no

veïnal (mitjançant subhastes de fusta o de pastures) es distribuïen en funció de les pam

corresponents a cada comunitat copropietaria, sent una d'elles l'encarregada de la seva

gestió '4. Pel contrari, les servituds fruit de concòrdies solen atànyer a partides concretes

en què el poble titular cedeix a l'altre drets d'ús ben especificats. En aquest cas, la cessió

d'aproutamcnts veïnals de fusta i llenya és força excepcionals i es tracta més sovint de

drets de pas pel bestiar, d'abeuratge o de pastura .

La socialització de l'espai a partir (fels aprofitaments i de les formes d'apropiació

ha configurat, en definitiva, les pertinences de cada poble. La independència relativa de

cada comunitat local en la gestió deh recursos i els condicionants físics expliquen que els

termes comunals no siguin equivalents uns amb els aures. Així, per exemple, enfront de

l'extensió pastoral de Vielha (5.560 ha), Arró només té 96 ha de pastures, igualment com

s'oposen les 1.682 ha de bosc d'Arties a les 82 de Bagergue. Avaluar la riquesa dels

recursos de cada poble considerant solament l'extensió de les ocupacions del seu terme

é$, però, una forma només aproximativa d'una variabilitat major. La muntanya no

constitueix un espai indiferenciat: les espècies forestals predominants, la densitat de

l'arbrat, les facilitats d'estracció, qualitat i valor mercantil de la fusta pel que fa als

boscos, així com la localització (sobretot l'altitud, el relleu i l'orientació), la qualitat i el

calendari de creixement de les pastures condicionen les possibilitats d'explotació de cada

muntanya,

Mentre que la fusta, sent escassa en algunes muntanyes, solia abastar arreu el

consum veïnal, els pastius estivals esdevenien un factor més crític. Enfront de pobles

amb un volum de pastures per damunt de les necessitats del bestiar que podien mantenir

durant l'hivern, d'altres més afavorits agrícolament havien de limitar la seva cabanya per

manca d'una quantitat equivalent de pastures pròpies. La capacitat demogràfica i el

volum d*» bestiar de cada poble, però, depenien més dels camps i dels prats de conreu (de

M, Aimí, ptr eunple, ú W7 n sol licúa tuta tubhatu a la parada mancomunada de Sani Vicenç, at»ra*m-«e que d
r. "ax*n nwtcwna* CMC um de Ui 12 ftnm ipu cono laptníttftt tienen tn duh<¡ moot, arrmfenée t ftrta o .: U imtuJ t

fa»«, J JNHM s Viítmé,, Í ptnn t Anm i nut * Arra' [LAVOS, 1 ! 2 1917] Hi condominis, piró, no semprr corresponen lis

pobles en par» percentuali La mununya <V Kem Darrer, mantenint provablement una relació *mb d nombre de vtïiu de cada

c rjrtmr.it ai en ae»rdaf-§e ia teva indivuibüitat, es* dividida en i 12 pant (43 de Salardu, 25 dt Tredòs, 17 áe Bagergue 14 de Gessi 1 1 3

dVnhaJ
31 Arró, per exemple, pot treure luta d'et Arrupit, a una muntanya de Vilamòs, «fotre <|ue a Sant Vicenç, Je ta

muntanya d'Aubài qut m propietat de KQMÒM, et vetm d'Arre, Arreï t Vilamòs pode« fer-hi Benyt, a banda de dur-ht d bettiar à

jproluar «• et les patturtt,

3é. L>«i«èncu de muniany« endavadeï dins de les pertî mrn d alt r n poblet requeria d'Cuesta mena d * ot Js Atií, els

dt Carat nom« poúrn dur • pwturar ell iruí animait a Areoko creuant 'Coniila (de Getta) i hi tenen una servitud et f M amb

aquetta finalitat. La concàrdia entre ARMI i Vielha racoUidt al llibre de capítols del praner pobl«1 tUtutrs la finalitat ramader» 4ek
paci« i la rtctprociut que »clu puar-13» *L· vti* 4 A nus em éantf pttfrtm » If t «¿a de V'teüi M hr\tu> fit fttnt'f ft* im /r*sa t

fet*, > Mununyj é ÍMfny Rolé et li ml« é 'A nm fer t ¡ftif Is Mimitmyf ¿e I Hmfiui t et U nét & VtfiU. p**nl i rvoAn:, ftnml i

¡muti, 11*.--(ifuií. t «ui »Minx [quej It éù* tèe l'A nm ;*x* /*IM> 4t» MIM» é» imtmr pn k» térmtm éé Ju Hmf>uí. ma ft§er

tom <ú*<»u JntieU MM Sit/W/ini < iïmiftf lo (*mí etnuittyrr*.



116 Recano*, formes d'apropiació i diferenciació social

Orifica C.
Ocupacions de tes Muntanytf d'Utilitat Pública
(ai milen d'hectàrees)

Font GonxatoGarri*, 1971. Elaboració pròpia

l'extensió dei sòl apropiat de forma individuai) que no de les dimensions i els recursos

dels seus comunals: l'única limitació dels veïns en l'aprofitament dels pastius era que el

bestiar fos propi, pel què el volum i la composició de la cabanya havia d'ajustar-se a la

capacitat de produir herba. Es, però, l'explotació comercial de les muntanyes aquella que

ha comportat una major diferenciació entre pobles. Els què tenien una quantitat de

pastures superior a la capacitat que permetia la seva herba de dal I podien arrendar part

dels comunals, admetre bestiar foraster al seu ramat, manté, ú* la récria de bestiar major

o subhastar les segona herba, a canvi d'uns ingressos quamiosos pel seu finançament,

L'explotació de la fusta ha estat un recurs encara lucratiu. Fins als anys setanta, i per

manca d'altres fonts d'ingrés, els pobles amb capacitat per subhastar grans partides de

bosc podien permetre's disposar d'uns millors serveis locals amb una participació veïnal

menor en les despeses collectives17.

J7. I. «piotino comcKMl et putttm i botem no és un (trauen nom« comwnporim A finali «y XV01 Y«ung M

obieivi <|ut "Is »-«nwivo MM frnpteiti et ¡a fcrtèçiaa (...\- <MÍ* vm tient m {alter té fmt* ft* é fm í ptt * ai>r*t <ftt nttmtai, m et
ieo««pMft, Atttttfêm im ttààm frr mUfà¿r a,M*su im kriufu<¿r¡n funèfua*. Ituilnwm.é hntur dti> »rmi n "ffmté*»
fe"MM(M)«4rf<Mw'im*6llU!«IM^4MMttrtl.4£bjMttM^

fum kàiss et Gittà^M" (W0-WJ.

^v î

I
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Gráfica O.
Aprofitament veJhal de pastures (19*041)
(caps reduïts a ovins, en milers)

SU*

Forn: Mayoral > Lupai PatoRtfque, IM3 I Utxw* .n pr̂ p ¿

Gràfica E.
Bestiar foraster (196041)
(caps réduits a ovins, en milers)

« * 4 « I 10 ti M li

fon' M4«lfa i lâfN»/ Pjl'ifrwqur 19« ) f IjbtKj. if. prc^M
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Aquesta diferenciació no té una distribució uniforme al llarg de la comarca. Els

pobles de la capçalera són, en ¿ti eral, els més beneficiats quant a pastures (alhora que

aquestes tenen un major pes relatiu als seus termes). Tot Pujólo admetia una carrega

ramadera que depassava les necessitats veïnals (amb una presència important del bestiar

major) i subhastava les seves muntanyes. L'any 1960-61, entre Bagergue, Unha, Salardú,

Tredòs i Gessa, a banda dels seus 985 ovins, 370 bovins i 420 equins, acollien 28.800

ovins, ^20 bovins i 290 equins més, quasi la meitat de la cabana forastera que passava

l'estiu a l'Aran. La seva capacitat forestal, però, era molt més reduïda i a Bagergue i

Unha satisfeia escassament el consum local. Els pobles més baixos, amb una menor

quantitat de pastures, "tenen feina a mantenir el bestiar propi" (Solé i Sabarís, 1964:38) i

havien de limitar per força el seu bestiar: els 1.850 ovins, 700 bovins i 57 equins que

pasturaven a Bausen, Bossòst, Canejan i Les eren exclusivament dels ramaders locals. Les

seves muntanyes afavorien més l'explotació de la fusta, obtenint ingr-ssos importants en

aquest concepte (una cinquena part del total de la comarca als anys 1965-70). Vielha era,

ab anys seixanta, el poble més beneficiat quant a recursos. Sent el què tenia la major

cabana veïnal (580 ovins, 300 bovins i 70 equins), era també aquell que admetia més

bestiar foraster (14.600, 350 i 110 caps, respectivament) i el què subhastava més metres

cúbics de fusta i obtenia majors guanys d'aquesta explotació (13 milions de pessetes per

prop de 20.000 m3 de fusta al 1965-70),

Gràf'ta F.
Ingressos per subhastes (1965-70)
(en milioni de ptes.)

O*"

font O<jfi/alp/-T,af, M, W1 Elaborane pfùj»«
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La fotta regulació a què han «tat sotmeses les pertinences comunals fins aquest

segle (amb la fixació de les partions de les muntanyes, la regulació deb usos pastorals i

forestals i IVstabliment d'acords transfronterers11, concòrdies, servituds i sancions pels

aprofitaments abusius), mostra una competència pels recursos explicable per una

explotació intensiva i una forta pressió demogràfica. Enfront d'això, la davallada de la

ramaderia i l'aparició d'altres treballs al marge de l'agricultura donen lloc

contemporàniament a una absència relativa de conflictes pels termes39. L'extensió dels

conreus farratgers en detriment deb orientats al consum humà podria haver afavorit una

sobrecàrrega ramadera. Però, inversament, el tancament generalitzat d'explotacions ha

fet inclus que deixi de ser rendible l'organització comunal del treball ramader a nivell

local, sent una pràctica estesa a les últimes dècades la unió dels propietaris de pobles

diferents per formar un únic ramat.

3.2. LA PROPIETAT DE LA TERRA COM A FACTOR DE DIFERENCIACIÓ

SOCIAL

El predomini de la propietat comunal a l'Aran no suposa l'existència d'una distribució

igualitària dels recursos . Igualment com s'ha assenyalat per d'altres llocs on aquesta té

també una importància significativa (Arguedas, 1987; Giménez, 1991), tenir els mateixos

drets en l'usdefruit deb béns comunals comporta un profit desigual per part dels

individus i grups domèstics quan aquests tenen unes possibilitats d'aprofitament

diferents. La societat aranesa s'ha caracteritzat històricament per una diferenciació

interna que l'organització comunal ha contribuït a perpetuar i a reproduir.

L'autoconsum imposava una dependència directa dels grups domèstics respecte als seus

patrimonis particulars. La subsistència només podia garantir-la un accés a terres

suficients pel conreu dels productes necessaris pel consum, almenys fins al moment en

)l. Les comunitats pirinenques temen »cords de cooperació amb poblacions de valls veïnes per l'ús de In muntanyes

(pastoral, comercial, de ccmunicicions), per ta) de garantir una convivencia pacifici i l'accés a recursos complementaris. La vigència

del« tractats atinar fuatna va decaure a partir del XVI per la major presència de les monarquies en delimitar els seus dominis, firn

¡'aprovació definitiva de les fronteres estatal» a la segona menat del XIX Les convencions vigents recullen alguns d'aquests costums,

subsistint fins avui servituds de pasturatge amb poble« del vessant francès (per exemple, a Col h de Baretges, a la muntanya de

Bossòst, alguns venuti de la regió de Luithon poden entrar-hi bestiar (ins al pruner de |uliol) (t/ Arrows, 1914; Brunet, 1987

Casteran, «97; Cavatile*, Í9JC|.

J9, tis conflictes pels temut en aquest segle s'han centrat en els bolsos (donat l'elevat valor adquirit per aquetts) i

sobretot en la muntanyes mancomunades per lei deficiencies en les panions A Vilamòs, peí eiemplr, les act n municipals recullen

conflictes amb Arròs (per la delimitació d'eth Desert, al 1926-211 al 1951-59), Arre (per ei Bordasses, al 1929), Begòs (19)0} i Bossòst

(per k wrvitud de Sam Vicenç, al 1957)

i : Compartint amb d'altres autori comemjnirims una imatge il Jusòna de les socwuts pirinenques que no resisten a una

anàlisi rigorosa. Soler i Sámalo afirma que a l'Aran "tt dificií fmUtrn* de l .ruWuf fon tnnlt Mí dettiti tonfi di ttn pr¡munti

- (1906:?S)
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què la vali s'articula definitivament al mercat. De la mateixa manera, l'estratègia

comercial de la ramaderia, aquella que més di rea amem es beneficiava de la propietat

comunal de les muntanyes, solament podia ser adoptada pels grups domèstics amb

suficients prats propis com per poder mantenir el bestiar durant l'hivern (a banda de

tenir, també, el capital necessari per invertir en aquesta activitat). En definitiva, doncs,

els béns comunals només permetien una complementariut d'activitats i produccions a

aquelles cases que podien assolir la subsistència per elles mateixes i no comportaven una

atenuació de les diferències socials

Amb això, tot i la reduïda extensió territorial que ocupa en el conjunt de la vall,

la distribució de la terra de propietat particular, com al mitjà de producció més

important, esdevé el principal indicador de la diferenciació econòmica i social41. Cal

tenir en compte que les formes d'accés no dominical no han tingut mai una importància

massa significativa a la vall. El volum de bestiar en propietat, d'altra banda, com a

capital circulant més que com a mitjà de producció, es mostra molt subjecte als canvis

conjuntarais del mercat i dels o'rsos domèstics :, en qualsevol cas, està en relació amb la

capacitat que determina la terra apropiada particularment.

La distribució de la propietat particular

La grandària reduïda de les finques és el tret més rellevant de la propietat agrària aranesa.

Els amillaraments de Vilamòs dels anys 1881 i 1944 permeten caracteritzar l'estructura i

evolució de la propietat particular en els dos darrers segles4. Al 1881, les propietats

majors de 2 ha són força excepcionals (un 11,7% del total, que suposen el 40% de la

superfície particular), i destaquen només tres terratinents amb més de 4 ha. La

freqüència de les grandàries és, per això, molt reduïda, encara que les diferències

esdevenen significatives en ei context d'una agricultura de muntanya i orientada a

l'autoconsum. Els petits propietaris hi tenen una important presència: una tercera part

del total tenen hisendes de menys de mitja hectàrea (la meitat dels quals no assoleix les

dues àrees) i controlen només un 7% de les terres. Amb tot, aquells que poden

considerar-se com a mitjans propietaris són els què constitueixen el grup més nombrós,

amb un relatiu equilibri quant a l'extensió de terres que tenen com a pròpies: la meitat

41 A par.ir deh computi de It Pljy (1870) »obre eli Malanga de Caviterei» i de Marinière (1914) »obre la va!? del Loaron,

Soul« afirma ^ut en la societat pirinenca del XIX lei terrò connuuirn, en valor de metcm, I »ertimi principii de la ncpteta d'un

grup Hon;«i¡( entre el 6} i d 10% del valor dt ton els MIM béni moble» i immotilo (1917:217)

42. Et» anuui locai» no comer**« di amillaramemí i cadastrai neccMant per fer un tegument precís de l'evolució de la

propietat abans deli anys l WO. El« registres local it ut s a V damât, no ornant, poden eotmdertr-fe com a repti semât lu» tenim en

compte les dades qualitativ« que proporcionen d'altra fonts La tegoita menât d aquén »ejjle pot Mtwliar-se amb major detall mercès

al darrer cadastre (format a la província «tue a!» any» I9SMC) i ab cemot agraris (1962, 1«?2, 1*12, !W). però constituent un

període moli canviant, caracteritzat pel declivi de l'acimtjt aerina i ('apáñete d altro sectors econòmics que no depenen tan

directament de I aprofitament ilei tèi
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de finques tenen entre 0,5 i 2 ha i abasten també la meitat del sòl apropiat

particularment4.

Gràfica G.
Propietats segons la grandària a Vilamòs (1881-1944)

12 18

Feme Amillaranentî corresponents. Elaboració propi*

El registre del 1944 mostra una disminució important en el nombre d'hisendes.

En seixanta anys els propietaris de Vilamòs passen de 102 a 78, provocant una certa

concentració de la terra (l'extensió mitjana de les finques passa d'l a 1,6 ha). El nombre

de petites propietats es redueix al mateix temps que les mitjanes i les més grans guanyen

un major pes: una quarta part té en aquest moment menys de mitja hectàrea (posseint un

4,6% de l'extensió amillarada), alhora que es doblen els terratinents de més de 2 ha i

passen a tenir el 58% de la superfície. El fort descens demogràfic iniciat a la segona

meitat del XIX i la progressiva especialització en la producció ramadera són els factors

més plausibles per explicar aquesta baixa en el nombre de les finques petites (viables

solament en una orientació productiva al consum domèstic44) i la concentració

consegüent . Entre els propietaris, doncs, l'emigració hauria afectat fonamentalment als

petits, fent possible una distribució menys desigual entre aquells que van poder evitar-la.

Les dades que ofereix el cadastre format als anys cinquanta confirmen pel

conjunt de la comarca les característiques de l'estructura social agrària de Vilamòs46.

43. Malgrat la »èva relativa fiíbilitat, la dada del repartiment cadastral de G*s*a del 1824 tpunien igualment a l'existència

d'una diferenciació » l'interior dels pobles: enfront de les menys de 5 ptes, de contribució de la menat delí 60 propinar» consignats,

quatre famílies pagaven entre 20 ! JO ptes, a compte del valor del seu patrimoni (Moga-Pont, 19)6:102*104)

44. "A« gao, jimhpx* tem, vivien. Perquè tenien horta, tenim ftuta, tauen litt, ttnun et tol" (DBB].
4 J. "A lg Vull J'Artn Hr. fTtn propieun no h\ po' ter, perqué no h¡ h* extenuo. Inngi-u 't im poUe tom Bagnyue, q*t In ht

hfgul fursiits «in. Qwn U eren la qmnoUM «to, L· distribuito em fetaÍMau. tí qui ftm é if» daprt \>*n rmtgrtr [.,.]. Lünxit

OMtéK* Im out rompront ¡ùria prcpicuti fini q*t h» tingut turn profitto taunt decent*' (FAB].

46. El* cadastra presenten nombrosos problemes metodològics, a banda dels què sovint s'han assenvalas per discutir-ne la

seva habilitât (per ta finalitat fiscal dels recompte» i eli procedimenti empra» en la seva confecció). A niveJI local, l'existència de
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Així, els propietaris de menys de mitja hectàrea representen prop d'un terç del total,

enfront del 13% que tenen més de 5 ha i que disposen (fel 45% de la superfície particular

(amb 49 finques més grans de 10 ha). La grandària mitjana de les hisendes a nivell

comarcal no difereix tampoc del poble analitzat (1,6 ha per propietat), tot i que presenta

localment una variació major. Les mitjanes de Salardú i Bagergue (2,9 i 2,6 ha,

respectivament) són les què més es distancien de la resta de municipis, mentre que el

valor mes baix el dóna Gausac (0,9 ha).

Quadre 1.
Estructura de ta propietat (1953)

Prop. % HM. %

0-0,5
OS-1

1-6
5-10

10-20

Total

608
259
902
222
48

2040

29,8 >
12,7 >
44,2
10,9
2,4

355
2554
1624
715

5248

6.8
48,7
30,9
13,9

Noia: Les dades corresponen al cadastre de la propietat rústica, que a l'Aran va elaborar-se erttre els anys 1953 i 1960.

Font: Sund, 1989 Elaboració pròpia.

La pol.larització en l'estructura agrària i la tendència a la desaparició de les

finques més reduïdes es constata igualment al 1976, darrer any pel qual es disposa de

dades publicades tot i que només per alguns pobles del Baish Aran. Com diuen Majoral i

López Palomeque (1983:87), l'abundància de propietats molt petites en els pobles que

tenen un nombre major de població {Les i Bossòst) s'explica pel seu ús com a horts pel

consum familiar, els quals suposen una dedicació marginal en el marc de les activitats

econòmiques actuals (es tracta de centres dedicats fonamentalment al comerç). Les

millors condicions agrícoles dels pobles de ribera i la tendència a la concentració fan que

les finques de major extensió tinguin mes pes en els pobles de menor altitud que a

Vilamòs: un terç de les propietats té més de 3 ha i n'hi ha 24 per damunt de les 10 ha47.

propi«»» a civjll entre dot dmncies o enclavades en un municipi diferent al de residència del titular pot donar valoracions

confusivo alto que pot temblar una propietat petit* pot ter pan d'una hnenda de grams dimensions (Ferrer, 1917:211). A escala

comarca!, les estadístiques publicades només proporcionen resums municipali i empren criterii diferents. Així, segons Suñol (1919) ei

cadastre dels anys cinquanta compia un tota! de $.241 ha repartid» en 2.040 propietats (amb una mitjana de 2,6 ha per finca),

mentre que López Palomeque i Majoral (1912), que empren una revisió d'aquest registre feta a! 196$, tot i afirmar que repeteix

exactament les ¿ade* de l'anterior, indiquen una extensió iota) de 3.157 ha apropiades entre 2.4 H terratinents (amb una mitjana de

1,6 ha). Possiblement, aquests darren autors no pi'nen en consideració les terres inculte» (que, segons el cadastre, ocuparien 1.51!

ha).

47. Aquestes xifres provenen d'una Rdnion et emtnbuyentm at Rúsluu y Agrtru da 1976, relativa a Bausen, es Bòrdes,

Bo>-,òst, Canejan i Les i estudiada per Ma|or»l i López Palomeque (1913:86-87) Lea dadet cal emprar-ks amb precaució perquè no

concorden, pel què fa a la grandària de la superfície particular, amb les què ofereix d darrer cadastre.
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Igualment com k grandària reduïda de les propietats, l'elevat grau de parcel.lació
de les finques constitueix un altre tret estructural de l'agricultura aranesa. Els recomptes

fiscals ofereixen també una aproximació a aquest factor, però no sempre el reflecteixen
fidelment41. La redistribució de terres registrada a Vilamòs entre els anys 1881 i 1944
comporta un augment en la mitjana de parcel·les per propietat, que passa de 7,7 a 10,2.

Les finques, doncs, a més de ser petites estan molt dividides49. El cadastre dels anys
cinquanta confirma aquesta característica per tots els pobles de la vall. Amb una mitjana

de 6,7 parcel·les per propietat en el conjunt de la comarca, la freqüència per municipis

gira entre les 10,8 parcel·les de Bausen i les 4,4 de Bossòst. El major nombre de trossos
dedicats a horts ab pobles de la ribera i la grandària més gran dels prats, predominants

als municipis de major altitud, fan que la parcel.lació no tingui una distribució
geogràfica regular en tota la comarca.

A Vilamòs, tant en un amillarament com en l'altre, la meitat de les propietats

tenien entre 6 i 15 parcel·les. De fet, el descens en el nombre de propietaris comportarà

un augment considerable de les parcel·les que tenen aquells que surten consignats al

1944: un 11,5% tenen més de 21 parcel·les (un d'ells arriba a tenir-ne un total de 33). La

divisió de la propietat no era solament un problema dels propietaris petits sinó també

dels més grans. Les finques d'aquests darrers, doncs, no es nodrien de grans parcel·les

sinó que estaven composades per una quantitat elevada de trossos petits. Les parcel·les

més grans d'una hectàrea són molt excepcionals: les de conreu tenen 0,1 ha de mitjana i

les de prat 0,3.

El condicionament del relleu no és la única causa de l'elevada fragmentació del

sòl. La incorporació de superfícies al conreu a través d'artigues i rompudes en moments

de forta pressió demogràfica (sobretot al XVIII i a la primera meitat del XIX, feta en

detriment de la productivitat del treball agrícola""0), els efectes del sistema d'herència i la

compra-venda afavorida per l'emigració hi han contribuït igualment. La parcel.lació no

només constitueix un constrenyiment amb la mecanització dels treballs agrícoles sinó

que també ho era quan aquests depenien fonamentalment de l'energia humana '. A més,

la dispersió de les parcel·les, fora de la seva diferent aptitud pel conreu (dedicant les més

pendents i distants dels nuclis de població com a prats), no oferia tampoc unes

possibilitats massa grans de complementado de produccions i del treball ni una reducció

48. Els ammaramenti i cadastres consignen com a diferents t*m ¡fi parcel·les allunyades com aquelles que, tem contigües,
«tan solament separada per algun accident geogràfic o per un cimi

49. Com indica un informant, lo finques 'ton petua, fera tfarçt át troam,," ¡MSU1
50. Com assenyala Madoz a mit|an segle passat (referim-se a Garòs), "é ttrrtao, áspero y pedngtno, a de medttru Ltiuitd y

na ren^«nienta*Mn^Kmemi<iM»í<f^t0sjn&Jaf fntàî e^
que ton Ui mis indufmubia * U sukastencu del hombrt" (1985:^42)

51. 'E¡ problem* er* U pn'ctLUitó [...}. L* fina me gnm tfuf ftatm lé tau htttàrm. I le* fìtra qiutrt aun en nifi t*" o
treni* f*neLles (...J, Li <And*umrnl moperttn*. Lt ptntva é tempi »rum d'un traf *t tltrt" [ABV],
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Quadre 2.

Propietat i parcel.lació a Vilamòs (1881-1944)

1881 Total Coréate de secà Prats

Has Parc Prop Has

0 a02
05 a 0.4
0.4 a 0.8
0.8 a 15
1.2ai6
V6a2
2 a3
3 a4
+ de4

Total

1,70
3,42

13,94
10,86
2053
16,83
13,12
11,46
18,77

110,38

33
48

148
98

154
125
84
S5
48

793

19 1,56
12 3,18
23 9,07
11 6,80
15 12,33
10 959
6 5,10
3 4,64
3 5,92

102 57,89

Parc Prop MM i

25
37

106
73

110
86
53
38
23

549

16 0,08
12 0,15
20 4,64
11 3,97
15 7,80
10 7.33
6 7,80
3 6,75
3 10,00

96 48.52

Horts
Pare Prop Has 1

1
1

19
16
28
25
23
15
15

143

1
1

14
10
14
10
6
3
3

62

0,04
0,09
053
0,09
0,16
0,16
052
0,07
0,07

1,12

Altres
*8TC PftSp

6
10
23
9

18
13
8
4
5

94

6
9

20
8

14
10
5
3
3

78

Has Pare Prop

0,02
0.00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
2,78

2,85

1
0
0
0
0
1
G
0
5

7

1
0
0
0
0
1
0
0
2

4

1944 Tota! Cereals d* sacà Arbrat, prats t horts
Has Parc Prop Has Parc Prop Has Pare Prop

ú a 0.2
0.2 a 0.4
0.4 a 0.8
0.8 a 15
15816
1.6a2
2 a3
3 a4

0,95
2,39
8,49
6,73

17.90
17,39
28.99
16,68

13
22
49
68

147
158
149
122

8
8

11
7

13
10
12
5

0,32
1,30
1.54
4,04
953
9.15

13,87
5.40

4

10
17
44

75
68
78
49

4
7
6
7

12
10
12
5

0,63
1,09
4,95
2,69
3.68
854

1512
1159

9
12
32
24
72
90
71
73

6
6

11
7

13
10
12
5

26,17 70 4 9,52 34 3 16,66 36

Total 123,71 796 78 54,36 379 «6 69,35 419 74

Font: Amillaranwnts cortwponeftts. Elaboració pròpia,

dels riso que podien afectar a les collites52. L'elevada par cel. laci ó constitueix, doncs, un

producte de factors socials (adequant-se, òbviament, als condicionants de l'entorn) i no

sembla ser el fruit d'una estratègia adoptada expressament.

Tenir en compte solament la distribució de la terra en propietat ofereix, no

obstant, un indicador groller de l'organització social de l'agricultura. Com a base

funcional de l'activitat agro-pecuària, les explotacions són unitats d'anàlisi molt més

significatives. Els censos agraris són els únics registres que permeten establir un còmput

S2, La diferent localització de \et parcel.ta podia aíavor.r m algun» indrets una em» complemfnuruat de cicif J d'acuvttat

en funció de I« diferencies climat iqu« A Vwlha, ** U narra M C.rwu, tb ctJiua g ¡'hrrkt vrnrn moii thim guetta nbrra sita,

¿ti n* Kr*r per riempie \ } Aaa vr àorui frr ithurti. 1 lògiuunm tothom tenu prttn U ribfitití Gmrwu i prta * I* rihrrtdtlrui

Nert" [ ABV] Pf| com r ir i, a Unita, MI els prat» «tu**» repartit» e« re d propi tenne i d de Ba§erguc, "l'hrrhn venu tau junt*, tou

4 Q*« «fc*** MMhiU m [pntj a &!*M l'ém" J
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en aquests termes, amb el què no pot ft -se un seguiment aprofundit en el temps". El
cens format al 1962 és l'únic que informa de la grandària de les explotacions i ofereix un
element de contrast amb el darrer cadastre54. Deixant de banda les més grans de 50 ha
(soca titularitat comunal), el nombre d'explotacions és sensiblement inferior al de
propietaris (759 explotacions enfront de 2.411 terratinents), pel què la seva grandària
corregeix la grandària reduïda de les finques (4,25 ha de mitjana per explotació). Més que
per l'arrendament de terres, la diferència de grandàries és deguda sobretot a la gestió
comuna dels patrimonis familiars (malgrat que aquests es relacionin ab registres fiscals
com a pertanyents a titulars diferents)55. L'abandonament generalitzat de l'activitat
agrària havia de provocar, sobretot des de mitjans de segle, una progressiva concentració
de terres en favor de les explotacions que van mantenir-se. Alhora que ha estat una
pràctica comuna que els emigrants deixin explotar les seves terres a aquells que romanen
a la vall com a pagesos, la menor pressió sobre la terra i les noves tècniques del treball
agrari han comportat un abandonament dels terrenys més distants i menys aptes pel
conreu.

Si bé la grandària de les explotacions corregeix relativament el problema de les

petites dimensions de la propietat, l'elevat índex de parcel.lació és, pel contrari, encara

més pronunciat. Les explotacions agràries estaven dividides al 1962 en una mitjana de

10,9 parcel·les, presentant els pobles més enlairats un grau molt superior a la mitjana

comarcal. Aquest mateix any, nou de cada Heu parcelles tenien unes dimensions

inferiors a una hectàrea i només 153 en tota la vall eren més grans de 5 ha (d'entre les

quals cal restar les muntanyes comunals).

Els censos agraris mostren, a més, l'evolució recent de les explotacions agràries

araneses. Estructuralment, la dada més rellevant és la forta reducció que es produeix a

partir dels anys seixanta, en un procés d'abandonament que afecta sobretot a les

Sí. í. .reuamem de let dades deU censoi de població amb rit registres de finques i de bestiar podrit possibilitar igualment

un estudi quan t nai ni de In explotación», tot i que nom« de forma aproximativa. La minea de concordancia temporal entre !a

documentació comcrvadii i en I« relación» de propietari» i habitant», pera, comporta un problema metodològic nome s mperabie

amb la reconstrucció de famílie» i un buidat exhaustiu dei» ànim municipal», notariali i del regmre de I« propietat

§4 Els centoi agrarii postenors, malgrat ter més comptent, no permeten conènrr la grandària de les explotacions. Al

marfe deli problem« que »vim »'han apuntat per l'anàU» d'aquesta informació estadística (sobretot, prl fet que cada cens hagi

adopt a entens d'elaboració diferent»), en d cat de i'Aran t'hi afegeixen d'altres inconvenient« Les propietats comunali es consignen

al cens com a explotacions pertanytatt a entitat» públiques, fent «anar amb la teva grandària I estructura agriria. D altra banda. I«

fusions municipals deb anys seixanta van (er adoptar unitats censal» poc ope'Wives i comparables. En relació xmb els usos del sòl, a

més, et confonen let pastures de muntanya i amb el« prats de dati.

SS. l'el què (a a k distribució geogràfica, eli pobles met alti del Naut Aran pretenien grandàries mitjanes per damunt de

ks I ha per explotació, mok per damunt de ¡es deh mèi afavoriu per les pràctiques agràries, com a conseqüència de la major

importància delí prats
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Quadre 3.
Grandària i parcel.lació per propietat* (1965) i explotacions (1962)

Propietats
Qrandina Parcel lacto

Nüm. Has Mrtj Pareri. Mitj.

Explotacions
Grandària Parcel.lació

Núm. Has Mitj. Parc«! Mrtj

Ames
Arròs e Vila
Artes
Bagergue
Bausen
Batan
at Baldas
Botsos:
Canejan
Escunhau
Gausac
Gessa
Las
Salatdú
Tredòs
Vielha
Vilac
Vilamòs

BaishAran
Miei Aran
Naut Aran

87
108
166
74
74

109
136
317
137
117
129
104
193
215
63

204

81
97

1041

748
622

109.63
14235
233,50
195,78
166,49
16137

18431
372J8
234,02
215,70
12339
119,61
ÍJ2.25
63138
104,46
298,86
128,65
145,84

1504.1
1068,5
1284,9

1,25

132
1,41
2.65
2,25
1,48

136
1,17
1,71
1.84
0.96
1.15

131
2.94

1.66
1,47

1,56
1,50

1,44
1,43
2,07

700
983

1294

713
797

969
1075
1399
1015
876
695
653

1147
1220

385
1269
545
91C

7043
5337
4265

8.0
9,1
7,8

9.6
103
8,9
73
4,4
7.4

73
5.4

63
5.9
5,7
6.1
6,2
8,7

9,4

63
7,1
6.9

28
25
66
16
43
33
65
98
57
54

25
23
54

45
29
51
15
32

377

203
179

100
71

182
147
144
90

271
334

282
149
68

132
279
400
234

161
45

134

1544

584
1095

337

234
2,76
9.19

335
2,73
4,17
3,41

4,95
2,76
2,72
5,74
5,17

8,89
8,07
3.16
3,00
4,19

4,10
2,88
6,12

428
183
668
305
804
259
719
668
440
463
189
382
520
765

511
414

90
469

4048
1598
2631

15,3
7,3

10,1
19.1
18,7
7.8

11.1
6.8
7.7

8,6
7,6

16,6
9,6

17,0
17,6
8,1
6,0

14,7

10,7

7,9
14,7

Total 2411 3857,57 1,60 16645 6.9 759 3223 4,25 8277 10,9

font: López Palomeque i Majoral, 1982 tiaboració pròpia,

empreses familiars que tenen una menor disponibilitat de terres . El punt àlgit es

registra entre el 1972 i el 1982, en què es passa de 645 a 324 explotacions, produint-se

després una certa estabilització. Aquesta davallada de l'activitat agrària (que els censos

no permeten mesurar quant al total de la superfície conreada), es tradueix també en un

descens quant al nombre de parcel·les explotades: de les 8.277 que s'aprofitaven al 1962

es passa en vint anys a 3.175, afectant sobretot als pobles de major altitud del Baish i del

Naut Aran (on arriben a abandonar-se fins a vuit de cada deu parcel·les de conreu).

Al marge dels efectes que ha comportat el declivi recent de l'activitat agrària,

l'estructura social de l'agricultura aranesa en els dos darrers segles es caracteritza per un

Sfe. Tot i que en U segona menú del XIX i ils ptuacn decenni* del XX l'emigració va afectar ronamentairnsnt alt grups
dome«ics tenie terrei pròpies i ab petin propietaris, segons Reddito s'hi afegeixen també poatenormem ell benestants que hauiira
marxat a Tolosa o a Barcelona per exercir profusions überall: 'DtifmádeUptrtuUtitU mtyor ptrtt Jr Lu ftmiíuii más tcomodiááu
buho m Cerru IVilacJ MM nert* rtdaiñlmam dt ¿u tierna y, m p*nr tomo (onsmtena* ¿t Mo, ti fueUo munir* un KauHe gndo de
iffuia*dtn amatoti* amttáádér ítems y propudtdet qut pout ctdt ßmüit" (1974:202).
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elevat nombre d'explotacions familiars de poca grandària57. La uistribució del sòl, sense

ser igualitària, dóna lloc a una societat en la qual les diferències patrimonials hi són

presents però no arriben a ser excessivament pronunciades, un univers de petits

propietaris relativament homogeni .

usos del sòl agrari
Els condicionants climàtics i del relleu expliquen que les terres conreades hagin tingut

des d'antic molt poca extensió a la vall, enfront de l'espai ocupat pel bosc i les pastures

de muntanya*9. De fet, com es desprèn de l'anàlisi de la propietat, l'abast territorial de

les finques particulars pot considerar-se com al límit històric que ha tingut l'agricultura a

la comarca60. A banda dels prats, al 1950 la superfície de conreu no arribava a 1*1% del

total (840 ha) i encara va reduir-se en una quarta part als trenta anys següents (640 ha al

1980). Actualment, les terres llaurades no depassen el 0,1% de la superfície de la vall,

amb valors encara més baixos en els pobles de major altitud61. En l'evolució recent de

l 'agricultura aranesa, no obstant, el tret més significatiu és la utilització d'antigues terres

dedicades al conreu de cereals i patates com a prats o per l'obtenció de farratges i, ja que

no se sotmeten a treballs continuats de reimplantació, el sòl aprofitat realment difereix

en relació als còmputs administratius.

La història de l'agricultura aranesa en aquests dos últims segles pot sintetitzar-se

com al pas d'una producció orientada a l'autoconsum a l'abandonament general de

l'activitat agrària en el marc d'una vinculació estreta amb el mercat. La utilització

agrària del territori és un reflex directe d'aquest procés. Fins als primers decennis

d'aquest segle, l'autoconsum requeria una diversificació productiva incentivada, a més,

per la necessitat d'obtenir un excedent ramader amb el qual poder accedir als articles

deficitaris i pels constrenyiments ambientals en adoptar una producció agrària netament

comercial. Com a unitats d'explotació, les famílies pageses havien de tenir un accés

57. Com assenyala Sol* i Sabarú, 'U propieut tentait itti farç* dtvuliáa \ \. potter tu tou L· vtü no troktriem niu

dotzm* dt ptjtfwn im-* ttrrc fràpta {...J. LM grtti tmfirut ma existeix" (1%4:4.1)

SS. En paraules át Redcltfi (refenni-se ali ir.y» imanta), 'tunqiu autttn ¿tfertneui m U c*niKtW ¿e tterrm que «c pam,

étuinason tan suhunct*iff coma furt cmr un di/ertncul importintr entre U< ffmiJui" (1974.202)

59. L'ocufcut de lòli conreables, juntament amb el creuemem demogràfic, «plica I aglomeració que hi ha entre kt
finques de diferents propinarli. La necessitat funcional d'accedir a determinats paratges vt moldre'* habitualment amb temttids de
paioue afectaven t tigone« parcel lo: 'Tmiei tl{àni]tte p*si*r HIU an/tUen», t t*i$t. /Vo (amb] eh atrrot na « aeaumtm f*n** Ei

60. Sunllehy (1ÇI1:SI) deduci», • putir de bf respoceí al cadastre del 171?, que a principi» dei XVIII é té! agrícola
ocuparia entre el 6,S% (Le») i el 2,9% (Gesta) de U superficie delí term« L 'aban deb conreïn et un element difkit d'avaluar fin» ben
contetnporiniament, mercès Ms cenio» agrar (tot i la poca fiabilitat d'aquest regutre i «Is seu» problème! per comignar «ma
agricultura com t'aranesa). F.li amtllaramenu mèi antics conserva«, dr finali del XIX, igualment com eb cadasi reí postenor», oc
donen compte de l'ú del «òl en un moment determinat uno de la seva aptitud Cal, per anò, apron imar-se a aqum indicador a partir
d'al'reï forní poc favorable* a IM tractament quantitatiu

6 1 Segoni elicente» agraris, la mperficte llaurada hauna passat de les JOÍ ka que ocupava al 1*72 firn a 72 ha al IM9.
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directe als espais productius necessaris per l'obtenció d'articles per l'alimentació humana

(cereals, tubercles, llegums i hortalisses, fonamentalment) i animal (herba, farratges i

també cereals)62. Espacialment, els sòls adequats a aquests usos no es troben concentrats

en un sol sector sinó que estan distribuïts sobre un territori diferenciat61.

La viabilitat d'una explotació agrària depenia de la disponibilitat d'unes porcions

mínimes de tres menes de sòls: un hort (pel conreu d'hortalisses i d'alguns fruiters, de

regadiu, situat a poca distància de la residència per afavorir una atenció continuada),

terres de conreu (generalment de secà, pel cultiu de cereals i patates, podent estar a major

distància de la residència però, preferiblement, en espais poc pendents per facilitar els

treballs amb animals) i prats (de regadiu o de secà, reservant-se els trossos més pendents i

enlairats, sovint sobre el pendent mateix de la muntanya)64. Mentre que de les

característiques i la grandària de les terres i els prats en depenia la capacitat productiva

de cada explotació i les condicions de la seva major dedicació al camp, l'hort constituïa (i

encara avui) un complement inclus per aquells que tenien una activitat econòmica

diferent de l'agrària com a principal font d'ingressos.

£1 desenvolupament dels transports havia d'oferir, a partir del segon terç

d'aquest segle, unes condicions més favorables a l'especialització productiva. La patata

de llavor i, sobretot, la producció ramadera (en articles derivats com la llet o la pròpia

reproducció del bestiar per vendre'l com a carn) farien adoptar aleshores un nou patró

de conreus en detriment, sobretot, dels cereals per l'alimentació humana donada la seva

baixa productivitat en les condicions agronomiques de la vall6 . Aquest punt d'inflexió

havia de durar, no obstant això, pocs anys. L'especialització ramadera romandrà encara

fins avui, però ja com a un sector marginal dins de l'economia comarcal, abastant sectors

de la població activa que abandonen en arribar a la vellesa i sense que es produeixi un

relleu generacional.

Les referències per estudiar l'evolució en l'aprofitament del sòl agrari al XIX són

escasses. Segons les informacions de Madoz (1985) per mitjans de segle, la proporció

entre les terres dedicades a conreus i a prats devien variar localment. Així, enfront dei

predomini dels prats a Escunhau o * Arties (90 jornals de terra per 125 de prat), la

proporció a Betren era inversa (150 i 50, respectivament). En tot cas, entorn d'aquesta

època va produir-se un canvi important en l'ús del sòl en benefici de la ramaderia que va

fel, ' TothoHt trnu It tn* pmfiitut Sum *o fe tfvu m tftr* fFABJ.
W " Elt prtti, t U mimttny* A hta\í\i ribera] M rrt p**frm, fir trmtrrt' ffUln, f»nn. grt, atét, Kgt

cM«*(SCLl
M. '{¿d*i*nltimt*mpr*t,imbanf!*a¿'ttrrbi iiatbmamfdr(OitrtiL Nttrwuíment >n htiv tuo, qnr nmg* i-m

tò. ScfMf Sotó i Sabir» ( !%4 42), I« pjuu i A (arruga p eoanituwn t principi« <feb MUMM eii tor.rrm dorr.inim».
tMMrt <fm é poc fn qtw e IOIUMV» auvs dnunM únKjtnrm A «nunali
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agreujar el manteniment de la població amb les males collites i el tancament de la

frontera, precipitant un èxode massiu fora de la vall66.

El cas de Vilamòs pot servir per illustrar també l'evolució seguida per

l'aprofitament del sòl agrari aranès. L'aptitud de la superfície amillarada es repartia al

1881 en 58 ha dedicades als cereals de secà, 49 ha de prats i poc més d'una hectàrea

d'horts. Una propietat mitjana estaria constituïda per 0,6 ha de terra de conreu

repartides en unes sis parcel·les (la finca més gran tenia 2,6 ha i k de més parcel·les fins a

16), 0,7 ha de prat en dues o tres parcel.les (amb un terratinent (k 5 ha dividides en set

trossos), i un hort de dimensions molt reduïdes (la mitjana és de 0,01 per propietari)67.

El registre del 1944 no permet, pel contrari, diferenciar entre els prats i els terrenys

dedicats a horts. El total de la superfície particular augmentava en unes poq s

hectàrees, degut sobretot als prats els quals depassen en aquest moment l'extensió

ocupada pels cereals de secà (69 ha enfront de 54 ha). La concentració del sòl i la

progressiva transformació d'antics camps de conreu en prats dóna com a resultat que

una finca mitjana passi a tenir unes 0,8 ha de conreu de secà (la més gran amb 7 ha) i 1,2

ha entre prats de dall i horts (amb 6,8 ha la propietat de majors dimensions)68. En un i

altre moment, les finques més grans són les què tenen també una extensió major de prats

que de cereals, el què sembla mostrar les seves condicions més favorables a la producció

ramadera un cop cobertes les necessitats de consum.

A nivell comarcal només es tenen dades sobre l'aprofitament dels sòls, i encara

aproximatives, des de mitjans d'aquest segle. El cadastre de rústica dels anys cinquanta

consignava per la vall un total de 819 ha de terra campa (un 21% de la superfície

particular), 3.010 ha de prats (un 78%) i 20 ha de fruiters i horta (0,5%), amb una

proporció encara més favorable als prats als pobles del Naut Aran. El procés

d'especialització en la producció d'herba i farratges va provocar una reducció de l'espai

dedicat als conreus tant en termes absoluts com relatius. Així, al 1980 hi havia 616 ha de

terra campa (13,5%), 3.937 de prats (86,2) i 13 de fruiters i horta (0,3%)69.

íé. Segoni Moga-Pom, en la croi demogràfica de la tigoni meitat del XIX "umir IM iwimáwir i motti* lo keverfet de

mdtn term fntts. La mentioniifa nnasiuts M> minven «n Irfxx* en què ht htm* m»tor mimera J'htinunls i gent en ¡o poUe [Gesù]

da dt tnt moin tefln Fatt mm hmu taUnf emxn no ft inficimi fé m* «n'.mimtm" (19)6:197).

i,7 Si hé «que« puro l'acompte», amb mijor o menor menin, en poc més de U matat deb casos (havem-hi terratinents

•ente fira» o sense horts propis), les explotacions podien aplegar terres de titulan diferent», pertanyent* e« una tola unitat familiar o

a través d'arrendaments o canoni de proptetara absents. Sent auò igualment vil lid per laniilUramem del 1944, la reducció en el

nombre de finques «a suposar una certa racional«ració d'aquestes: les què no tenen prats o terres de conreus són excepcionals, tot i

que una cinquena part dels Molars resideix en aquest moment en un altre municipi.

M. La grandira de les propietats té, no obstant, una dutnbució desigual al Uarg de la comarca en funció de les condicioni

agricoles local» Segon» Soie i Saturis, refcnnt-te a mitiins de segle, "MM propteut mttitru ne xfou més et mttp dea/aní dtforrudi Je

MÙi«ap»n!ff*Myi^«J*a«ftPié*^4àtd^imiMM^i^0f^

69 Més encara que el» registres disponibles per l'estudi de les «piotacion» i de la propietat, les dad» public »de» sobre els

»ses dei sòl agricola presenten mancances que tmpednxen un» comparació »»temàtica. Majoral i López Palomeque (1983:15 24) han

ducuti! amb prou amplitud aquest problemi en I* sevt diagnosi »obre l'agricultura aranesa Nomèa a tall d'exemple, l'estadística
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Quadre 4.
Usos del sòl a Vilamòs (1881-1944)

1881 Cereals de sacà

0 802

0.2 a 0.4
0.480.8
0.881.2
1.281.6
1.6 a 2
2 a3
3 84
4«to4

Has

2,29
5,82

18,27
18.16
5.69
5.04
2.62
0,00
0,00

%

4,0
10,1
31,6
31.4
9,8
8,7
4,5
0,0
0.0

Prop

20
19
30
19
4
3
1
0
0

Prats
%

203
193
313
193
4.2
3.1
1.0
0.0
0,0

Has

133
533

13.96
430
5,75
135
9.70
0,00
5.10

%

4,0
11,0
28,8
9.9

113
4,0

20.0
0,0

103

Prep

11
IS
21
5
4
1
4
0
1

1 tofts
%

17,7
243
333
8,1
63
1.6
6.5
0,0

13

Has

1.12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

%

100.0
0,0
0,0
0,0
o.o
0.0
0.0
0,0
0,0

Prop

S4
0
0
0
0
0
0
0
0

%
100,0

0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total 57.89 96 48.52 62 1,12 94

1944 Oreáis de secà
Has %

0 K 02
0.2 a 0.4
0.4«0.8
0.8 a 1.2
1.2816
1.682
2 83
3 84
4de4

1.67
1,81

11.18
14,65
5.14
8,82
4.03
0.00
7,06

3,1
3.3

20.6
27,0
9.5

16,2
7,4
0,0

13.0

PfQp

14
6

19
15
4
5
2
0
1

Prats, horts i artxtt
% Has %

21.2
9.1

28,8
22.7
6.1
7.6
3,0
0.0
1.5

1.7S
2,54

1333
6,69

11.85
8.60

12,19
0,00

12,16

2.6
3.7

19,5
9,6

17.1
12,4
17.8
0,0

17.5

Prop

15
8

23
8
8
5
5
0
2

%

203
10.8
31,1
10.8
10,8
6,8
6,8
0.0
2,7

Total 54.36 6935 74

Font; Ammaramenti corresponents. Elaboració pròpia

La grandària de les explotacions i l'ús dels sòls constitueixen indicadors només

relatius de l'estructura social agrària en un entorn tan heterogeni. La qualitat de les

terres depèn sobretot de la seva ubicació per factors com l'altitud, el pendent, l'exposició

al sol, la proximitat de l'aigua de reg, la composició dels sòls i la distància en relació amb

el lloc de residència i a la resta de propietats . La dispersió espacial de les parcel·les que

publicada pel CIDC (1977) difereix enormement àt la dades emprada à ten (que provenen del darrer caduti« i dd Minuten

c!1 Agricultura i que han estat treballades per Lépez Palomeque i Majoral, 19(2:10)), Segons aquén informe, l'anr 1973 hi havia 1.091

ha de coturni i 4.45? ha de prati. La confutic emrt patriot i prati <ìe dau i entre aquests t els. conreus farratgen sembla ettar darrera de

la disparitat d'aquest« tan».

70. Cotnobterva Younf, t imdt dtlXV\tt,'m fom*i Jt pr*t Jt r^uií .] v*i 800 llum [. ] Lei U*rB dt tOHfm mà

(musa M&K et JOB« ¿OOilattm, ElpmbtammeaniifuettitrrmyítlnM. La urrà meém noma vJm lOOttmm' ( 1970:49)
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componen cada finca dóna lloc, per això, a una multitud de situacions patrimonials que

és difícil de sistematitzar .

Grandària de ics finques i volum de bestiar

El predomini de la producció mixta a la vall fins la implantació dels actuals sectors

d'activitat confereix a la propietat del bestiar un valor important en la diferenciació

social. Enfront de la superfície i la qualitat de les terres de conreu, les quals

determinaven la capacitat d'autoconsum dels grups domèstics, el volum i la composició

del bestiar condicionaven el grau de dedicació d'aquests a l'activitat agrària i mostra les

diferencies entre explotacions d'una forma encara més evident72. Les característiques del

bestiar en propietat poden considerar-se com a un reflex directe de la posició social per

la seva dependència respecte a factors tant estructurals com conjunturals.

Cada grup domèstic tenia capacitat per mantenir una quantitat específica

d'animals en funció de la grandària i de la qualitat de les seves terres73. La necessitat de

reservar un espai conreable suficient pels productes orientats al consum limitava

forçosament l'extensió dedicada a l'herba74. Això explica que la introducció de

productes agrícoles d'importació facilités la conversió esmentada dels antics conreus en

prats. La qualitat de les parcel·les, en relació sobretot amb l'exposició al sol, les facilitats

pel regadiu i el pendent, comportava rendiments del treball i dels sòls igualment

diferents. L'adopció d'un patró ramader consistent en estabular el bestiar durant

l'hivern requeria, també, disposar d'unes instal·lacions suficients com per albergar-hi tot

el bestiar propi. Encara que, en termes generals, cada explotació solia disposar de bordes

adequades a la seva capacitat productiva (amb pallers per magatzems r-hi l'herba que

podia dallar-se als seus prats i estables per guardar-hi els animals que podia mantenir), la

71. En la vernò d'un informant, aquest« íivtmut de utuacioro atenúan*, en cert» mesura, les ditetènœs quf es

desprenen ¿e k gnndàru de k propietat • let parce) In de cada propician estam agrupade» en un sol lector, "Iworj un ham*

72. El volum de bestiar és un cnteñ recorrent per indicar la ponete social deh grapi domèstics Ani. en la levt Meman*

de uff Lnhttó, Mofa- Pom diu 'E*t ¿oucUtmfn \\t\t] it* granuli** *nt dtiatma beam de ttgn&K taüt* 6 «MOOS, é o /tMfncf

t br.t*r ár lUnt corrnponmt' I lambf "Li COM Taüt {à it\2] rr* *n* Jt la miUon JArtin :mtr* (, m,nm o * , 10 s Uvwpm,

Ijun» anb]fo tanmfon*ulmti*'ét Om*' (¡W*I2 1 M)

n. La quantitat de bestiar de cada at$auia& "éfffim Jé fette cut pgámm *$$»* at l» tem prof-irut \ \ Hi AUIVM fue Ja

unt* ftttt* >é'dtm[. intone* matée I» - ft^èuntmkvu ft^^t,Ummkma frigi

'4. Segon» un informant, Iritrmió dt prats nennen« per mantrmr e1 benna» a l'hivf rn «n de *f«ct « f>,„>f tpni't ¡anuís

miMTtu\aKÍA,nodtm*T·letin*n*\'\ in ovtUa pnomrit»vrx Unt, prraiir\ ]íinrn qut t*¿¿ t*i» mrnpi* f?* irt mrilrt

rV iMCfpodtet uwr itt owlla" (5C.L) No obuant cornipiar-v • i'Mnillarameni dr Viianx» del I'M4 el bestiar de cada propietari, t«

correlació entre la grandària dels pntt t U componete de hs sn*|M nomò podria otaUir-te tnb una r«onnruccio minoctosa de kt

«piotacioní exutrnu D darrer cem agrari, m^nt que reíemi a un inome« de b«ia pwstM pel »ól agrari, ratifica k relació entre

la superficie explotad» i el vJum de hesitar La etplotarioro »ab vaque« de menv» d'una hntàrra tene« ur.a •*pM* áe 4,7 capí,

enfront deh M/ de IM més gran« de IG ha. Pel <f* t» ab ovins, aqueJlei que tenen d'ran a S ha dupmen áe )S car« de mit »ana 1 1« de

mei de 20 trm>n 3S4 ovriir« per íxplotac.o
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grandària d'aquestes impedia poder assumir canvis eventuals en relació amb el volum de

bestiar.

Igualment, k liquidità! monetària de cada explotació condicionava el fet de poder

renovar el bestiar i, sobretot, de poder dedicar-se a la recria de les espècies més

rendibles75. Tot i que els bovins i els ovins (com els animals orientats al consum

domèstic) es criaven generalment a les pròpies explotacions, calia tenir-ne en el nombre i

les edats necessaris per poder-los reproduir i incrementar76. La ramaderia de cavalls i

mules, pel contrari, era una activitat netament comercial i orientada a la recria: els

animals passaven un temps curt a la vall, després d'haver estat comprats, i se'ls tornava a

vendre un cop s'havien fet créixer i engreixat77. De la mateixa manera com la

disponibilitat de diners, les característiques de la força de treball de cada explotació (la

composició del grup domèstic quant a la seva grandària i a l'edat dels seus membres)

podien fer canviar eventualment la grandària de les granges . La dependència de la

ramaderia aranesa en relació amb el mercat, finalment, podia provocar també variacions

a curt termini en els beneficis de cada explotació per canvis en la demanda .

A través de la pastura estival, les muntanyes comunals oferien un recurs necessari

però no suficient per l'adopció de la ramaderia. El lliure accés als pastius comunals, amb

això, beneficiava a cada grup domèstic en (unció de les seves pròpies possibilitats de

mantenir el bestiar durant eb mesos en què el fred impedia la pastura. Tot i ser sensible

a les modificacions conjunturals, doncs, la composició del bestiar de cada explotació

tradueix la diferenciació existent entre les cases. L'anàlisi dels registres ramaders de

Bausen, Vilamòs i es Bòrdes, més enllà de l'evolució general de la ramaderia a la comarca

7%, La potabilitat át comprar herba feu que é volum de btnur no depengués nomò de la capacitat productiva delí prati

propi»; 'Pf qttè n bitieqiterlí ffluiM p*ao? Perquè elli temen mrs qn*rtos 10 tmrr^nm mâé'aumtk {.-.]. St venu un* pnmrim

bane, tmi> U tfut errin p /ata. St vrnu doienu, tema» ei qmrtets i podien comprtr-ie un ptUtr t fvur-kí eb ottonài M un o dm

mttot, M fe k tobrrv» puto, ftr tfnè h mbrmmf A»f*e m tmm qturUa fer «mprir rii murait i trnit mà Umps ¿"tfitirr me p*m, o

erm me gent fer ftyfci//«r" f RET). La filli de dinen Innova aquesta práctica a nome» algun; grups domèstics: 'Fa ft. u vtu qta no

n'kt àtvu prou (d'herba) f* vau* d antier * If Unáor [.,.], [M tmm » t» tpuuirt d hrttur q*e h fedm tatare i prou. Tenu átettur

tonformt» l'brrkt fur h hua», perquè thpmtm traí moil i*n* (ALE).

76, A banda que no tots tb> paru eren rreuiu. la vaque* no podien cnar abam deb 3 anrs i no podien tenir, ben

•lineftudes, més d'ona cru ! anv 'L* murru umAr ¡s teium èia" (RET),

Tt, Raum <r en Yoiirn i Zamora. Sanilehv creu qw aqunta team* áefué micartr a m it (an tff,\r XVIII i va anar en

augmtm al XIX Maéox inén que era itni priowa de *¿H finMs me «COHM^M <M «Mtfr* (IWSAS). A principii del XX, Soler i

Sámalo U qualifia de 'U jmniifiifmt é'imgmtm" comarcal ( 190fe 14) Deipm dt) teu äugt amb la pottguerra, k ramaderia d'equint

va anar de baixa com a ctmicquència de la mecanuratio delí treballi agrarii (Soir i Sabarú. 1 9M 56-38)

7t, L« comp<MKié de! bestnr d'ima m^rfatacM depenia dt a 'Ufmi JfU untrrt tpu ano *pu prr m* im» oprr i'tlf*

5i ei tmm* gtat frrur, fma tntrmttvt mét ti lin*', i H IH htvu gnu JtfUt, pati tn milùir taquet. pr*q*r f l'fvt et U UM i MM«

cmMMiMiMfMimfiim ¿et «MfMB (.,,), Lei <n<ti>n In mfri*\m, tu*vm tmndtmtdei lot é fa i »Inharn *n mvt ̂  *n*i* i m m moment

. Segoni un informant, a mét de prati sufinemi calia 'MIMT «M« fé "ffoa. tmért tgitt qmtn é àetftur
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i de les aptituds diferents de cada poble, permet completar el quadre de l'estructura
social agrària apuntat en relació amb la propietat del sòl10.

Entre el 1894 i el 1955, el nombre d'explotacions ramaderes a Bausen passava de

75 a 29, al mateix temps que el volum de bestiar reduït a ovins disminuïa a la meitat (de

2.915 a 1.592 unitats)11. La meitat dels propietaris tenien al primer any solament una de

cada cinc unitats, a la vegada que una quarta part d'aquestes estava a mans de només sis

titulars d'explotació*2. L'evolució seguida en el curs de la primera meitat de segle,

sobretot des dels anys trenta, sembla aíactar als extrems de l'escala social de la mateixa

manera, donant lloc a una agudització de les diferències existents: les propietats mitjanes

creixen percentualment, mentre que les tres úniques explotacions que poden considerar-

se com a grans disposaven d'una tercera part de tot el bestiar.

Les dades de Vilamòs mostren una distribució igualment desigual. Entre el 1943 i

el 1957, una de cada tres explotacions tenia menys de 30 unitats reduïdes a ovins,

enfront de la quarta part del total que estava a mans de només tres ramaders (d'entre els

39 consignats als registres), amb una explotació que tenia fins a 219 unitats. £1 quadre

resultant de la propietat a es Bòrdes l'any 1924 reprodueix, finalment, les mateixes

proporcions entre grups socials que a Vilamòs, tot i comptar amb el doble

d'explotacions.

El cas de Bausen permet una anàlisi més detallada de la propietat del bestiar.

L'any 1912, poc abans de les transformacions que introduiran les obres viàries i

hidroelèctriques, hi havia en aquest poble un total de 84 explotacions. Una cinquena

part del total de grups domèstics no es dedicava pròpiament a la ramaderia, limitant-se a

tenir alguna cabra i un porc. Els ramaders més petits, una tercera part, a més de

mantenir aquests mateixos animals pel seu consum, tenien sobretot ovelles (entre 15 i

45), un animal de càrrega i, en algun casos, uns quants bovins (entre 2 i 6), Les granges

dels mitjans propietaris estaven diversificades en els mateixos termes, diferenciant-se

K. Per iqueïu anali» ei disposa at diferents registres administratius conservati alt arxius municipals. El» Rtnemtn et Is

fauaerít aaatmu tem molt poc fiables pere poden considerar-se com a indicatius de l'enructun at la profitta: i de k teva evolució

com a cent fiscal form« pdf prop« ajuntaments, sonrn no mull els canv« produïu ea cada f iplotactó d'un any per akr* (malgrat

que, en tractar-« d animal« vius. aquests et morien, leproduien te'n comprava, «can o sacrificavi contínuament) Pe! contrari, el

Rtgatm ttftcuJ etfMtt&TM i les llibret« de cada propietari m portaven c! una (ema escrupolós» (servien pe) control ád contraban i

e) seu desafuMameM amb la propietat red era rigorosament multat a travis de les inspeccions de la guàrdia cinl), però només

permeten un seguiment a curt termini

11. La Ranca d'un ente«i estàndard per comptabilitur d bestiar de offerenti especie! m'ha fet adoptar unj valoració

pròpia. Let unnati ramaderes que s empren més sovint tenen M compte només d consum farratrer &t cada opine i «ti establert

per la ramaderia estabulad» Qs prem al mercat, ig-oalmem, ban fet van« molt la valoració de cada mena de bester en «M période de

temp» ta« Barf cam aquí e* comidera. El entén emprat, plausible en d marc específic de l'Aran, atorga ai ca«a!lí i mutati d valor de

10 unitats ramader« (UJL), 6 pd boví, 4 pds atès i un per l'oví i d cabrum Cal tenir en compte que, no considera»« d srie i ! edat

deli anttüaH, e§ perd paït Q aü6 ̂ ye poden ser dtiereitcies ngütticatfyes*

12. Le« dades duponibiei pd tede pattai sein molt fragmentàries però apunten igualment a uni dit -nciacki en ta
propietat del beslw. Al IMS, h ava Lobato dttpouvi d una òestru pan ádt animals que o repartie« eh 11 veins de Gessa 6 mules
(de «,), b ate* (de 7), » vaques (dt B»), V ovete« (de JtSJ i una tola cabra (d'un total de 2t| (Moga-Pont, 19M, »I)
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Quadi«5.
Propietat del bestiar a Bauten (1S94-1955)
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únicament quant al nombre d'animals de cada mena: entre 20 i 75 ovelles i fins a 11

vaques. Els bovins constituïen l'única força de treball suplementària al camp pel què,

més enllà de la parella necessaris per llaurar, la resta es mantenia i reproduïa per la seva

venda com a carn. La categoria següent la conformaven aquells que tenien un nombre

encara major de vacum (fins a 14) i d'ovins (fins a 98), tot mantenint la mateixa

quantitat d'ases i porcs i fins a 10 cabres pel consum familiar de llet i carn. La principal

diferència entre les sis explotacions majors i aquestes residia, finalment, en el bestiar de

peu rodó: totes tenien alguna mula o cavall, encara que ningú passava dels tres caps .

La diferenciació social que mostra la propietat del bestiar, amb això, refereix

sobretot a la quantitat d'animals de cada espècie (sobretot d'aquelles que es crien o

recríen per la venda) però la seva distribució per explotacions tradueix un patró ramader

comú. Tots els grups domèstics mantenien un nombre fix d'animals pel seu propi

consum alhora que la diversificació de les granges era també general. Al marge dels

animals de tir i pel treball, el bestiar major i, sobretot, e! cavallam i el mutati constituïen

l'activitat preferida per les explotacions amb una capacitat major, sense arribar a

adoptar, no obstant, una total especialització productiva.

13. E» h invmin qur rrqurrti i no d ço« ie h MRaietKM «Ilo qui imprdta i1 ramaders meètmm ttwr «quntj ment

: "Frmtlf<pittrrt<irn dt qiaiTtmper fadr-tnmpriT tqi*titt*mtltprr rrì*r JNaukftiJ me paéitm amft*r MM m** ft*q*è

V*/K nafa q**nm [Cl pctttj i Itniu er mummten «m£ im qmurr imputa, «ni é f*fMt fer &tUI*r.~ Mà fvr «KI, tm~i*i< tW/i"

mm
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L'abandonament de l'activitat agrària i l'envelliment de la població pagesa han
modificat completament d quadre de les actuals explotacions. Al marge deis canvis
motivats per la mecanització (amb b desvalorado deb animals de treball) i d tancament
de les lleteries, d desplaçament de b població activa envers ell serveis dificulta les
readaptacions amb què les explotacions havien respost històricament «b canvis dd
mercat. L'anterior diversificació pecuària ha donat p« a una creixent especialització,
sobretot en bovins per carn però també, en els últims anys, en ovins.

La mitjana de les explotacions amb vacum que hi havia al ¡981 se situava en 7,5
vaques, amb un 80% que en tenia menys de 10 i només sis entre 20 i 35 caps1* Aquest
mateix any, enfront de les 230 explotacions amb vaques, d'un total de 267, només n'hi
havia 48 que tenien ovelles, amb una mitjana de 58,6 caps (una tercera part de les quals
en tenia menys de 25). Igualment, un 60% de Ics 64 explotacions amb equins temen
solament un o dos animals i non» n'ht havia comptabilitzades quinze amb cabres*
generalment com a una activitat addiciona) . En qualsevol cas, b progressiva
especialització en la ramaderia, iniciada a mitjans dd XIX en detriment dels antics
conreus, ja només afecta a un nombre molt reduït de grups dornest ics i d besttar en
propietat ha deixat de constituir, com la terra, una mesura de la diferenciació**

3.3. ACCÉS ALS RECURSOS 1 RELACIONS DE PRODUCCIÓ

La distribució de la propietat de b terra t del bestiar, coni a factors econòmics

r strategics, palesa b diferenciació existent entre les cases mentre que l'activitat agro-

rtmadera va ser b predominant a b vall. Les diferencies patrimonials i en b capacitat

productiva condicionaven comportaments diferents dins l'univers social aranès. No és

només que els grups domèstics s'enfrontin a alternatives econòmiques diferents (en

aspecte* com el grau d'especialització productiva o b necessitat d'una complementado

amb ingressos de fora de b pròpia explotació), sinó que els seus comportaments en

relació amb b transmissió dd patrimoni, les formes residencials o b posició en les

institucions veïnals responen també a una diversitat de situacions. Es per això que,

P. i « titán r t icràcurn d jr CCM d «pIcKíaom ckbmt per M«cri! i l.rtpri Palombi» (]f|):5Vtt) ücfom

autan, A poWr» ¡U N*m Ara» t no n ¿ IMI IMI VM|WB per aploma i <É> ad 8*i»h Arm IM maior notnhir J riptoi* ions anb

15. D d«TTf ero, un n (Ifff) no peimft connier la anuibaaé ali hcMtar per rxpkif jciom ptfo COMUU un timi de

is r unadrru . jmarr W a la putidi drtad» irà un total et Mß wpKXaciom eeniadet, in <p*t MOM hov m» ci reduci «rr

a IM i Mute «I oft (177 fiplcnacwm 1 1 ,»2 etpt a l W). Aon qut Ics d ovini «ipnfiitffi a TO oipl«»cK>m mk 4,tó7 c«^ f«S i

M».
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malgrat ï'organitiacsó comunal, k societat aranesa d aquests dos últims segles no p«

anali t zar-se com a na univers igualitari i harmònic.

L'estructura sodai que resulta de la distribució dds mitjans de producció, però,

no es caracteritza tampoc per HM pol.laritaï molt pronunciada. L ' operati vitat de la

gestió en come de part dels recursos de l'entorn, l 'autoconsum i l'exigüitat general dels

patrimonis familiars contribuïen a atenuar les diferències socials, a impedir que

derivessin en unes relacions conflictuals que posessin en penll la reproducció social o,

com a mínim, havien de generar una ideologia que encobrís la diferenciació existent

No tots els grups domèstics pagesos tenien coïa a propis les terres i el bestiar

necessaris pel seu sosteniment. Al marge de dedicar part dels seus efectius laborals en

d'altres activitats, també podien accedir als mitjans de producció necessaris a canvi de

pagar una renda a aquells que tenien una extensió de terreny major de la què podien

explotar pe! teu compte. L abast limitat de l'arrendament i de la parcena, però, mostra

el predomini de la conducció directa i l'absència de terratinents exclusivament rendistes.

Igualment, no tou els pagesos tenien garantit un ¿justament permanent entre els

requeriments de les seves explotacions i la seva pròpia capacitat laboral. El patrimoni i la

disponibilitat de aipiïal diferenciava aquells que podien contractar treball addicional dels

que necessitaven vendre' n per completar els seus ingressos. La percepció d'aquest

ordenament per part dels seus actors, finalment, tradueix una ideologia que contribueix

a reforçar els lligams entre els grups domèstics per l'explotació dels recursos, en un

entorn que no és favorable a un aprofitament organitzat només a escala familiar.

Les formes no dominicals d'accés als recursos

La propietat particular constitueix el règim de tinença predominant de l'agricultura

aranesa. Les Respoíías generali al cadastre del Ï? 17 fan suposar que la conducció directa

de les finques per part dels seus propietaris tenia ja aleshores una extensió quasi general,

mentre que els treballadors agraris per compte aliena representaven una part molt petita

de la població 7. A finals del X VIH, les respostes a l' interrogatori de Zamora confirmen

que "La tierras y prados estan devuiuios entre los Labradores de este Valle; se trj.ba.ja mm

pocoí por arrendamiento" (citat per Sanllehy, 1981:61), coincidint tots els pobles en

afirmar l'absència de grans propietaris i el conreu directe de cada família de les seves

I? Sanliehv (1911 tO) g£fiM qui b BMjom deii vriru jpare-jwn consignât s al cadan re dtl 1717 com iptgrtoi (\i ffftv»

per 2! «mu * Vil »mo». IS dr 20 i Viljc) Sefon» aquén ncamptt, enfront drli $4 jontdm hi Kivi» SU tomo, M què l'antera

«tMftuda e« éeèorm qur un »C,4% deh censau firn cultivador* directo Si hon et 1er cai ab refwtfw de l'epoca, no obflant, per

riplmr I« áades de! cn* de Bondablanca (1/17) caldia tmir n compte di cnttra emprats per definir cada cttrgona »òcio-liboral,

«obmoi per k importa«u que ti at aq-jr* canten h complementado d'activnais Ani, d corríjunem de la Val A"Araa tenu un

tota et 574 lAnàfm i Vff ¡unnltim (a binda de 100 crati, 99 an«im i funcionari!, clcrpj« .caudianti) (Uuch.
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propi« finques". A principis del nostre segle, finalment, Soler i Santaló *ubratlla el

mateix tret: 'Aquests camps de secà són l'única propietat panicwlar de la vall, i respecte de la

numera de tenir aquestes terres, cal far constar que les rabasses són molt rares a la vall"

(1906:29).

Les relacions socials en l'activitat agro-ramadera s'establien en funció de les

diferències patrimonials i no entre propietaris i no propietaris19. La fragmentació dels

patrimonis (mobles i immobles) i l'existència d'un elevat nombre de terratinents

convertien k societat aranesa en una població relativament homogènia de petits

propietaris. L'explotació indirecta de terres i bestiar ha estat, almenys en els dos últims

segles, molt poc significativa i quasi sempre com a una forma de complementar ei

producte de les finques pròpies.

L'arrendament de terres ha tingut una presència poc significativa a la vall. En un

context caracteritzat per k pressió demogràfica, la necessitat d'obtenir els productes

necessaris pel propi consum i l'escassetat deh sòls aptes pel cultiu obligaven a treballar

parcel·les sovint allunyades, de poca grandària i de baixa productivitat . Les terres i els

prats disponibles, aquells que podien circular per mitjà de l'arrendament o de la venda,

es reduïen a les finques d'aquells propietaris que havien acabat abandonant les seves

explotacions i emigrat d'una manera definitiva .

Els arrendaments seran més habituals a partir de l'aparició d'altres alternatives

econòmiques a la comarca, ja entrat aquest segle, i amb l'increment de l'emigració. Els

censos agraris indiquen, però, una disminució del lloguer de terres en els últims trenta

anys, paral·lela a la davallada de l'activitat agro-pecuària. Les 424 ha en arrendament

censades al 1962 van augmentar lleugerament al 1972 (480 ha) per acabar minvant de

forma dràstica en l'últim còmput efectuat (213 ha al 1989). Segons els dos darrers

registres, una cinquena part de les explotacions existents es beneficia avui de la

conducció indirecta, amb una superfície agrària útil que no depassa el 0,6% del total

comarcal.

Les dades censáis, no obstant, són també poc fiables en aquest terreny.

L'abandonament de les antigues explotacions ha fet decréixer la pressió que hi havia pel

sòl agrari des del segle XVÏÏI fins als primers decennis de l'actual, deixant a disposició

d'aquells que volen augmentar la superfície de la seva explotació inclus bones parcel·les

M. Younj. contemporani a Zamora, ía la mitrila aprccurió: ttítnm-tt a k multitud de nucí« poblats, obterva que
£rrn^^

19 -fot g mek, smt t Um *n tenu tothom' [DllJ. 'GnU un * MÀilcta h m*' [MSU1
90. Contrastant amb é païu' (e apari actual. Young, en d teu racer regui cap al Port dira Bonugua, deia (a dot legle» que

'tou U VMá'Ar^oimfOHTttd^iiíanláhf^émitTmi^^^^'memtM^tmiiiéotltmsnte^iigTr*' (1970:4Ï)
91. 'S« forru «a trof [àe terra] <p* me U írritUtrum, <n*«f kt i*à*w L· gott (i i arrendaven) / ü«««« it'l tnbtasvm oi.

uní mm d'hrrt* me t n h foám tmám fulrt * one mxün met o MM «•« me, ¿bt &mt* «%e árpWcíruT |XNA)
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de regadiu situades al fons de h vall*2. Amb k desaparició de l'agricultura orientada al
consum í el descens tie la ramaderia, les explotacions que es mantenen concentren ara els
seus esforços en les f-\rcel.les de majors condicions aperies (en relació sobretot amb
l'accessibilitat i les facilitais de mecanització), deixant indus de treballar-ne de pròpies
per portar-ne d'altra terratinents". Amb això, els actuals contractes d'arrendament
solen ser verbals i, e aablint-se sovint més per evitar que k brossa envaeixi els camps que
no amb una finalitat lucrativa, es fan a compte d'una petita quantitat de diners o
productes94.

Quadre 6.
Règims d* tinença de U terra U962-1989)

Cansat Propietat ArraraSanwnt
Ha» Hat % Hm %

Àtom

19S2
Bai*hAran

MM Aran
Naut Aran
Total Aran

1972
BaahAran

MW Aran
Naut Aran
Total Aran

1982
BatshAran

MM Aran
Naut Aran
Total Aran

1989
BatahArmn
MM Aran
Naut Aran
Total Aran

15691
29871
31409
§7971

15070
19392
29S19
64281

1S38S
21215
25437
«2037

13629
20437
25537

59603

15428
20793
31284
67485

12367
19230
29710
61307

13636
21155
25405
60196

13S38
20345
25462
5934S

983
99,6
99.5

99,3

82,1
99,2
99,6
95.4

88.6
99,7

99.9
97.0

993
99,5
99.7

99.6

223
76

125
424

269
116
95

480

176
60
31

267

82
79
52

213

1,4
0.4
0.4
0,6

1.8
0.6
03
0,7

1,1
0.3
0.1
0.4

0.6
0,4
0,2
0,4

6
2
7

15

10
11
10
31

0
0
0
0

0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0.0

0.1
0.1
0,0
0.0

0,0
0,0
0,0
0.0

0.0
0,0
0,0
0,0

34
0
7

41

2424

35
4

2463

1573
0
0

1573

9
13
23
45

0,2
0.0
00
0,1

16,1
0,2
0,0
3,8

10.2
0,0
0,0
2.5

0,1
O.Î
0.1
0,1

Font- Omof agrari» corw*pon*nl$. tUmrjriA pròpia

92. Sri-puf Pm i Feúra (1991:154), é M natte m cotitza a un preu dtvaf (comparant-lo amb IM comarque» catalan« dels

Pirineus), malg-.n q:* no hi ki competència ptr l'adquiuctó de tenu per b leva utilització agrim. B planejament urbanut.c vige r.i

pot haver comnbuit a reduir eb menatoi especulatius icrçiu jmb d crmemem turístic i urbà però no ha acMMfüit eiiminar-loï

"[La jenij au vaunt ài t**» al tmmme, <p* it à mà r&imcnt fet p*f*r é què t ou p*frnt J...J. Dt t*n • nat

9J. *A vr&dtí n trmdn MM et ham i m ¿eoa tou et ut» (que et] daunU. Dit km» t éatexu at é imat dl tnh*ü**4*.

una fincati fie m ftrmtí MÉdtMa t miifim* t é'étra <p« mi [ .. J per U ftrjint, o fence é fita*'

94. 'Ha Anà ¿nuï » IM qwr /'HM* trtbtlUn- prr<p*ff fm» et trarr «b
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La patterà ha sigut um forma d'explotació encara menys habitual en

l'agricultura arane» i sembla baver respost sempre a circumstàncies molt específiques. A

b segona meitat del XIX, per exemple, una família de Vilamòs explotava amb parcers

unes parcel·les que havia rebut en herència a Bossòst per poder dedicar-se directament a

les terres i el bestiar que tenia al poble. Dues cases més de Pujólo havien optat per

aquesta forma d'explotació indirecta com a una solució prèvia a k venda de la seva

hisenda a causa de l'emigració . No ft massa anys, dues famílies es Betren es feien

treballar també les seves terres amb masovers a causa ád seu canvi d'activitat. Altre cop,

com en l'arrendament, cal explicar k poca presència de k parceria a partir dels

condicionants que té l'agricultuja a k comarca: la grandària reduïda de les finques, k

carcnça ck terres disponibles i k baixa productivitat . Els censos agraris només

comptabilitzen parcel·les en quatre pobles ab anys 1962 i 1972 (amb 15 i 31 ha en total,

respectivament), desapareixent després d'una manera definitiva.

Enfront dels contractes db conreu, la gasalba era una forma d'explotació indirecta

del bestiar més freqüent. La gualba s'estipulava entre un propietari de bestiar i un altre

pagès que, a canvi d'alimentar-lo i cuidar-se'n, obtenia una participació en els guanys que

produís k seva venda i la db les cries (generalment k meitat, però la pan s'estipulava en

formalitzar l'acord), 'essent fer l'amo de l'herba la llet, eh fems i molies voltes tota la llana

quan se tracta de bestiar què'n té* (Brocà, 1907:337) . Aquesta parceria, a més, permetia

beneficiar-se dels animals pel treball agrícola. El tracte es feia generalment abans db

l'hivern, quan s'estabukva el bestiar, i quedava tancat amb la venda de l'animal a la fira.

Tot i que podia ser el parcer qui negociés directament la venda amb els tractants, havia

de consultar el preu amb el propietari. En cas db mort o d'accident de l'animal, el

gasaihaire havia db pagar-ne la meitat del seu valor a l'amo . Aquesta forma de parceria

s'establia sempre entre cases db diferent posició econòmica i posa de relleu alhora que no

totes tenien una mateixa disponibilitat db capital per dedicar-se a k ramaderia i que la

''S. RcfmMMC a b ena de MIMS del XOC, Mofa-Poat acmi: "L· prmttftt t*tat ÇMT K cMtnhor » l eut tmplortí>íe i

uri! pobm tu irr hnrr voua lat et Portal* i Ctpdftn It frtn Imene» q*t jeuen m COEU 4 U dau mKftat IM fur te

trrMuiw dí mA!ax& Ab*™ U teniri f mit& tmbim pobrri t It! dont-i* pd m Kn:enirnrnt Lm et Partati toUmrnt vaumm tmtttr

n» *my *mi> étn c*M q**»t*mJtgméaquiet tacum* (ï»J*:l%).
%. "Hi brut* mi muitfmdi un m*n*t q*t m la nMowno fa .tivn Perquè le «MMtvrwt ei un mti ¡aim* é'txftattttó

et U frntt {,_]. Si mut jtmit* ne feém vtrnn[talí h *r»a toit propi«*), ena mtnyt. I*lahorr< q*r fnmt Ha »btndonrum ( \ Si

*c*'., *n*f*mim vnt* »ítUmtnt. ¿CHUS rmaevu l'ornüu mà HM rm¿* pa fmftntn tt» -mpoaMt' |MMB]

f?. M»itr« que Soler i Sámale (lWk3S) i Coixki (1915:11} k defineixen com a «m "cmurmotfd coat'cme fat d Imtur

* fwf I<IÉ*>T> i * map perdut *mt> et ptüon'. ema Au Coromine» 'gum a trmot ¿'tat trmat ktatm aéméml enfr ema ftmüia.

*n* no dntu 11 *í*a * cvmprtr m* i*tt v pTopcTtu>Htr-ie tltrr tnimtl, "ptm t ¿tuHu í *nmi+l d *n tint. *mk iim laMifteté

tiJtr-ii'n.t'Uintfmtgftitiri/•.^mafífrnítutmkeifruptfUrt' (19904".')

M, A «i Memori* Jt tos* Lotttló l'eunenter (iiterrnts ir«.ne» qoe Ij can tenu emblem en g*¡*lh* L «ny 191t rrber. un

kon J'wilMUaMMCMtl^HÍhicaMn*K*XX4Ni</MrAf9« y fratti karrte é* Dtjaftf ¡a fu It Mm' A»é mt étmt tneb mà que

MIMÍ* l'hen, et em Vfçmfmtamt&itttt, Ittfttk m motwm, i mi nette' (Mo^Pom, 1>29:U|)
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cabana dels ramaders més forts no depenia únicament dels sais prats". EI tracte de

gasalhj es feia generalment per les vaques i de manera mes excepcional amb ovelles i
mules, sent en aquest darrer cas "tan sols al terç de ganancia o major valor" (Brocà,

1907:337)100.

El treball agrari: sociabilitat i relacions de producció
El grup domèstic és qui aportava de manera preferent el treball necessari per l'explotació

de les pròpies finques. No obstant això, dues situacions diferents podien reclamar la

participació d'altres individus. D'una banda, quan el vol«m i la qualitat de la mà d'obra

familiar s'ajustava a les necessitats habituals de l'explotació però no en els moments de

majors requeriments o en circumstancies determinades del curs domèstic (com la mort o

la malaltia d'algun dels seus efectius). De fet, totes les explotacions domèstiques estaven

exposades a aquesta mena d'eventualitats. L'altre cas, en relació amb el mateix

desajustament entre requeriments de treball i efectius per atendre'b, es relaciona amb la

diferenciació sòcio-econòmica i respon a causes estructurals. Les explotacions més grans

requerien més treball del què podia aportar la casa propietària i havien de contractar

treballadors per fer front a la seva insuficiència. Mentre en el primer cas es tracta de

relacions horitzontals i s'estableixen en base a la réciprocité, en el segon caldria parlar

de relacions jeràrquiques i estan regides per l'intercanvi mercantil.

L'atti vital agro-ramadera no presenta a l'Aran les condicions que fan de

T intercanvi de treball en reciprocitat una pràctica instituïda i habitual en d'altres

societats pageses. A banda de la pastura estival, la resta d'actuacions no requereixen una

despesa elevada de força de treball, són coincidents en ei temps per totes les explotacions

o no són urgents. Amb això, i pel què recull la memòria oral, la reciprocitat simètrica t

formal en el treball no sembla haver estat massa freqüent101.

Malgrat la referència a què es realitzaven intercanvis de treball en torna-jornal, el

relat dels informants reprodueix la tènue línia que separa aquesta relació amb la

reciprocitat generalitzada. De fet, les formes emprades i la pròpia concepció ideològica

Vt. "N'h tmwt rjttf ito (mam quenm, ttmm dun irnquet i m faétft mantenir rnrt ïttaen «*M MK* ¿"kerkt et mèra, i

ftt*n f« timgnevtm cut :-rh*il*- » mittn MM «ecu « dat, les *i*it;*r\ lg*fl n%t emtáfWi ipt-fr ¡fue tra* ÍJBV'l Coramina

(1990:473) dcrulj 1 >jprmio 'our tmfttAa* com a tormi figurada d «tir entrampa! o endeutat, la quii expressa el contingut
d *]urn j mena d* pirirru

!00. UM torma inniiar ¿t parcrru prit ovmi t'anomenava aftmm ttfom ue mtormjrn de Caneian o gafaeno* o

saJ»rnti« segant Moj>Pont '..om inaio aque» lutor. al ÍH9 cata Lobate tenu 14? tipi <ìr beituf <k limi (rmrf oveile» i cordcrs)

deli odiali e« mimrnwn )2 AKCSARMIM i li trtu pflivj "fmatgAfnat" e« «S^OUOCMS et Garòf. Arti« i Sorpe(192f:lSQ. Con

muli Coranm*», stnem*r rn una modijiut át pircrrn qu» » fstihlu pels ovint ionn«rm e« *fet4mpumerI knrm (.„] lonfifHt-im

» *>» pmptr ab *iimntt i te 'm aaét <i***ni et mrm <f*e ma ti faim ¿ir d fnait'flff. p*ff**iJi m» UM fer c*p' (19W:51 t>J

101. Sfjonv Rrdtlih, a Vilat ti.-»n ttt una (ormi dr trrball nei comuni tbass Jf la M(<Mia mmat d aqunt *cjlf 'fi
frvhtHt fur fa vnintn cnsfVfMn rm mM¿1*> dt ¿M «rrnW^n uacmdet t Im nmfm O l'ihffo mtauifi en im umpm, nprutmen'r

éurwu I* tome*, tt* rr*lir*i« rnir ¡rufim et -arrnm ipr trmh^lmn par fuTno Uì turrit dt im árnwi Alburn atrm tannane* u¿r>
€amo Mfunr é gt*io ét U pin. enut ^mftuLn far «noi fufen de seem« " ( 1174 J04J.
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amb què es perceben els intercanvis recíprocs de prestacions semblen assimilar-los al

tracte propi de les relacions familiars. D'una banda el treball era concebut pels

participants com a una ajuda sense major valor502 La proximitat s'expressava i es

reforçava, a més, a t* »ves de la comensabilitat: aquell que rebia l'ajuda havia de

proporcionar el menjar del dia als què hi participaven. D'altra banda, k

comptabilització dels dies donats i rebuts es feia d'una manera no explícita101.

Finalment, la sociabilitat que implicava k relació impedia efectuar una sol·licitud formal

de col·laboració104. L'ají ^a mútua entre el veïnat en moments eventuals de desgràcia

(sobretot quan aquesta afectava al cap de casa) servia alhora de garantia davant de

circumstàncies a les quals tothom podia haver de fer front i d'element rohessionador de

la comunitat local, important per la necessitat de l'organització comunal de bona part de

l'activitat pastoralm.

En qualsevol cas, dallar l'herba dels prats particulars, per la feina que implicava,

constituïa el moment principal que donava lloc a intercanvis recíprocs1 . La poca

circulació de moneda no posava a l'abast de tothom la possibilitat de contractar

dalladors però, en coincidir per totes les explotacions les mateixes necessitats de treball

addicional, la reciprocitat no podia garantir una solució permanent a la insuficiència

laboral del grup domèstic1 . La collita dels cereals o les patates, la marca del bestiar, la

matança del porc o k construcció d'una quadra podien constituir també, eventualment,

ocasions per aquesta mena d'intercanvis1 . La resta de treballs que conformaven el cicle

anual d'activitats podien ser ja generalment até os pels propis membres del grup

domèstic.

La contractació remunerada de treball suplementari es centrava també en la

recollida de l'herba. Un cop acabades les feines en la pròpia explotació, alguns hon.cs i

102, Ah ull» dei« intorniimi, h h tainilumat i no i'jvimxft militin «Uò q>« regí* k relació: "£**«§1 tautfimtm é*M**u,

awowwr ien ¿tlítdnrs our'unien tfthn mri rittt i ¿etm. "Vel, faut» ntt mofertm *e*tmm!', itnfitfttn i tuteittnitn *n iot dr m¿

En mè>)Mnamr <è*m U jww* (jP. V J

101. Qt em de treball no « corrpwven >*i at h uíner.' (JGi] i > «a mont*cm" |SCL] "A tní*ie [o daUava] jw»

IM f*r (fent domi tm <op et mí t vnn qtx tmtm mu mit» sfmrM, fum ht tnt'jeí i li ionMtin *f»oí tuf dt m*, juptrlu ai*íi qu*

t Vtw éamtt fer méfvaa" [JBVJ,
104 'SitrutfnftcriMr.l'íJiígMuirTadtpixtrSino.io/mfn'lKÇ.}

105. "Hi inrvm fer tnt'-ím M MfltiLtr. ferini ft tm prou éagrÍ€M tínltr m*Ul" (TC.A1, Per un* ÍTÍ!ISJ ea prn(una« « de

b odMMtf en quf « produïen imercjm» rrciprcxi de beni i prm»ions en relació amb h iògKa social <U veïnatge, «eure Bemnatn,

l«!
106. ' Prr *n*T * teff* > t/mu-jm <ft*!*t c tau tùttteim Nlnh* meht qut Muvm * i®nul t é'iitrei ftm: 'ftmi «*«W ptr ui,

étmà [vmàim prr ni}* [)CR|.
¡V. 'fn aupiett rrmpi [a i estiu] tota In OMH tmifn fnm Ima » CM* tem. I *n*< te » tmàf no rrt eí toííxm" P*CA| */

umfK M» h poém tvmfUr MM« tmbsttè" (F AB).
IM, $Cfom un intomiiot d Arnn, 'fan ¿nm m latOam delí fobírt, ferint «fw* éJt s TraJui {,.,] <p*n am t >otí •

lT*m/a lfm! ion itotir >n t>m irrr* I *v*t tmätm In dt l'm t emù a&i» Is et í'Jut. Aipé mi Afá aáttcm tu w K¿ÍI 1 ] i niïatí
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nois joves es feien Hogar a jornal com a dalhatra per d'altres propietaris109. La feina solia

limitar-se a la sega de l'herba i, UB cop estesa al prat, la família propietària s'encarregava

ja de girar-la perquè s'assequés i de portar-la fins al paller. A banda del pagament en

moneda, el dallador també tenia dret a k manutenció durant el dia de treball110. Les

explotacions que disposaven de finques extenses (o que tenien una major disponibilitat

de diners) eren les úniques que podien contractar dalladors111. Pel contrari, el treball a

jornal era un recurs dels grups domèstics amb menys recursos, els quals obtenien,

d'aquesta manera, un complement en metàl·lic a la seva insuficiència productiva. Els

dalladors podien procedir del mateix poble (de cases que tenien efectius sobrants) o

d'altres pobles amb els quals no coincidia el calendari agrícola.

Els dalladors s'integraven formant un mateix grup de treball amb els membres de

l'explotació contractant, generalment sota la direcció del cap de casa. No hi havia colles

estables sinó que calia contractar-los individualment passant per les seves cases. La

relació contractual que s'establia era *mnuul i durava només el què es trigava en segar els

prats.

Solament les explotacions més fortes de la vall tenien gent llogada d'una manera

continuada11 . Les tasques dels mossos i les criades se centraven en els treballs del camp i

no es limitaven al servei domèstic, adoptant la mateixa divisió sexual del treball que

regia a l'interior del grup domèstic. Com a un dels màxims exponents d'una posició

sòcio-econòmica elevada, molt poques cases de la vall podien disposar de mossos, però

això no els lliurava de participar activament l'explotació ni, a com, d'haver d'agafar

jornalers per dallar eb prats. Els contractes eren gencralmc.it verbals, ci'un any de

durada, i es fixaven a compte d'un sou mensual o anual, corrent la manutenció i

l'allotjament a càrrec del propietari. Les fires de tardor (igualment com passava amb els

pastors) era una de les ocasions més habituals pr contractar mossos. Aquests eren quasi

sempre individus joves i solters de fora de la comarca (del Pallars, la Ribagorça o, ja en

aquest segle, inclus gallecs, castellans o andalusos).

La diferenciació social en l'univers comunal

L'estructura social aranesa en el curs dels dos darrers segles sembla situar-se en un punt

difós entre Phomogenítat i la diferenciació. La memòria oral es refereix sovint al passat

10». A

íítvmi p tenir* tL·itj*iii t *rri* Ufinnt, tí mt¡ é «g»«*, *e m "majmtm * fanai ftr tuer mm* fer I" nu, étmì ftr I "turn. I em k*u*w éét

I IO. Una ihr» rood»)»« ronuartua! mm ficrpc-ooil era d itit>»!l a prm fat: » «t.puljvj or pica per «Uiir un pm

n« . cor KM k mínutrní« à carrrc éá áabástf .

1 1 1 . "£fe fthn tmémm mf*m h m Bt f«* «MM mà JMMT t umm. ¡m« prmjf «B AH*** ftr éiier" (MSUJ.

l ï 2 . " Is fmt» quf unitn ei IH pt-nrtv MMMF HM U ftm-ltt t tmtm nei. me Mi Ai fttmmm uno fit rit I* nigu nnJ't gest

Tfnirn imp'r^mr/ui I ¡ Mmpívm t<pu liu^mifn *q*i t «6 MIM ftr t*£tÈ*r* I
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com a un entorn social de relacions harmonique«111. Per la seva banda, la importància

territorial i estratègica de la propietat col.letti va a la comarca dificulta despendre's del

llast d'alpines interpretacions esteses a finals del segle pastat que associaven

l'organització comunal amb unes estructures socials igualitàries.

La persistència d'ambdós discursos démina una contrastació amb el context a

que fon referència i no permet una simple desqualificació. En un i altre cas la lectura es

construeix per oposició amb d'altres situacions on la diferenciació esdevé el referent

social més significatiu. Els informants parlen, així, d'uns pobles en què, enfront d'allò

que ha comportat el desenvolupament del capitalisme a la comarca, la sociabilitat entre

els grups domèstics era molt intensa i se sostenia sobre la base d'una relativa igualtat

davant dels constrenyiments productius i de les eventualitats cels cursos domèstics114. La

interdependència dels actors socials esdevenia una conseqüència de l'aprofitament dels

recursos en una vall poc favorable per l'agricultura i amb un marge estret d'alternatives

econòmiques. Pel contrari, l'escenari des del qual parlen, a banda de no despendre's de la

lògica anterior i d'haver-se implantat d'una forma brusca (sovint en el curs d'una

mateixa generació), ha donat lloc a un increment de les diferencies. El procés

d'industrialització i urbanització i l'extensió de les relacions mercantils al camp,

igualment; formarien el substrat d'un discurs romàntic i idealitzador de les comunitats

locals.

Una anàlisi rigurosa, malgrat la deficient base estadística disponible, impedeix

mantenir aquesta lectura idealitzadora del passat. L'accés als recursos era diferenciat: no

tothom podia explotar terres, prats i bestiar en la mateixa quantitat i aquests elements

eren els mitjans de producció principals en l'activitat agro-ramadera. Qualsevol grup

domèstic pagès havia de disposar d'un domini útil d'aquests recursos, però, en la

pràctica, no tots el tenien de la mateixa manera. En la pràctica social, aquesta estructura

donarà lloc a una diversitat de comportaments que ha d'explicar-se per les diferències

patrimonials. Les formes d'explotació indirecta i l'accés al treball addicional manifesten

algunes conseqüències d'aquesta diferenciació, però també ho fan les pràctiques

hereditàries, les formes de residència o la intervenció individual i familiar en

l'organització política i econòmica local.

11}, ' Nt ki hii·iA mi fnwi» prafiturm m ftmt inofc m* i Mf tftn ptfa&t, tuutrm iy»*/; [ . J Pomer à tm mont ¡¡ne jr vulí

tmétt, ferè ¡e TtfUiée t ¡* mmm tpoa Jt mu® * VM* enm uns ipœ* tn què na l'afaenmve*, o/o tu «btnitm, A/trimtiei mcvJi Et«
étr, /o twwfd* * U 'ihrrt \ ] q*f truvn qtut'tnu ftmain, pttpvm tot! tl Jmttí [ \ i omattoinxm tolt lunf. » le miUordn o doat

«niï, i ftr a&ifT m la mili.)* tm *<*nl*-jem ta o wul e êm aua ta M fitte JeUrmimM [...] t nmfsttílm la etto i tí mmwntr tat

tmtU-.rm- [AKY ¡

114. 'ìtiHMvm metí, (f 'o nom« en momenti et m.-«nuij Em fiïn d*mM*:, m fUn tir vein; i'tnnié-um fctntM De

jTRtdn un t'foivm mit «tKÍ fur í *iln i tmk mt wrf et étu <M*wn i f émti*vrr. En urn» COM <?•«• na èa laue» am * ftívn. Itp

trnirr er. tm pUn am érftmúlu* (RET).
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Gràfica H.
Concentració de la propietat a Vilamòs (1881-1944)

W Z) so too

font Amillaraments <, -TMponents Elaboració pròpu

Des d'un punt de vista comparatiu, però, Ics diferències de patrimoni a l'Aran en

e! paí sa t recent no poden considerar-se com a molt pronunciades. Fins a la davallada de

l'activitat agrària, els grups domèstics pagesos podrien incloure's en tres categories socio-

économiques diferents. Els pagesos més pobres tenien en propietat extensions

insuficients de terres i prats i un poder adquisitiu baix en relació amb la inversió

requerida per la ramaderia, pel què havien de completar -' os ingressos explotant

d'altres parcelles en arrendament o prenent bestiar com a parcers (a banda de treballar

eventualment per d'altres, de dedicar part del seu esforç en activitats no agrícoles o

d'emigrar als mesos d'hivern). Els propietaris mitjans no estaven exempts de la

complementaritat d'activitats, però disposaven d'un patrimoni més ajustat a les seves

necessitats familiars. Els majors terratinents, finalment, es diferenciarien de la resta per

una dedicació exclusiva a l'explotació de les seves pròpies finques i els seus animals. En

aquest sentit, podien contractar força de treball en els moments de més feina o deixar

algunes terres i bestiar en arrendament o parceria, però no disposaven de les condicions

necessàries per esdevenir rendisi« o per evitar haver de treballar en l'explotació directa

de les seves finques .

115, f Dels iMfon prcpmaru] n« n1b A*«u (...) <px UHfidM Mwm Tvtt iutmffvm ée COM IHM" [TOA j Igualment,

un tlut inlormint drj que • tata icva rwte»»ii»ven t*d* »ny (»n« per djJlar "Com fm htmt ftal fur n» laut MM* fntuï com

<MMÍr*«i-. An. lt>4eméma. Lo étmé tempn emt fa/ha« MM0fn,4r GOM* (ALÈ).
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Igualment com passa amb la continuïtat històrica de ia propietat comunal de

boscos i pastures, !a relativa Homogenität sòcio-econòmica (o, com a mínim, la manca

d'una estructura pol.laritzada) constitueix un ordenament social que es relaciona amb

l'adaptació a l'entorn. Soulet, en referir-se a la propietat particular al Pirineu francès,

apunta a una conclusió que resulta plausible també pel cas (k l'Aran: ¡'existència d'un

elevat nombre de propietaris i la fragmentació de la propietat "contribueixen a donar ah

països pirinencs la imatge d'tom societat relativament homogènia, tma imatge que estimem

me pròxima a la realitat a mesura que avancem de la plana cap a les valls altes'

(1987:92)ilfc. Si, en efecte, k diferenciació decreix amb l'altitud, les raons d'aquesta

distribució geogràfica cal buscar-les en l'organització social de l'adaptació.

En el marc de l'activitat agro-ramadera, l'accés a la terra necessària pel

sosteniment del bestiar i de la força de treball era l'únic mitjà que podia garantir la

subsistència del grup domèstic. La manca de sòls agrícoles reduïa la capacitat

demogràfica de la vall, pel què l'emigració esdevenia un regulador important del

creixement de la població i afavoria una certa homeostasi. La migradesa general dels

patrimonis i la baixa productivitat limitaven la circulació de terres i les formes

d'explotació indirecta, A la vegada, la ramaderia només era operativa a partir d'una

organització del treball superior al grup domèstic. La propietat comunal de les

muntanyes no seria, però, l'únic component del sistema adaptatiu. L estructura social no

podia estar en contradicció amb la necessitat del treball col.Utiu o, almenys, no podia

ser més pronunciada d'allò que fos capaç ^'encobrir una ideologia de la sociabilitat i de

l'igualitarisme. Els mitjans de producció existents no eren tampoc susceptibles de

generar una renda suficient com per sostenir uns grups socials al marge de l'explotació

directa dels seus patrimonis117. Les formes instituïdes d'accés als recursos i l'estructura

social resultant, en definitiva, cal analitzar-les en el marc de la pràctica històrica però

constitueixen, com el sistema productiu mateix, dimensions socials de l'adaptació a

l'entorn.

116. 1 « apreciacions d iifum «formanti recaben iqurr mateix argiunent. Segen» tu* qi luv» residit durant anys a ia

Cerdanya, *«fM «li mà rtffrut fit *H* (k propinat] AU h btvw fa tenui moll ée ¿nrur i n'hi Ama* fur no ta tmu gens. (A

l'Aran) et batun' M MW* tnthom Nin <xv« pua quit «o m rmfwwT (DM). Un ahre diu que ne hi havia rr.isovrri« 'prrqut ni, hi

k* ImgKt prapteutí gnam ptr Imi"; mmnst/trs [ „\, Atm ée ¡t amatimi f» k*s Jr f*mr s U ¡mua* Jd Piitten' fRETJ,

117 TM i que fcfenmir a «n moment en qui « rtymm un aujmfni del ço« cHi ¡amali per la penetració ¿e I« relacioni

cipitihn« de trehaH a b comarca, MgMts Moja Poni 'L» pmptettit fur Mmnuruirnnf kt et Kr rtktU*iL» fer filí no rrporu la

infnu-n: M f'ifontrt ptr mfr+pt* i"i »TOO..I ¡ttvin fur HKomftmsMemtw v'm iMosuru i i^dupemtUn fé MMfMMMM er U etoé". I

també "üimmau Im ful rlít mtataem m tuíin/en i i-c/uí/m la MOT finque tm Im fé podren tortirnr i htiu tH^mm'f ¡m tn-

tmftmeméiHt i rtrcauri' (1
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Els historiadors i els antropòlegs han coincidit a subratllar la importància de la casa com

a una institució fonamental en les societats pirinenques. L'adscripció a una casa

constitueix, encara avui, un element clau per k identificació personal i permet situar

cada persona en relació amb una residència, una propietat i, fins i tot, una adscripció

ideològica. En aquest sentit, la història d'un individu i de la seva casa semblen

confondre's: a través de les generacions, el nom de la casa es manté i la totalitat dels seus

membres i descendents són coneguts com a pertanyents a aquesta. En el marc de la

comunitat local agro-ramadera, la casa era igualment la base de l'organització econòmica

i política, i el poble, més que el resultat d'un poblament concentrat, constituïa un

sistema articulat de cases.

Com assenyala Le Roy Ladurie referint-se al Montaillou (Arièja) del segle XIV,

sota la denominació de casa s'hi aplega un 'centre a la vegada, afectiu, carnal, residencial i

patrimonial" (1981:53). A l'Aran, com a la resta de valls pirinenques, la casa és entesa

com a un conjunt integrat per diferents elements: un grup de persones coresidents (una

família), una organització econòmica conjunta, i un patrimoni material (un habitatge,

unes instal·lacions i unes terres) i immaterial (una posició política i una reputació moral

identificades amb el nom de la casa) que es transmet de generació en generació.

Malgrat les múltiples dimensions que té la casa en l'escenari social, cl grup

d'individus que comparteixen un espai comú de residència i el propi edifici d'habitació

esdevenen els seus dos referents més immediats i, alhora, aquells que romanen associats

més permanentment al terme casa, tot i els canvis que ha tingut aquesta en les seves

funcions com a institució1. L'espai edificat, destinat a habitatge i complement

indispensable de l'explotació agrària, i el grup domèstic, que assumeix funcions

l. Ab Pirineus, l'edifici de residència consumen un element important Ac la casa com a institució social i é» el factor
central de l'herència, amb un rol determinant en el mantenim-m del llinitgt i la salvaguarda de la íntegrHa! dels béns ítmilian
(Guibal. !9!7:77-78). Segons Bestard, 'la aé%KMm aiftndridr. entorn et U rrsidinct* a tmbm whretnt m contales íultu'tit tu és

qtuli U ttaa a convertrvi ta na focní a ecpttuima i ntfonttumt tn virtud d'un* tdrntitMt durtble com t mu <*M dr f*milu' Lt
un fori cirntingitf f tmtäu carn* rÇcrmcíi del* idcntiut prrtan*!. Esrl punid'amortit dt í* ftmílu' (id %)
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econòmiques (com a unitat de producció i de consum), socials (en la identificació, la

socialització i la cura dels individus no productius) i juridico-politiques (et! la

reproducció social i k gestió de part deb recursos), són elements d'anàlisi pertinents en

un context on concentren un conjunt tan intens de continguts.

4.1. HABITAR I TREBALLAR: LA CASA COM A CONSTRUCCIÓ SOCIAL

Cada societat (i en cada moment històric) ha fet front d'una manera diferent als

imperatius del clima i a la necessitat d'abrigar-se de la intempèrie. Les solucions

adoptâtes pel què fa a la forma de les construccions, els materials emorats i els llocs

d'emplaçament no són, però, respostes mecàniques als condicionants de lentorn: els

edificis han d'acomplir determinades funcions pràctiques, alhora que expressen, a través

de la seva materialitat, concepcions diverses deb seus usuaris, dels promotors o

constructors, de l'entorn cultural en el qual tenen lloc.

Com a construcció cultural, els edificis palesen una intensa socialització de

l'espai. Així, més enllà de ser un producte dels coneixements tècnics i dels materials

emprats, l'estructura de les construccions reflecteix les formes d'organització social

(Bestard, 1987:10). La composició del grup domèstic, les seves activitats econòmiques, la

seva integració amb la resta de la comunitat local tenen una traducció material en la

disposició de les habitacions. Els edificis, d'altra banda, no són objectes immutables sinó

que estan sotmesos a modificacions constants. Els canvis en les relacions domèstiques,

les activitats productives, els conceptes relatius a la prívacitat o al confort, es plasmen en

l'ordenament de l'espai construït i en l'arranjament de les estances, de manera que la

dissecció d'un edifici informa de l'evolució soferta pels seus usuaris i les necessitats

canviants d'aquests (Royer, 1981:226). L'arquitectura ofereix, en definitiva, un conjunt

d'elements significatius que conformen un codi senzill de desxifrar (Cuisenier, 1984:11).

Materials, procediments i disposicions arquitectòniques

La geografia humana s'ha destacat llargament per atribuir a l'entorn físic un caràcter

causal en les formes de l'arquitectura rural. Des d'aquesta perspectiva, la similitud en les

construccions d'una regió es deuria a l'adopció d'una mateixa resposta davant de les

característiques del sòl i del relleu, dels materials disponibles i, per damunt de tot, del

clima. Els trets de l'entorn que suposen veritables constrenyiments, però, expliquen

només una part de la diversitat arquitectònica. Els assajos d'elaborar tipologies per una

regió donada així com la multitud de models existents en un espectre limitat de zones

climàtiques evidencien la dificultat d'atribuir aquesta diversitat a un sol factor explicatiu.
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En tant que fenomen cultural, l'arquitectura està més condicionada per l'ús social que

per l'entorn físic. Les construccions s'adeqüen al medi en tant que instruments materials

de l'adaptació, pel què les funcions a què es destinen (com a habitació d'un g.up

d'individus i suport de les seves activitats econòmiques i socials) són les què expliquen,

en darrera instància, k seva concreció plàstica (els materials, les formes, les disposicions).

Com a una variable dependent d'aquesta determinació ambiental, la literatura sobre

l'arquitectura popular ha atorgat també habitualment un gran pes a les tècniques

constructives en la resolució formal dels edificis2. Els materials i els procediments poden

actuar com a modificadors o Umitadors però les solucions adoptades venen fixades pels

usos a què es destinen els edificis i per les concepcions existents entorn d'aquests.

A l'Aran, els edificis anteriors a la recent transformació urbana no es limitaven a

ser una mera utilització de les primeres matèries a l'abast ni eren quasi mai bastits amb

l'única intervenció dels seus usuaris. Les dificultats peb transports i la proximitat i

l'abundància de materials constructius adequats a les condicions climàtiques poden

explicar l'ús general de la pedra, la fusta i la pissarra però no les seves aplicacions

específiques (cf. Calarne, 1988). Malgrat que els propis usuaris poguessin participar-hi,

les obres solien estar dirigides per mestres d'obra i la intervenció d'especialistes era

imprescindible en moments determinats de la construcció (com l'aixecament dels murs

realitzat per paredèrs o el bastiment de l'estructura de la coberta, la charpanta, fet per

hustènf.

La pedra ha estat el principal material emprat en els murs exteriors i les parets

mestres dels edificis aranesos. Sent abundant arreu de la vall, les seves qualitats

tèrmiques, de resistència al pes i d'estabilitat davant de la intempèrie feien que aquest

material fos insubstituïble. £1 paredat era el sistema més comú per bastir els murs, usant-

se pedres irregulars unides amb una argamassa de terra i aigua. Els murs són

característicament molt amples (de 50 a 100 cms) per tal de garantir una major solidesa i

afavorir l'aïllament tèrmic de les construccions. A les parets exteriors la fusta s'utilitzava

només com a un material complementari. * anelles que van sobre un voladís, la part

superior dels penaíèrs (les façanes més altes) i el fons dels balcons, sobretot als edificis no

destinats a habitatge, podien fer-se amb aquest material per abaratir el cost de l'obra i

per facilitar la ventil.lació. La fusta, pel contrari, s'usava sempre per tancar les obertures

2. Torrat Balbài, en un treball pioner en l'daboractó d'un corpus dt lei construccions niriii al noMre pits, defcntava

aquén poMaoaamtm: "L'*rq*UKttir» fof*Ur\ .] const Ui*u | ] (uup»'* rnu<riu demolí. CM Im trun okm na fitat m fi o^nci o

i, Aquenj constatació trenca amb entendre l'inomenacb *r^*ifíct»r<i fofmUr com a una »rquitectura tente arquitecte, Eb

modeli d una regió no w« tempre el producte d'un ajustament a lei necessitati de k poKljció (ni »que«M invariable«), motivai per

una trantRusMÓ ora! de lai tècniques de generació en generació Com a résultat d'un ronmemem i d'una dtrfk«ció dt treball

específics, els modelt cono run ms han circulai d'un Hoc * un titre i canviat per cantei novene» moli mèi del què s'hi t onndmt
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de les façanes i de la teulada, en l'envigat, en l'estructura de la coberta i, sovint, també

com a suport deb pisos i per dividir els espais interiors.

Dibuix A.
Casa Escalèr, Bausen (façana sud)

La forta inclinació de les teulades (entre el 80 i el 110%) és un dels trets que rnés

distingeixen les construccions araneses de les del Pirineu mediterrani i permet afavorir

una evaquació ràpida de l'aigua i la neu. El tipus bàsic de coberta és de dos vessants (o

pales), disposats al llarg de les façanes més llargues (els goteraus), però sovint n'hi ha un o

dos més, perpendiculars als principals, que no arriben fins la base (anomenats tresaigües

o tresvents). Durant el segle passat va generalitzar-se l'ús de les loses de pissarra a les

cobertes (primer als habitatges i després a la resta d'edificis), però fins llavors la palla de

sègol havia estat el material més comú4. Malgrat les qualitats de la palla com a aïllant i el

seu menor cost, els freqüents incendis van provocar aquest canvi , de manera que a

4. En passar per Tredòs ¿ I7M, Zamora esrnu refermi-se a I« caci: "M*cl>*$ dt Ses nun cuinerui con p*j* tir centeno,

L*rH* y tn rrutíh* tMnl¡d»d, por ¡a aud io» frtatmta Im auraéút. Y h*br* it if/ten que rMt putUß fut enteramente rtductis * cenumt, lo

f*t h*<.e*ñoy mrdtn*c*btdeexp?rimmtATcipiiebloàe[tnklvKÌ Y nu hu mucho âne sucedió lo mismo * U (tftnide Vieti* Eaohtce

ver U nnetuUddep*abtínr etu etpeiude c*tnrru%. meyormente htinmdo * U mitad del V*Ue mu unter* *hnndtnte <ie fiuirn de muy

bueru íMÍltLuí, y tartí en ntrta ptrtfn del Vfl¡<-y de U ftrtt de Fr*nci* que lindt «m ei mumc' (1973:191)

5. L'A|untimrm de Bausen va «cordar ei 1171 la prohibició de <*oratrutr édifias atnb b coberta de palla, com « feia

habitualment, a causa deb incendis. Tot i auti, un parell d'any» me* tard, un veí demanava pttmís per cobrir una borda amb aquest

matinal, perquf "le tra precisa a&raU de p*p mtrmseaaatnU * (pnsecveníu de no poder tdqttmrte de fasrr* p*r*
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principis de segle els losáis de llicorella havien ja substituït quasi totalment els antics têts
de polka (Rocafort, 1909:891)*.

La doble funcionalitat de la casa rural, alhora habitatge familiar i centre de

producció, es materialitza a l'Aran en espais diferenciats. Totes les cases inclouen espais

per la vida humana (la casa, l'habitatge). L'edifici de residència, a més de l'àmbit

d'habitació, en presenta d'altres per magatzemar els productes agrícoles destinats al

consum humà, petites eines, llenya i, a cops, per tenir animals de corral. En segcn lloc,

la casa ha de comptar amb espais específics per les activitats productives. Com a

magatzem, aquests han de permetre conservar els productes pel consum animal i guardar

les eines. Com a lloc de producció, han de possibilitar estabular i atendre els animals de

treball, els de cria i recría i els destinats al consum domèstic. Habitualment aquesta

necessitat funcional la resol un mateix edifici, la borda, que permet l'estabulació del

bestiar i la conservació de l'herba, tot i que d'altres construccions auxiliars poden

acomplir funcions més especifiques.

En general, els habitatges aranesos són de planta rectangular i de dimensions

relativament petites: entre 7 i 15 m de llarg i entre 6 i 10 m d'ample. Quant a l'alçada, la

major part té planta baixa i dos pisos (si es compta el de sota la coberta, V humar au), tot i

que hi ha cases amb només planta baixa i humarau i d'altres, sobretot a les poblacions

més grans, de tres pisos . Les bordes, per la seva banda, tenen una grandària superficial

variable en relació directa amb la capacitat productiva de la casa i solen tenir dos pisos

(la planta i un pis que aprofita l'espai sota la coberta) o, excepcionalment, tres.

L'articulació entre els espais d'habitació i els destinats a les activitats

econòmiques constitueix el factor més pertinent per establir una tipologia de les

construccions de la vall ja que no respon solament a un criteri formal sinó també

funcional i social (cf. Cuisenier, 1991). L'observació etnogràfica permet distingir dos

tipus bàsics de cases rurals de l'Aran, a partir dels quals se'n desprèn una multitud de

variants. La diferència entre ambdós rau en si formen o no un conjunt delimitat dins del

conjunt urbà, és a dir, si les diferents dependències de la casa (habitatge, estables,

magatzems) constitueixen formalment una unitat separada. L'auviatge (coto o avtau)

V Ajuntament va accedir a la demanda amb la condició 'que ptrt It fnmtver* pròxim« que viene de ¡#74 cWnu en dicht atfdr» de

6. La palla de sègol s'obtenia de la pròpia collita, amb la sola precaució de segar la planta arran de terra, i es batia

manualment damunt d'una tKtruuÜrrt per evitar que es trenques i per aprofitat al màxim la seva llargada. Per contra, la pissarra es

treia de loierts de propietat comunal que solien arrendar-« a particulars i es venu tallada t metres quadrats. Les més importants de la

vall estaven a Varradòs (Arròs), es Bordes i Bausen. Actualment, la major pan de lloses s'importen de Galícia.

7. Eli nomenclàtors registren un canvi en les formes constructives entre mtt)an el XIX i ñutían el XX en relació amb

l'alçada dels edifkis. Al I860 hi havia un total de 2518 edificis a la comarca, dels quals un 79% tenien tres pisos (els d'una sola planta

representaven el 6% i els de més de tres el 3%). Al 1910, el nombre d'edificu havia augmentat fins a 3.373 (1.806 dels quals eren

habitatges i la resta estaven desunit» a altres usos), registrant-se sobretot un increment de les construccions més baixes: les d'una

planta rren el 10% del total, les de dues el 46% i les de tres el 41%.
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constitueix el model cultural de referència en relació amb la disposició arquitectònica de

la casa. Amb l'habitatge i els edificis pel treball formant un conjunt integrat entorn d'un

pati i amb una porta d'accés des de l'exterior, la casa mostrava la seva unitat enfront de

la resta de la comunitat local. L'auviatge tancat, amb l'habitatge i les bordes, els

individus i el bestiar, simbolitzava i materialitzava aquesta totalitat que és la casa com a

unitat social i econòmica8. No totes les cases, però, podien adoptar aquesta solució

formal que permet una articulació òptima entre els diferents espais. Entre aquelles que

no formen un conjunt diferenciat, la distància entre els diferents espais dóna lloc a

nombroses combinacions: habitatge i espai productiu en un mateix immoble; habitatge i

bordes juntes, però sense formar un auviatgr, habitatge i bordes separades en llocs

diferents del poble.

Igualment com la disposició dels seus edificis, la configuració de les façanes

expressa la imatge de la casa davant de la comunitat local. Tot i que el poblament aranès

és concentrat, els pobles solen estar configurats per edificis que tenen les seves parets

separades de la resta , excepte en les poblacions que estan assentades en una plana (com

Arties, Vielha, Betreu, Bossòst o Les). Les façanes constituïen un domini estètic en el

qual hi intervenien diferents elements arquitectural com a codis expressius de la posició

social (Bromberger, 1988:9). Aquelles que s'orientaven al carrer eren l'aparador públic

d'una casa pel què el seu estat de conservació, els materials emprats i els elements

ornamentals que incorporava havien de respondre al model cultural associat amb la seva

posició.

L'ús de la pedra o de tècniques mixtes (combinant pedra i fusta) són un primer

indicador de la diferenciació social en les façanes: el cost de la construcció en pedra i la

seva major durabilità! relacionava les cases de major posició amb aquest material10. La

preferència per la disposició simètrica de les obertures, reforçada sovint per elements

decoratius, és un model estètic predominant en l'arquitectura gascona. La porta

d'e: trada rebia una especial consideració formal, com a lloc de transició entre l'exterior

i l'àmbit de la privacitat domèstica11. Els carreus de marbre tallat, les motllures i les

figures gravades en les fulles de la porta, o l'ús del vidre constituïen un element distintiu

8. Com diu Rapoport (1972:112), aquest tancament és indicatiu del camponamem de la caia com a mecanisme sòcia!, m

proporcionar una nu;or seguretat per la teva defensa simbòlica i real,

9. Quan les façanes estan encarades a d'altres edificis, les construccions solen «car separades per un espai estret. L'amplada

d'aquest espai (el caris) que permet que l'aigua de la coberta s'escorri al propi solar, està regulada pel dret consuetudinari un pam i

mig aranès (3$7 cms) i tot el llarg de la façana getenw (Bertran i Miuitu, 1901 :W; Comet, 1929:152)

10. Segon» Caíame (1987), U utilització de materials de llarga durabilità! »a associat a una concepció de la casa segons li

qual aquesta, com a representació simbòlica i material, roman ai llarg del temps i del pas dt les generacions.

H. En la porta d'algunes cases s'hi posavi elementi protectors deis inùividus i els animals (creui feta amb liaurer o

capelletes amb la imatge d'un sant). La seva ubicació indica un límit simbòlic entre l'espai públic, hostil als membres de la cast, i

l'espai privat, conegut i en d qual aquests se semen protegiu.
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et les cases an major posició, enfront dels materials més pobres que eren habituals a la
resta i als edificis dedicats a la producció.

L'arrebossat i pintat de la façana principal caracteritzava els habitatges enfront de

les instal·lacions productives, les quals es deixaven sempre en pedra vista. L'acabat més

freqüent era la pintura sobre arrebossat, si bé les cases més senzilles solien arrebossar-se

només amb sorra i calç o es pintaven directament sobre la pedra. Els motius pintats

solien combinar formes geomètriques, colors, motius vegetals o imitar elements

constructius (com ara carreus de pedra o columnes). La decoració exterior pretenia crear

una imatge de solidesa i durabilità! a la construcció. De la mateixa manera, les

inscripcions amb el nom del constructor o de la pròpia casa, els escuts i les dates (de

construcció o reforma) gravades en una llinda indiquen també el model cultural de

referència. En mostrar públicament l'antiguitat de l'edifici, s'assenyalava la de la pròpia

casa i s'atorgava a aquesta un major prestigi. La inscripció de noms simbolitzava la

continuïtat de les relacions domèstiques, unes relacions que estaven sancionades per la

seva antiguitat (Bidart i Collomb, 1984:24).

La casa com a instrument per la producció

Com a eina o instrument productiu (Demangeon, 1947), a més d'habitatge familiar, la

casa rural mostra a través dels seus equipaments l'organització del procés de producció.

De fet, l'espai productiu és un dels indicadors que millor defineixen la posició

econòmica de cada casa. Disposar d'un bon magatzem o d'una borda espaiosa podia

encarir notablement les obres de construcció però implicava també una major capacitat

productiva. Igualment, la disposició espacial de les instal·lacions, en relació tant amb

l'habitatge com amb els recursos, condicionava l'aprofitament del treball i el control

estratègic de la producció. El propi espai de residència no era independent de les

funcions agràries i havia d'observar les necessitats de força de treball que l'explotació

domèstica requeria i podia suportar.

A banda de servir d'aixopluc d'algunes activitats (com filar o desgranar el pañis) i

de tenir àmbits específics per la transformació dels aliments (com la cuina o el forn), el

propi habitatge acomplia a l'Aran una funció econòmica important com a magatzem

dels productes pel consum familiar. Algunes cases disposaven d'un rebost o d'altres llocs

específics per conservar productes com el vi, els formatges, les patates i aquells aliments

que podien alterar-se amb els canvis té. mies (cerèr o c*tw, clot des trübes). L'humarau era,

però, el principal espai reservat a magatzem a l'interior de l'habitatge, el lloc on es

guardava el gra, es deixava secar el blat de moro i s'hi desaven mobles en mal estat i

eines d'ús poc freqüent. A diferència d'altres regions en què la producció cerealísitica era
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més important12, a l'Aran no eren les dimensions dels humaraus aquelles que
condicionaven la capacitat de les explotacions sinó les de les sèves bordes. En aquest
senat, la casa aranesa està fonament condicionada per la practica d'una ramaderia de
semiestabulació: tenir el bestiar tancat bona part de l'any suposava haver de disposar
d'unes instal·lacions suficients tant pels animals com per magazemar l'herba necessària
per alimentar-los durant l'hivern.

La borda inclou els dos principal* espais productius construïts: un per a tancar el
bestiar a cobert (l'estable) i un altre destinar a emmagatzemar l'herba (el palhèr). La
integració d'aquests espais en un sol edifici resulta de la necessitat de facilitar, durant
l'hivern, els treballs de manteniment dels animals. Les bordes adopten sempre una
mateixa estructura i solament es diferencien entre si per la seva grandària i alçada. La
quadra se situa a la planta baixa, ocupant la totalitat de la superfície i, quan ha d'allotjar
animals de diferents espècies, pot estar dividida amb murs o amb tanques de fusta.
L'especialització de les bordes esdevé també un indicador de la posició social: no totes
les cases tenien la necessitat i la capacitat de disposar de bordes adaptades formalment a
cada mena de bestiar. La doble funcionalitat de les bordes feia necessari l'accés
diferenciat a cada un dels espais, pel què sempre tenen dues o més portes cap a l'exterior.

La grandària de les bordes, però, no era un factor independent sinó que havia
d'ajustar-se a la capacitat productiva de cada explotació . Disposar d'uns pallers
adequats a l'herba i als farratges dalláis als prats i camps de conreu i d'unes quadres
suficients pels animals que podia mantenir-se esdevenia una necessitat en l'economia
agro-ramadera14. Per això, malgrat que al llarg de l'any els treballs es desenvolupessin en
una multitud de llocs diferents, les bordes eren el principal espai productiu i constituïen
el símbol de la capacitat econòmica d'una casa1*.

La disposició espacial de les instal·lacions productives podia afavorir o dificultar
un aprofitament intensiu dels recursos i de la capacitat laboral de les explotacions. La
distància entre l'habitatge i les bordes on s'estabulava el bestiar durant l'hivern
condicionava directament les tasques d'atenció dels animals, sobretot als pobles de major

12. En «1 cas de les muía. Tenada (¡914:193) afuma que la superficie lie tou la cata «cava determinada per les joli«.
«goni allé que et consideran necessari per guardar-hi d gra que es produí» i cal» pel losmiimem de i'expbuaé. La diferència entre
aqueMes i les cases pirinenques ha «tat també assenyalada per Llobet (19I6-.2S3) a Andorra.

13. La ((andana de I« insul.lacion» pod« esdevenir, no obstant, tm tmpedmcM davant de b potabilitat d'aupnenwr el
volum de bestiar "(EI límit de befttar qye podia tenir-se] vaut éom* fer ílvrsW çw fodta remUtr i fer ht qtttjm dt tfn ¿apmmm
\ } Si teñir, muí tpuuàr* on tin c*bu un dfitrmoul brtlur, no n fc fodies fater ma* [ABV].

14. La quantitat de bestiar de cada explotació estivi en funció de b seva produce« d'herba i de la capacitat de I«
instai licioni Com assenyala gràficament un informant refenm «• al bestiar 11'berta que cabí» en les borde«, "é gut na en padm

pour mn * h*u qKt * ¿ill. Aquí, n n 'nrrtpltfrva [d'herba] fer X o 25 {.capti n Imi et ttnJrr tí o 14, ptnp* ten vial mam J'hvemf
1ABS}

15. La capacitat de les msul.laoons coodkmiiava també el tipus de bestiar que podia «amentr-se: 'A le múior ma tatua
me¡ qui un* tpuuÍYn dilt * U mmuny* t unien noma que ti/ma prr In reques. LLnxm no fadtm tmtr eruttiti N'hi hftia que Iemen

met grmai. t It mununy*. i Uevon remen takfwi i ovetto* ¡SC' J
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altitud i els menys insoláis. Mentre que les ovelles i cabres podien sortir a pasturar
durant el dia quan la neu o la pluja no ho impedien, al bestiar major calia facilitar-li tot
el menjar necessari des de l'arribada de l'hivern i fins que el gel no es fonia. En general,
els animals estabuláis exigien una cura continuada: havien de menjar tres o quatre
vegades (per les ovelles i cabres podia estalviar-se un àpat diari) i beure dos cops al dia, a
més d'haver d'apartar-los o treure'ls periòdicament per poder netejar l'estança,
amuntegant els fems per poder-los usar després com a adob.

Es per això umbé que, al marge de constituir l'expressió arquitectònica de la casa
com a entitat social i simbòlica, Yüuviatge ha actuat com a un autèntic prototipus de la
casa aranesa. L'estructura bàsica de l'auviatgc consisteix en un patí (corrati) delimitat per
les diferents dependències et la casa (fonamentalment l'habitatge i una o més bordes) o
per un mur de pedra, i al qual s'accedeix des del carrer a través d'un portal (porteu).
Dins del pati hi ha també les construccions destinades als animals pel consum (garter i
pocingtes) i, a cops, una galeria (galeria) i un troç de terreny pel conreu d'hortalisses (uart
o casau) i fruiters (verger). Tanmateix, aquest model adopta solucions formals diferents
en 'unció del nombre d'edificis, el relleu i l'orientació. Tot passant el portal es deixa
l'àmbit extern a la casa, l'espai públic, i s'accedeix al corral, un espai que es considera
com a semiprivat. El pati no és simplement un lloc de pas: és la peça central del conjunt,
aquella que ordena els edificis i els disposa en una lògica arquitectònica. A més d'actuar
com a distribuidor, el corral, és també un espai productiu: el lloc on es trosseja la llenya,
on es es fixen els arreus a les cavalleries, on córre l'aviram i dormen els gossos,
constituint un àmbit multifuncional en l'activitat de l'explotació.

Diagrames B.
Disposició dels dements arquitectònics als auviatges

^-4
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Els auviatgct permetien una organització idònia de b producció agrària. Amb les
bordes prop de l'habitatge resultava molt més simple tenir cura dels animals. L'auvtatge
es corresponia habitualment amb les cases que tenien una posició sòcio-econòmica
elevada, propietàries de quantitats relativament importants de bestiar, ja que aquestes
eren les què podien aconseguir més fàcilment una major proximitat entre l'espai
productiu i el de residència. No obstant això, hi ha moltes variants d'nuviatges en funció
del nombre de bordes i les dimensions dels edificis que els integraven i, d'altra banda, no
totes les cases amb una posició elevada podien adoptar aquesta forma, bé pels canvis
soferts al llarg de la seva història o bé pel condicionament del terreny.

Entre les cases que no prenen la forma d'auvtatgt, l'articulació entre l'habitatge i
la borda permet distingir tipus diferents. En primer lloc, n'hi ha que integren espais
destinats a la vida humana i a estable en nivells diferents d'un mateix edifici.
Habitualment, l'espai ocupat pels animals (cerèr o ho ratta) està situat sota la planta de
l'edifìci i té una entrada independent aprofitant el desnivell. Aquesta disposició, en
edificis baixos i de reduïdes dimensions, sol indicar una baixa posició sòcio-econòmica,
encara que no exclou que es tingués també una borda a part. Una segona variant la
constitueixen aquelles cases en les quals l'habitatge i la borda estan de costat, bé sigui en
construccions separades o en un sol edifici (sota una mateixa coberta). Generalment hi
ha un pas que permetia comunicar l'espai de residència i el de producció, evitant haver
de sortir fora per atendre els animals . El darrer tipus pren una forma totalment
oposada a i'auviaíge-. l'habitatge i la borda ocupen edificis diferents i allunyats per una
distància variable entre si (des dels casos en què estan al mateix carrer fins aquelles cases
que tenen les seves bordes a les afores del poble o només als prats).

El règim a què se sotmetia el bestiar aranès, però, no compaginava solament la
pastura estival a l'alta muntanya amb ('estabulado hivernal al poble, sinó que seguia un
itinerari que incloïa també l'estada als prats de la muntanya mitjana a la primavera i a !a
tardor. Un cop que baixaven a primers de setembre de les pastures alpines, els animals
deixaven els ramats comunals i quedaven ab prats particulars i baixaven al poble quan
començava a nevar. Passat l'hivern, a finals de febrer o primers de març, cl bestiar ja
començava a sortir dels estables per pasturar als camps en guaret o als prats. Fins que no
es tornava a organitzar el ramat en començar l'estiu, cada casa havia de guardar-se els
seus propis animals i fer-los sortir diàriament. A la primavera, quan la neu començava a
fondre's, el bestiar d'alguns pobles tornava a la muntanya mitjana fins que no pujava de
nou als comunals.

16. Aquest pas és freqüent sobretot en les cafès dels pobles alti (com T redin, Arres de Sus o Vilanos) cm la neu hi roman

més temps. T(X • la seva importància funcional. l'antència d'aquesta comunicació supon WM concepció cultural que no separa de

forma marcada l'espai destinat a les persones i el de«iu a Ics béstie«. Com afirma Sepien (19*0). la societat pagesa estava

impregnada d'una relació quotidiana amb els animals, i compartir un maten edifici no era prrcrfaw de forma negativi
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Per estabular el bestiar que podia aprofitar les darreres herbes i els rostolls deb
prats particulars, prop d'aquests hi havia també d'altres bordes (anomenades bordes
horanes). Aquestes no servien només per magatzemar-hi l'herba a mesura que s'anava
dallant sinó també per tancar-hi els aniñáis17. Un cop que els treballs deixaven de ser
urgents, l'herba es traginava en cavalleries o en trineus fins ab pallers del poble. Quan el
bestiar era a les borda horanes s'hi quedava algún membre de b cata vigilant-lo, baixant
al poble setmanalment per proveir-se. A mitjans de segle, però, ja quasi ningú no hi
passava b nit i van abandonar-se les bordes menys accessibles.

En molts casos, les horda harones eren utilitzades com a habitatges temporals. La
sega de l'herba, que concentrava bona part de k dedicació estival, requería d'un estada
continuada ab prats mentre duraven els treballs1 . Es per aixa que la diferència formal
més important amb les bordes del poble és que aquestes tenen una part destinada a b
residència. A cops, l'habitatge és a l'interior mateix de b borda (en un racó de l'estable o
del paller), i té un forar perpendicular al mur per la sortida del fum. En d'altres casos,
l'espai de residència constitueix un afegit a b borda o forma un petit edifici
independent19. Amb el temps, alguns agrupaments de bordes van esdevenir nuclis de
població permanents: es Bòrdes (format al XVIII a partir deb habitatges temporals de
Benòs i Begòs), era Bordeta (que depèn del comú de Vilamòs) o els caserius de Canejan
(entre els quals hi ha Bordius) .

L'espai domèstic: valors i relacions
A banda de la seva dimensió instrumental en b producció, b casa com a residència
s'adapta també a les necessitats dels seus habitants (b dinàmica familiar i eb seus valors),
pel què esdevé un lloc d'observació privilegiat. L'estructura, dimensions i forma del

17. La loraúittício áe les bordes dr cadb poble permet ona inalisi en temes de la ran^Jemrurmt ecològica en

laofofitamer.t de i espai Scfom Solí i Sihari» (1%4 :JMO). taren enviava ei Iwfttar a ki bordes de Mortrarn. Salareu a la val de

Trtdoi, Gatttac, Aufaèn i et Bord«, a l' Arcaga de Liti: Arròs, a la »all de Vamaòt, Bagerpjr i Vilamòs I« tenen a prop i eli In. mes

anaven t venien cada dia, així coin ko faen rit de l«, maigri! tentr-les entre i 100 > I $00 m d' altitud

U. ReJenM-te a i an» 1927, Mop-Pom diu: 'Feu tentft ft» rtuvrm pmficuatt éefrt tat* e*teU frap ée U hrmiï art pr*i

Gmmffmt-te t*aoptms*Ht t ncravi'u fer pgétr4i r*haj< I* umfvma* et L· fKsUtttm ée 10 hfíètt" (1929l La Jiipo,;u êr Íes

bordes en telaci-1 amb els prns. d'altra binda, tondu loruvi eli trrbalU "La q»*irr< ttmf*t tm M tmu: eUs f*t< OM L· p*n dt Awu.

•> t i* pirt dr ¿lli Ah*nt trrtviùivrn *n*l*meni Lftqmtém, m é pr*t ala ens cací, * Itmattar I* </**&* tt U fnrn tq*¡ JAU Aitramífs

team Je p**' l'hrrtx d'*qu af ¿til En va Je ferí t: fil. It kerb* (MU***,,. [ } lo «nu (fie per »imt* Per *bcmj- ¡it%mm

n '*vt*nfvm tua, ferine ell fam f* ituuncti tan" {SCL}:

19 Lea c«àmci i d'akre» connruccionj auxilian en les «ma putonds (trmt, corrudei) erea de propietat comunal • formen

pan d'un ordre dîfercm de consideración*, malgrat d tea ínteres «qurtef.omc (fins aquest >ejle eren bastides pels mateixos ¡"«tors i

ramaders fente l'ajada d'espec^alMO, empram materiali propers i tècntquet coiwructtves poc compine?! (Butsan, 1991; Rivals,

20. L'eiistèiicia d'habttatfes temporali dispersos en alguns termes citava condicionad» per la necessitai d'accsdir ais prats

dalladors. La situació de» pobles del Baiih Aran en cota relativament baix« (Les, Bouòst, Bausen, Caneian) obligava a desplaçar-se

fins a indrns de major altitud per tal d'aconseguit l'herba per l'hivern La durada de kf lasques de trcol Ircuó aconsellava viure

eventualment prop dels prats La possibilitat d'habitar a l'hivern a Menor altitud (MI cop la feina s'havia arabaiï. (eia que

assent arnem i f < >ui n dispera» i temporali
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grup domèstic condicionen h forma i disposició de les habitacions, alhora que aquestes

manifesten els canvis en la composició familiar. Les maneres d'habitar l'espai domèstic

són, així, cristal·litzacions de l'organització d'una societat (Bromberger, 1988:10;

Collomb i Guidai, 1983:171). La distribució i el pau d'especialització dels espais

interiors permeten distingir dm tipus d'habitatges a l'Aran que no només responen a

models arquitectònics diferents, sinó també a formes diferents d'entendre k vida

familiar i de percebre l'espai domèstic i la privackat.

Els habitatges sense especialització de l'espai havien estat freqüents arreu dels

Pirineus fins al segle passat (Garcés, Gavin i Satué, 1988; Naval, 1988; Rábanos, 1990).

Segons Violant (1985), aquest és un tipus de casa propi de l'expansió del poblament cap a

la muntanya mitjana. Amb la permanència dels assentaments i el desenvolupament

econòmic del XVIII, aquestes construccions van anar-se substituint per edificis amb una

especialització espacial més gran i un nombre major de pisos, persistint només entre els

grups socials sense capacitat per adoptar el nou model arquitectònic21.

Aquests habitatges, en la seva major part, són d'una sola planta (si bé n'hi ha

també amb planta i pis) i sovint tenen un petit estable sota l'edifici aprofitant el pendent.

Ijes façanes solen ser molt simples, amb poques obertures i sense decoració. La planta

baixa és l'àmbit principal de la casa i està ocupada per una única estança en la qual s'hi

realitzaven totes les activitats domèstiques. L'accés a la sala des del carrer és directe o bé

es realitza a través d'una petita entrada tancada amb envans de fusta i portes. La llar de

foc sol estar en un reco de l'estança, amb el forn al costat de la xemeneia. L'aigüera

(poladèr) està adossada a un dels murs i desaigua directament a l'exterior. Damunt de

l'aigüera s'hi posava el vaisherèr, amb els plats col·locats de cara a la sala i amb armaris

pels estris de cuina. Els llits es disposaven als racons de k sala, normalment a la banda

oposada d'alii on es cuinava i menjava, delimitant amb armaris i cortines un espai tancat.

La taula, cadires, bancs i escons, armaris i prestatges completaven el mobiliari. Quan hi

ha un pis, aquest solia emprar-se com a dormitori comú (sense envans), havent de passar-

s'hi per accedir a \'humar au.

Els habitatges amb especialització de l'espai no només es diferencien dels

anteriors des d'un punt de vista arquitectònic sinó també quant a la valoració de la

privackat, adoptant una estructura comuna al conjunt de la Gasconha. En aquests, cada

attività! domèstica tendeix a tenir el seu espai específic: la preparació del menjar

(codino], l'elaboració del pa (pastador), l'emmagatzematge (recodina, tm-r, cova,

humarau), menjar (minjador), dormir (cramhes), la distribució (entrada o nèira), per

guardar la llenya (lenhèr), etc., constituint el grau d'espacialització un indicador de la

21 Eb cuenm de Canejan lejümonien aquest procéi en conservar la forma d'habitatges temporals malgrat haver

esdevingut nuda d'habitació permanent. De fet, restructura de la baté* hmtru ó molt similar a aquesta mena de cases.
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posició social ¿c la casa. L'entrada sol estar situada a l'eix de simetria de l'edifici i serveix
com a distribuïdor, donant pas a les estances de la planta i a les escales que pugen al
primer pis. L'ús de codines de riu formant dibuixos geomètrics al terra mostra un
tractament més acurat de l'entrada com al lloc exposat a l'exterior, enfront del de la
resti d'estances, que està fet amb taulons. De la mateixa manera, les parets que separen
l'entrada solen ser murs de paredat, mentre que les restants són envans de fusta.

A la planta és on habitualment hi ha la attuta, la recodina i els espais per
magatzemar els aliments i les eines així com els dormitoris pels mossos i criades quan
n'hi ha. La cuina servia per a cuinar i menjar i, alhora, com a lloc per estar i per rebre
visites, pel què contenia amb el mobiliari i els elements constructius necessaris per
aquestes funcions (llar de foc, forn, poladèr, vaisherèr, pastera, taula i cadires, armaris i
prestatgeries) (Violant, 1981:202-203). En les cases més grans, el rebost, el lloc per
preparar el ranxo dels porcs, el pastador, la cuina i el menjador tenen espais específics.
L'accés a cada nivell de l'escala sol estar tancat per una porta. En arribar al primer pis
s'entra a una sala-distribuidor que dóna a un passadís o té les portes de les habitacions al
seu entorn. Totes les estances del pis s'utilitzaven habitualment com a dormitoris, tot i
que a cops hi ha un menjador, una sala d'estar o la cuina. Les habitacions poden ser
individuals, de matrimoni o inclus més grans. Alguns dormitoris i menjadors tenien
també una llar de foc L'humar au sol ser d'unes dimensions més grans que a les cases
sense especialització i a cops està dividit en dues estances o te un darrer pis que es destina
a colomar.

L'inventari de béns d'una casa de Bossòst redactat al 1823 pot il·lustrar quins

eren els mobles i el parament d'un habitatge al segle passat . Tot i que la casa a què fa

.eferència tenia una quantitat important de terres en propietat, e! seu mobiliari era força

reduït. En total, el document menciona cinc llits, dotze cadires, una taula rodona i dues

de quadrades, un bressol, dues arques, un armari gran pintat, un bagul gran, una

calaixera i dos brasers. D'utensilis de cuina n'hi havia uns quants més: una paella, una

olla de coure i una de metall, una olla mitjana, un sedàs per passar farina, un guardacarn,

una xocolatera gran d'aram i una petita de terra, un colador, dues ampolles grans i cinc

de petites, un cullerot de ferro, una pastera, una manteguera i un com per fer formatges.

Per la llar de foc hi havia unes pinces de ferro, unes graelles, dos cremai Is de ferro, uns

molls (per agafar les brasses) i dos ferros per tenir la llenya aixecada. Pel menjar, la casa

comptava amb 20 culleres, 25 plats, sis parells de forquilles, sis parells de culleres de

llautó, quatre plates, una taca de plata i sis platets "dels bastos".

22. Els inventaris erm una pràctica habitua), sobretot quan, després de u mon d'una persona, els «eus béni havien de ser

heretats o bé pastaven a l'usdefruit del vidu o U vídua. Una comitiva formada pels interessats, el notan o jutge i un escrivent, prenia

nota de tou els mobles, eines i objectes que es trobaven l'interior de l'habitatge, estança per estança. Malgrat les seves llacunes,

aquests documents ofereixen una preciosa descripció etnogràfica de 1 interior de les cases (Collomp, 1978).
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