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Laccés a la terra a la Catalunya alodial pagesa i
comunitària. E1 Prepirineu occidental
per Jacinto Bonales Cortés

RESUM:

En aquest treball presenLem els princi-
pals mecanismes daccés a la Lerra a lAntic
Régim, ja sigui de forma comunitài-ia, ja per
conducte senyorial, ja per contractació entre
particulars al Prepirineu occidental català,
regió aquesta que sinclou dins la Catalunya
nordoccidental de possessió de la terra de
forma alodial pels pagesos i per les universitats.
E1 lliure accés veïnal al comunal per conrear
al segle xviii, la possessió alodial o quasi
alodial per part dels pagesos de la terra
individualitzada i la força de les comunitats
davant dels senyors determinaven les for-
mes contractua!s daccés a la terra, utilitzant
contractes com lemfiteusi a nuda percepció
o lernfiteusi redimible que sorgeixen per les
necessitats quotidianes i la situació concreta
del mercat daccés a la terra, dins dun marc
jurídic diferent de la resta de Catalunya per
Ia dissociació existent entre el feu i Iemfiteusi.
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ABSTRACr

In the following article we show the main
mechanisms needed to access the land under
the Manorial Regime, either through a com-
munity, or by a manorial process, or in the
form of contracting between private owners
in the West Catalonian Pre-Pyrennees. This
region is included within the North-West
Catalonian area where land ownership is
alodial to peasants and communities. Free
access of the neighbours into the common in
order to work the land in the 18th century,
the alodial ownership, or almost alodial from
the peasants with individualized land and
the community power before the landlords,
determined the contractual forms to free
access of the land. They used contracts
such as emphyteusis or emphyteusis without
dominiuin reserve or delivering emphyteu-
sis, which came into being because of the
everyday rieeds and the particular condition
of the land access market under different le-
gal rules as far as the rest òf Catalonia is
concerned. This was due to the fact that there
was an existing disassociation between fief
and emphyteusis.
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Agrarian contracting; Peasant community;
Communal; Manorial regime; Peasant alodium;
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1. Aquest article fonria part del projecte dinvestigació .Comunitat pagesa i economia de
mercat a la Conca de Tremp (segles xviii-xx). Canvi econòmic i éxocle rural. de la Universitat de
Lleida, dirigit per Enric Vicedo ¡ Rius.
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En analitzar les transformacions del món rural del segle xvui a la Catalunya
de Ponent apareixen comarques que ofereixen peculiaritats sobre el funcionament
del rgirn senyorial, dels mecanismes dobtenció de rendes i del rgim agrari
en general respecte a daltres zones catalanes, a causa, fonamentalment, dun
marc jurídic de possessió de la terra divergent al sistema de divisió de dominis.
Hom ha contemplat el Principat dels segles xvrn des del plantejament de les tres
Catalunyes de Pierre Vilar -litoral, ¡nterior i muntanya pirinenca-,2 i des del

punt de vista de les estructures agràries, marc aquest darrer idoni per observar
les diferncies entre la Catalunya vella dels masos (nord-est) i la Catalunya nova
dhàbitat concentrat i divisió parcellària de la terra (oest), que més enllà duna
diferenciació de paisatges suposa tot un coniunt delements distintius en el

funcionament econòmic i en els procesos de diferenciació social.3 Els estudis
que darrerament van sorgint sobre ei Pirineu occidental català ofereixen un nou
element de . reflexió sobre els rgims agraris. Efectivament, podem parlar duna
tercera Catalunya, la nord-occidental, que es caracteritza, a grans trets, per la

diferenciació entre el feu i lemfiteusi, és a dir en la dissociació entre el .poder
jurisdiccional i el contracte econòmic que suposa lemfiteusi, mercs a la possessió
alodial de la terra pels pagesos, deslegitimant lequiparació dambdues figures

feta ja a 1pocà moderna pels juristes.4 La propietat alodial és el primer element
que destaca, però no lúnic; les universitats, amb les. seves institucions politico-
administratives i les relacions de força amb els senyors jurisdiccionals arrodoni-

2. P. Vii.iu, Cataluña en la España Moderna, vol. 11, Las transformaciones agrari.as, Barcelona,

Crítica, 1987.
3. Entre daltres interpretacions de conjunt destaquen E. TELLO, .Los usos de Ia enfiteusis

en la Cataluña Nueva y Ia Cataluña Vieja (siglos xviii-xix)., VEI Congreso de Historia Agraria,

Salamanca 28-30 mayo 1997. Preactas. 525-538. L. FERRER i AtÒs, .Estructures agràries catalanes:

òbservacions sobre la seva diversitat en el segle xvlIi., E1 món niral català a lépoca de la revolució
Iiberal, Lleida, Universitat de Lleida, 1995, 13-51. R. G.sitou, E. TEU.o, E. ViCEDO, De rentistas
a propietarios: la gestión de patrimonios nobiliarios en el último ciclo de la renta feudal en Cataluña
(1720-1840)., Sefiorío yfeudalismo en la Península lbérica (s. xu-xoú, Saragossa, 1993, 567-604. Sobre
les diferéncies del régim feudal segons les àrees, E. SEIUt i Puio, X. ToRIus i Sss, .Catalunya vella
i Catalunya nova a lEpoca Moderna: el régim feudal català a través de les baronies de Plegamans
i Ciutadilla (segles xv-xvn), Señorío yfeudalismo en la Península Ibérica (ss. xii-xix), vol. I, Saragossa,.
Institución .Fernando el Católico, 1994, 337-352.

4. J. M. BRINGIJÉ, .Comunitats en Franc Alou. El Pallars Sobirà, segles xv-xviii a .E. BELENGUER,

J. D.mI, V. Gui., Els béns comunals a la Catalunya Moderna (segles xii-xv7&, Barcelona, Rafael
Dalmau, 1998, 76. En tot cas els juristes ¡ historiadors del dret han mantingut un cert debat, vegeu
E. SE1ut i PUIG, .Notes sobre els orígenes i levolució de lemfiteusi a Catalunya. Estudis dHistòria
Agrària 7, 1983, 127-137. L. DE PEGUERA, Illustrationesfeudales et Empbyteuticales ad constitutionem:
item ne super Laudemio... Barcin, Sumptibus Raphaelis Figuera, Vincenti Suria & Iosephi Llopis,
1687. J. Tos i URGELLiS, Tratado de la cabrevaclon segun e1 derecho, y estilo del Principado de Cataluña.
Barcelona, Imprenta de Raymundo Martí, 1784. R. L. DE Dou i DE BAssols, Conciliacion económica
y legal depareceres opuestos en cuanto a Laudeinios y derechos enfiteuticos. Cervera, José Casanovas

Impresor, 1829. J. PEu.A ¥ FORGAS, Código Civil de Cataluña. F.xposiciiin del derecho catalán comparado
con el código civil español tom 11, Barcelona, J. Horta impressor, 1917. A. MIRAMBEU. i Aaco, ELs

censos en el dret civil de Catalunya: Ia qüestió de lem.flteusi (a propòsit de la Llei especial 6/1990),
Barcelona, Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 1997.
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ran tot un Coniunt de relacions socioeconòmiques característiques daquestes
comarques.5
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Imatge 1: topografia de Ia Conca. Imatge 2: divisions de la Conca segons els veïns
al segle xvnl.

E1 nostre propòsit es establir les pautes generals sobre els diferents mecanismes
daccés a la terra a IAntic Rgim, ja sigui a través de la forma comunitària, del
conducte senyorial, de la contractació entre particulars al Prepirineu occidental
català, àrea que com veurem hem dincloure dins la Catalunya pirinenca de
possessió de la terra de forma alodial per part dels pagesos i les universitats.

La Conca de Tremp, situada al Pallars Jussà,. forma part de la depressió
intermdia entre el Pirineu Axial i les serralades exteriors (Montsec) formant una
fossa derosió tancada pels quatre costats per relleus muntanyosos. De clima
submediterrani de muntanya mitjana amb influncia continental té temperatures
extremes a lestiu i a lhivern, amb precipitacions escasses. E1 relleu es caracteritza
per laltemança de reversós ¡ fronts de costa calcària amb grans cingles orientats
cap a migdia.

5. J. M. BIorGut, Comunitats i béns comunals al Pal1a Sobirà segles xv-xw1i tesi doctoral,
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 1995. M. A. SANU.EHY, Comunitats, ueïns i arrendatarrs a la
Val dAran (s. xvii-xwiz). deLr usas comunals a la dependàncla econòmica, tesi doctoral, Universitat
de Barceiona, Barcelona, 1995. E. TEU.o, .Los usos de la enfiteusis..... O. Bmnt., Ec Aranesi. Adaptació
a lentorn i organització social al Pirineu Central, tesi doctoral, Universitat de Barcelona, Barcelona,
1994. P. POIA0E, une uallée frontiàre dans le Grand Siàcle. Le Val dAran entre deux monarcbies,
Aspet, Pyrégraph, 1998. J. R. PIQut, .Solidaritats pageses. Lorganització politicoadministrativa de
la vall de Barravés al segle xvu. a J. BANRUU, J. J. BUSQUErA, E. VlcEoo (eds.), Solidaritats pageses
sindicalime l cooperatiuisme, Lleida, IEI, 1998, 235-248.
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Imatge 3: Baronies ¡ senyoiius de la Conca. Imatge 4: Possessió de la terra individual.

E1 rgim agran del Prepirineu occidental no lhem de veure: com un
particularisme comarcal ni com un rgim ambigu ni arcaic, lhern dinscnure com
a pertanyent a les comarques de la opropietatc pagesa de muntanya,6 amb el
binomi propietat alodial individual pagesa i possessió collectiva del comunal,
amb predomini de llauradors propietaris (amb la possessió dels dominis útil i
directe7), amb un espai çomunal bàsic tant per a la reproducció econòmica familiar
anual com per a la generació de beneflcis mitjançant diverses activitats
relacionades amb el comerç, o per a la reproducció generacional de les famílies;8

6. Sobre la divisió, segons divisió de doniinis, concentració daquests i propietat camperola
a la Península ibérica del segle xvni ens remetem al treball dAlberto Marcos Mqarrfii: .Estructuras
de la propiedad en la época moderna: evolución y variantes peninsularese a S. DE Dios, J. IN1NTE,
R. Ronoo, E. ToaNo (coords.), Historia de la Propiedad en España, si,glos xv-xx. Encuentro
Interdisciplinar, Salamanca, 3-6 dejunio de 1998, Madrid, Colegio de Registradores de la Propiedad
y Mercantiles de España, 1999, 113-162.

7. A les escriptures notarials de venda o contracte agrari sassenyala la possessió dels béns
en franc alou o libre i quitia de tot cens, censal i altre petxo excepte delme l prlmicia, o francb
i libre de :ot carrecb i gasto; més habitual és no dir res del caràcter de la possessió. A partir
de ledicte del 27 de juny de 1777 a les escriptures sinsereix, en comptades ocasions i per poc
temps, justificacions del domini directe com per exemple la que dóna Josepha Pons y de Pallarés
de la vila de Talarn en establir a nuda percepció una parcel-la a Aransís es à saber sl se te Jure
Propt-io, per libre y francb alou, si empero se te jure conditio, per aquell Sor. o So,. per los quals
constara tenitse, als censos, y se,vituts á que estiga obligada, quaLs dit Adquisidor y los seus del
dia present en cuan: degan pa,garlos, aixi com lo delme y primicla, y qulstia, y lo lluisme en cas
se de,ga per raho delpresent Estabimt, sens dany, ni gastos de mi (.... )n, Arxiu Notarial de Tremp,
llibre 653, foli 73 de lany 1778 (ANT-653-73-1778).

8. A. Aaizcuv> CEIA, Economía y sociedad en un t.ralle pirenaico del Anti,guo Régimen. Baztán,
1600-1841, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1988. J. R. Moiuii>o FERNANDEZ, El Monte público en
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i amb unes institucions collectives dàmbit local (les universitats mantenen amb
plena força e1s consells generals) com supralocals (consells de baronia o vall)
gestores de leconomia i controladores, en general, de la societat rural.9 Aquest
coniunt territorial a nivell estatal es reafirmarà (amb evidents variacions en la
introducció de les relacions econòmiques avançades) amb el procés desamortitzador,
durant el qual se seguiran pautes de comportament i solucions finals similars.°

Aquesta zona, no aïllada, està immersa dins dun mercat regional, tal i com
ens han mostrat els estudis de M. Àngels Sanllehy sobre la Val dAran i Josep
M. Bringué sobre el Pallars Sobirà, integració que es veurà consolidada i prendrà
un increment important als dos primers terços del segle xix. Així doncs, aquestes
comarques no arcaiques, sinó amb un régim agrari diferent i condicionades per
lecosistema, i amb unes relacions feudals amb variacions respecte del conjunt
català, experimenten canvis aI segle xvni que van des de lincrement de la superfície
conreada (quadre 1) fins a la intensificació dels conreus ja sigui en les pastures
artificials (prats de sega),2 ja sigui en conreus alimenticis per al consum familiar
o per a la seva comercialització, com són la proliferació de rotacions a lhorta

La Rioja durante los sl,glos xvrn y xix: aproximación a la desartlculación del régimen comunal.
Gobierno de La Rioja, 1994; J. GARCIA FERNANDEz, Sociedad y organización del espacio tradicional
en Asturias, Gijón, Silverio Cañada, 1980. M. J. Ptiuiz ÀLvuuiz, La montaña noroccidental leonesa
en la Edad Moderna, León, Universidad de León, 1996. J. M. CARDESÍN, Tierra, trabajoy reproducción
social en una aldea gallega (s. xvili-xlx): Muerte de unos, vida de otros, Madrid, MAPA, 1992.
P. SvElai, Economía rural antigua en la montaña lucense. El Concejo de Burón. Santiago,
Universidad de Santiago de Compostela, 1979. L AsSIER-ANDRIEU, Coutume et rapports sociaux étude
antbropologique des communautéspaysannes du Capcir, París, CNRS, 1981. G. Ptiuiz SARRION, Aragón
en el Setecientos. Crecimiento económico, cambio socialy cultura, 1 700-1808, Lleida, Milenio, 1999,
293-294. L. J. TASCON FERNÀNDEZ, Una historia económica de las montafias leonesas, slglos xvi-,ux,
tesi doctoral, Universidad de Oviedo, 1989. R. DOMÍNGUEZ MARTÍN, .De laldea perduda a Ialdea
recuperada: el mite de la decadéncia de la comunicac pagesa a Cantàbria (1750-1950)-, Recerques
36, 1998, 53-80. Per França veieu lexcellent treball dA. ZINK, Clocbers et troupeau.x. Les communaufés
rurales des Landes et du Sud-Ouest avant la Révolution, Bordeus, Presses Universitaires de Bordeaux,
1997.

9. J. M. BRINGUÉ, Comunltats i béns..., M. A. SABu.iuiy, Comunitats, uems i..., J. BONALES, -Cambios
y continuidades en la estructuración del poónr local en el Prepirineo Occidencal Catalán (s. xvin).,
Comunicació presentada a Ies Illjornades sobre sistemes agraris, organització social ipoder local
als Paisos Catalans, Alguaire, 1999. Aquestes institucions locals i supralocals es donen a ambdós
vessants dels Pirineus, vegeu A. ZINK, Clocbers et Troupeau.x..., H. CAVAILLÉS, La viepastorale et agricole
dans les Pyrénées des Gaves, de IAdour et des Nestes, París, Armand Golin, 1931. Diversos articles
a M. BRUNET, S. BRUNET, C. PAIuiÉs (dirs.), Pays Pyrénéens & Pouuoirs Centraux xvié-xxe s. Actes du
Colloque International organisé a Foix les 1-2-3 Octobre 1993, Foix, Conseil Géneral de lAriége.
C. HERNANDEZ HERNANDEZ, Régimen Jurídico-Administrativo de 1a Universidad del Valle de Salazar,
Pamplona, Gobierno de Navarra, 1990. F. IDOATE, La comunidad del Valle de Roncal., Actas del
Quinto Congreso Internacional de Estudfos Pirenalcos, Jaca-Pamplona, 1966, vol. 111, Jaca, 1968,
141-146.

10. Grupo de estudios de historia rural: Diversidad dentro de un orden. Privatización,
producción forestal y represión en los montes públicos espaftoles, 1859-1926., Historia Agraria
18, 1999, 129-178.

1 1. Tal i com hem mostrac aI nostre treball .E1 comercio pirenaico en la Cataluña Occidental
a mediados del siglo xix., comunicació al H Congrés Internacional Història dels Pirineus, Girona,
novembre 1998.

12. Per exemple, a la Val dAran vegeu M. A. SABUiuiy, .Usos comunals i tancaments de terres
duranc la crisi de IAntic Régim a la Val dAran. a R. ARNABAT (ed.), Moviments deprotesta i resisféncja
a la fi de lAntic Régim, Barcelona, Publicacions de IAbadia de Monrserrat, 1997, 157-170.
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de rec o de secà, amb el desenvolupament del reguaret (introducció de rotacions
i eliminació del guaret, o fent-lo més curt), comptant dins de la documentació
notarial diversos exemples dexperimentació a finals del segle xvrn,1° i també
documentant el canvi de conreus que a la Conca de Tremp pren forma amb
lincrement de la vinya als bancals per vendre el vi a lalt Pirineu.

QUADRE 1

Exemple dincrement de la superficie conreada a la Conca de Tremp:
Castelló dEncús i Puigvert

Termes Castellò dEnctís Puigvert

Anys 1680 1 705 1 730 1 755 1 780 1680 1 705 1 730 1 770

Nre.Veins . 4 4 4 4 4 8 9 9 11

ParcelIes 23 32 35 36 26 38 51 52 61

Paguen cens 1 . l l l l 3 3 3 3

Explotacioris rònegues - l 1 1 l - - - -

Parcelles rònegues - 4 3 4 13 - - - -

Terratinents . - - - 17 29 - - - -

Parcelles terratinents - - - 23 48 - - - -

Paguen cens - . - - - 1 - - - -

Total posseidors 4 5 5 21 33 8 9 9 11

Total parcelles 23 36 38 63 87 38 51 52 61

Total paguen cens 1 1 1 1 2 3 3 3 . 3

Superfície hipotética 165 306 294 305 440 179 220 219 270

Font: Arxiu de la Corona dAragó (ACA), Ordes Militars, Sant Joan de Jerusalem, 31, 32, 35, 36, 37, 38,
40, 66. Superfície en jornals locals.

Rgim senyorial i univeisitat

A la Catalunya Nova i Vella feu i emfiteusi són assimilats com una unitat;
els termes, doncs, pertanyen al senyor en els seus tres espais: la part cedida
als pagesos en emfiteusi (donant el domini útil i quedant-se el senyor leminent
o directe), lheretat senyorial que explota directament o bé arrenda (conservant
els dominis útil i directe); i lespai buit de pastures, boscos i erms amb un domini
menys clar;14 excepte en poblacions, especialment a la Catalunya Nova, on es

13. Entre alguns contractes darrendament a lloguer de Ia terra trobem pactes que permeten
Ia llibertat de conreus trencant la tradició de bon pags de la comarca. Així, per exemple, el Dr.
en medicina Joan Gallart, de Tremp, el 1788 arreridà, a parts de fruit per 10 anys, un conjunt
de parcelles a Joan Castells, apotecari; el 1790 fan nous tractes: pels 8 anys que resten lloga les
parcelles de manera que Castells pot reguaretar los bancals com li aparega excepte el darrer any,
que només podrà sembrar bancal per altre, permetent-li també treure els ceps que existien fins
llavors, pagant anualment 30 quintars de palla i 400 garbons cada any, i pels 8 anys 800 lliures
(ANT-661-109v-1790). . .

14. R. Gaitou, E. TEao, E. Vicauo, De rentistas a propietarios:....

Recerques 41 (2000) 31-58
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troben propietats alodials pageses ja per possessió antiga, ja per franqueses, casos
moit concrets i excepcionals.15 A més daquest dret territorial, els senyors posseïen
els drets jurisdiccionals i els derivats de la participació a les rendes eclesiàstiques.16
De tots aquests drets, percebia en concepte de possessió directa de la terra
establerta els censos i parts de fruits estipulats a Iestabliment (quantitats mòdiques
i no gaire importants) i el lluïsme per les transportacions, com a consolidació
del domini directe de la terra, reforçat i mantingut pel capbreu. Aquest lluïsme,
doncs, és un dels principals ingressos senyorials, almenys a la Catalunya Nova7
i percep tot un gruix de prestacions per jurisdicció o per territorialitat com són
la tasca, la jova, la quístia, etc. Del conjunt de rendes feudals, els principals
ingressos eren les càrregues proporcionals a la collita (delme, de vegades prirnícia,
i possessió dels monopolis banals) o al valor de la terra (lluïsme).

A la Catalunya nord-occidental aquesta situació és radicalment oposada. La
terra individual és posseïda pels pagesos en franc alou, legitimada pel costum,
i ratificat aquest per la possessió immemorial, i mitjançant els mateixos mecanismes
lespai vacant i comunal serà reconegut com a propietat de la universitat. E1 senyor,
doncs, tari sols controla la seva heretat, si és que en té al terme, així com els
termes que han quedat rònecs si les universitats limítrofs no han aconseguit fer-
se amb lús: en paraules de Josep M. Bringué, en general, els senyors fracassaren
en obtenir el coñtrol del territori.18 A més, el senyor es veurà limitat en la seva
capacitat jurisdiccional en introduir les universitats mecanismes de control sobre
les actuacions dels procuradors jurisdiccionals, assessors i jutges, participant fins
i tot en els mecanismes judicials.19

A la Conca de Tremp, grans senyors (Medinaceli, marqus de Pallars; Rupit
i Aranda, barons dOrcau; Sentmenat, varvessor de Toralla; Gironella, baró de
Rivert) i petits barons (Subirà dAbella, BorreIl dEroles, Motes de Claverol...)
posseeixen la senyoria jurisdiccional de la comarca, però en comptades ocasions
el domini directe de les terres. La Conca de Tremp apareix com un apndix
històric de lantic Comtat de Pallars, on les comunitats pageses, encara al segle
xvm, mantenen llibertats i co.nserven lligams de poder collectiu que es fonamenten

15. L. Frarai iAi.òs, Estructures agràries catalanes...., 16. E. Tsu.o, .Los usos de la enfiteusis....,
528-529. Malgrat la possessió de llibertats i franqueses les poblacions que en tenien varen estar
sotxneses, en menor o major grau, a lextracció de rendes senyorials: E. Vicsoo, Les terres de Lleida.
159.

16. E. Vicsoo, Les tesres de Lleida i el desenvolupament catakl del set-cents. Pvducció propietat
i renda, Barcelona, Crítica, 1991. G. FEuu, Elfuncionament del xrégim senyonal a IEdat Moderna.
Lecemple del Pla dUrgelI, Lleida, IEI, 1990.

17. E. Vicsoo, Les terres de Lleida..., 167 i 173. E. Ssoi.k, Notes sobre els orígens...., 133. R.
GMiaBou, E. Tsu.o, E. Vicsoo, .De rentistas a propietarios:..... E. Tsu.o, .Los usos de la enfiteusis....,
532.

18. J. M. BiricuÉ, .Comunitats en franc alou...., 64, 76-77. fd., .La conformació dels drets
comuniraris sobre eI territori. La Vall dÀneu, segles xv-xvni. a J. J. BUSQUETA, E. Vicaoo, Els béns
comunais als Països Catalans i a IEuropa contemporània, Lleida, IEI, 1996, 151-172.

19. J. M. BRJNGI.rt, Comunitats i béns...; íd: .Le marquisat de Pallars et les pouvoirs centraux
(xve-xviie sicles). Persistance et rupture dans les libeits communales. a M. BRUNET, S. BRUNEr, C.
PAIuas (dirs.), Pays Pythiéens..., vol. 2, 25-38. M. A. Ssxusiy, Comunitars, vems i...; P. Poi.ijs,
Une vallée frnràre...
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en una forta cohesió antisenyorial originària de lépoca medieval i conservada
fins a les acaballes de IAntic Régim.2° Així, lelement característic de la zona
és la possessió individual de la terra pagesa en franc alou, en termes del marquesat
de Pallars però també a la resta de baronies, o la possessió de la terra sota
domini nominal del senyor, però sense pagar cens ni lluïsme. Els escassos
enclavaments on predomina lemfiteusi (com -a lhonor de Llordà) apareixen,
envoltats de propietat alodial, com a focs duna conflictivitat de llarga durada.21

Les rendes senyorials en aquesta comarca són fonamentalment la quístia, el
delme (posseït pels senyors jurisdiccionals o partit en múltiples perceptors), i
en alguns casos (com en alguns termes del marquesat de Pallars o de la baronia
dOrcau) el monopoli dels béns de transformació agrària (molins i forns), però
que en cap cas es pot generalitzar.

La quístia, de vegades anomenada fogatge, talla o més habitualment cens,
és un pagament fix que només paguen alguns veïns (els de casa vella millor
situada) com a dret directe sobre les cases i que sidentifica amb el fogatge,
però només paguen unes cases i sempre les mateixes i la mateixa quantitat, si
bé al marquesat de Pallars té un origen de collaboració pactada amb el senyor.

A diferéncia de les terres de Lleida, on els monopolis senyorials -especialment
els molins- tenen un pes fonamental en el control de la producció i en lobtenció
de rendes,23 al Prepirmeu occidental la possessió dels molins és molt diversiflcada
fruit de la contínua confrontació entre universitats i senyor. Així, hi ha molins
fariners districtuals del senyor on aquest exercía una explotació directa com a
Abella de la Conca i Sapeira; establerts a particulars (Aramunt o la Pobla de
Segur), arrendats per períodes de quatre anys (Sant Martí de Barcedana) o

20. Per aI Pallars Sobirà vegeu per exemple J. M. BI1INOUÉ, Redelme, qüéstia i llibertats
camperoles al comtat de Pallars (segles xiv-xv)., Collegas 6, 1993, 99-124. Per institucions de la
Conca com la Unió i Germantat de Viles vegeu J. BONAI.ES, .Cambios y continuidades en la
estructuración....

21. Isona és un clar exponent daixò; tots els veïns es declaren bome prop solido, affogat
y amassat del Capítol. de la Seu dUrgell, el senyor de lhonor de Llordà, i tots assenyalen que
tenen .per ell i ab los carrecbs de lluisme firma fadiga i demes drets dominicals l baix son directe
y alodial domini. els seus béns, si bé no tots els veïns paguen censos, i dels que paguen, no
necessàriament ho fan per tots els béns que posseeixen, sinó tan sols per uns de determinats.
Segons el capbreu de 1767 (Arxiu Històric Provincial de Ueida, AHL, protocols, S-740) el 61,07%
dels veïns no paguen censos per les terres, el 12,75% paguen sobre algunes parcelles i el 26,17%
paguen sobre tots els béns o no sassenyala distinció entre els que paguen i els que no. Més
ambigua és la situació quan el senyor durant el segle xviii realitza nous establiments emfitéutics
al temps que realitza vendes perpétues a diferents veïns. Els conflictes que més destaquen són:
la negació dels veïns a capbrevar que arriba fms a la senténcia del 24 de desembre de 1765 en
causa a la Reial Audiéncia, per la qual sels obliga; i la disputa per la negació dels veins a pagar
el lluïsme (conflicte que prové ja de principis del segle xvi), obligació que inclou a tots els veïns,
no tan sols els que paguen cens. El frau al lluïsme es generalitzarà; una pràctica que es difondrà
és la següent: quan un vei dIsona vol vendre una parcella la permutarà amb un veí dun terme
limítrof de propietat alodial i després li vendrà la parce1la de terra alodial permutada, salvant-
se llavors de pagar el lluïsme.

22. E. SElt I PUIG, .Béns comunals: algunes consideracions. a E. BELENGUER, J. Dsr(, V. GUAL,
Els béns comunals... 11-31. J. M. BRINGUÉ, .Redelme, qüéstia.....

23. E. VICEDO, Les terres de Lleida i el desenvolupament..., 171.
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establerts a universitats.24 Però també nhi ha de no districtuals, establerts pel
senyor o la Corona a universitats (molí de IEspona a Guàrdia, Talarn o Tremp),
de particulars que els arrenden (Conques) o que els exploten directament (Erinyà
o Vilanoveta de Pessonada) i, finalment, molins propis de les universitats (Guàrdia,
Isona, Llimiana, Palau, Salàs, Talarn, Vilamitjana o Claverol).25

Les relacions feudovassallàtiques tenen un fort caràcter, coexisteixen en un
limitat espai relacions de força comunitària enfront del senyor, com a Aramunt
amb altres situacions, com a Puigcercós on al primer terç del segle xviii tenen
encara molt propers els rituals de vassallatge.27 Ats el caràcter alodial o con-
suetudinàriament lliure de càrregues de la possessió de la terra, ¡ la forta posició
de Ies universitats, que en alguns casos arriben a mantenir les institucions
supralocals, la capbrevació serà excepcional durant els segles xvIxvrn,ss prenent
major preeminncia lacte de possessió del terme on sestableix el .pacte. entre
comunitat i senyor comprometent-se uns a pagar el que de costum es paga i
els altres a no innovar en res, jurant els privilegis, franqueses, usos i costums
de la universitat.29 . .

Si els grans senyors obtenen les rendes mitjançant la quístia, el delme i alguns
els monopolis districtuals, la petita noblesa rural és la que en realitat articula
els mecanismes dextracció dexcedents. La petita noblesa relativament vella amb

24. E1 marqués de Rupit va aconseguir la concessió reial el 1731 de la privativa daigües i
molins a la baronia dOrcau (excepte Conques), i va establir molins a les universitats dAransís,
Figuerola dOrcau, Suterranya i Orcau. E1 1755 el Capítol de la Seu establí a Isona un molí fariner
i eI duc de Medinaceli, dos fariners i un doli a Sant Salvador de Toló. En tots els casos les universitats
arrenden els molins.

25. A propòsit de tots aquests, la creació de nous molins per les universitats pagant cens
al rei per la regalia, i els nous pactes de creació de molins districtuals entre universitats i senyors
per manca de capacitat econòmica i per lendeutament de lesprimeres, vegeu J. BONALES, .E1 control
de las aguas en el Prepirineo Occidental Catalán (siglo xvrn). Reacción Real y conflictividad., Universitat
de Lleida, en premsa en un llibre recopilatori darticles sobre laigua a les terres de Ponent.

26. A Aramunt, segons el capbreu de 1669, els pagesos es declaren francs en alou i el senyor
només cobra rendes del molí i del fom, així com la talla o fogatge de quantitat fixa per tot el
comú .paguen la talla cada any (...) y que tenen con.çessio dels Ecsms Sefiors Duchs de Cardona
com à Señors de dita Vila y terme en uiiud de un acte de concordia fet y firma: de una part
per GullIem Ramon Pont y Guillem Fosat del llocb de Aramont Sindichs procuradors y actors de
dit llocb pera concordar com de son poder conste als vlnt y vuit del mes de Abril de mil cuatrecents
noranta y hu com ne fa fe Antony Piquer prevere rec:or y notary de Ararnont que concordasen
ab lo Ecsm. Señor Ducb de Cardona que en consideracio que no esen del Marquesat de Pallas y
no comprenia la promesa per lo Marquesat als naturals y babitants de Aramunt volen reconelxer
à Scm Señorprometeres pagarli dinou lliuras setse sous un diner y malla per vint y dosfocbs (..J.
mantenint-se aqusta quantitat invariable en el temps encara que aumenti o disminueixi el nombre
de cases. AHL, Hisenda, Desamortització, Expedients dExcepció, 3/3.

27. E1 ritual de vassallatge es manté a la Conca gràcies a lacte de possessió deis termes
On primer el senyor sha dagenollar davant el poble i jurar sobre les santes escriptures que mantindrà
els usos, franqueses i costums, per després rebre lhomenatge dels regidors i batlle.

28. Capbrevacions limitades als termes amb senyoda temtorial com és IHonor de Llordà (Isona).
29. En alguns casos sarriba a ratificar o a crear nous pactes, com durant la possessió del

terme de Claverol pel Dr. Felix de Motes en 1742 on es pacta que les terres dels veïns són alodials
(i que dit document sigui acreditació de tal condició), que els emoluments i propis del comú queden
a favor de la universitat, i es limiten les joves així com es ratifiquen els usos i privilegis assenyalats
al capbreu de 1513. ANT-626-33-1742.
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residncia a les viles -especialinent al cap del corregiment, Talarn- es fon
amb la nova petita noblesa rural sorgida dentre els pagesos que arriben a adquirir
títols mitjançant lincrement de les seves rendes pel comerç i el crdit (quadre
2).° Aquesta elit fusionada articula lextracció de riquesa del camperolat mitjançant
el control dels mercats, el crdit collectiu i la participació en les rendes senyorials
i imposicions reials. E1 control dels mercats ve donat per la major capacitat
adquisitiva tant de la petita noblesa com dels sectors camperols-comerciants que
no arriben a obtenir un títol, però que detenten e1 reconeixement collectiu duna
situació social predominant no reconeguda jurídicament -cases velles, grans,
amb un gran poder de decisió dins la universitat-; major capacitat econòmica
que és usada per a lacumulació estacional de productes ramaders -compra
de petits ramats de moltons locals i venda fora de la comarca, a ies fires, o
arrendament en mitgeria del bestiar (moltonades o bestiar de treball) a petits
i mitjans pagesos- o agraris, especialment amb larrendament dels drets, delmes
i. redelmes de 1Església i dels grans senyors,3 per les seves pròpies rendes
senyorials, i mitjançant el crdit de grans amb terminis i interessos variables.32

QUADRE 2
Exemples de compres de senyories per pagesos-comerciants a la Conca

Terrne Any . Venedor Comprador

Aulàs finals xvn Comte dErill Casa Torres de Sarroca

Beniure 1746 Família Portolà de Balaguer Josep Terré i de Subirà

Escarlà 1783 D. Francisco Sangenís dAlbelda Miquel Soldevila (Claret)

. .
. i Josep Castells (Vilamolat)

Espills. 1685 Comte dErill Dr. Roque Balaguer Crremp)

Esplugafreda 1704 Comte dErill Família Palou i Pons (Isona)

Esplugafreda 1789 Família Palou-Viladas AgUStÍ Balda (Areny)

Orrit finals xvu Comte dErill Enric Agustí Balda (Areny)

Carlania dOrrit 1795 D. Francisco de Santcerni FrancescPau Esteve i Roca (la Guàrdia)

La Torre dAmargós 1731 Família Camats i Farré i
D. Josep de Cortit Félix Farré (Vilamolat)

La Torre dAmargós 1796 Irancesc Pau Esteve i Roca (la Guàrdia)D. Josep Cortit (Castissent)
La Torre de Tamúrcia finals xvu Comte dErill Casa Torres de Sarroca

Turmeda 1734 D. Francisco Rúbies (Conques) Agustí Balda (Areny)

Claverol 1742 Marqués de Sentmenat Dr. Félix Motes (el Pont de Claverol)

Serradell, Torallola et
alii 1743 Marqués de Sentmenat D. Jacinto dOrteu i de Bertran

(Pobla de Segur)

30. M. MrnABEr: Els PalIars de Talarn. Petita noblesa rural, Lleida, Ajuntament de Talarn, 1989.
íd., .Mecanismes de diferenciació social i dextracció de renda: Talarn, segles xvu-xvui, Collegats

1, 1987, 149-162.
31. El cobrament del delme i altres drets senyorials és arrendat per aquesta petita noblesa

i pagesos-comerciants que els subarrenden a algun -o diversos- veïns del lloc delmat.

32. Són els debitoris de blat: aquests préstecs es fan sobre grups de pagesos de entre cres
i deu veïns duna mateixa localitat, pagant-se al preu del producte al mercat de Tremp segons
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Universitats i pagesos

La historiografia rural i econòmica ha considerat la irrupció de lindividualisme
agrari en les àrees de muntanya com a principal causa de desarticulació del rgim
comunal i de la comunitat pròpiament dita, una irrupció de lindividualisme que
es dóna ja a 1Antic Rgim i que trenca definitivament les estructures comunitàries
amb lentrada del liberalisme a 1Europa del segle xix, si bé recents estudis
contradiuen aquesta interpretació.33 Pel que fa al Pirineu Central els estudis de
Josep M. Bringué i de M. Àngels Sanllehy ens han mostrat un procés derosió
de les universitats per diferents vies que va donant pas a un individualisme socio-
econòmic que deixarà parcialment arraconada la universitat a causa de les
estratgies econòmiques de les elits locals i al procés de dependncia econòmica
daquestes comarques dins el mercat regional. En parlar de les universitats a
Catalunya, Bringué les divideix en dos grups: les nord-occidentals on la
.coinunitat és la protagonista de les actuacions per damunt de lindividu. i les
de les terres planes on .lapropiacióparticular de la teira i dels recursos naturals
preval sobre linters co1lectiu. Ara bé, les universitats del Pallars Sobirà i la
Val dAran es caracteritzen per un ecosistema dalta muntanya i per una minsa
porció de terra conreable que fa que malgrat les diferncies socioeconòmiques
les cases estiguin unides per la interdependncia, que afavoreix, al mateix temps,
en el comunal, un sistema dexplotació equilibrat i de respecte cap als recursos
naturals. La Conca de Tremp, al contrari, té un clima i un sòl propici per al
conreu de la trilogia mediterrània, i la superfície conreable és gairebé equivalent
a la superfície silvopastoral, a més, la Conca es Caracteritza per una gran
fragmentació de senyones enfront dels grans dominis compactes del marquesat
de Pallars, el vescomtat de Castellbò i la Val dAran. Totes aquestes característiques
dei Prepirineu ens fa contemplar la relació dindividualisme i comunitat des duna
altra perspectiva.

E1 nostre punt de partida és que al Prepirineu occidental català del se-
gle xvui comunitat pagesa i individualisme agrícola són dos caràcters inseparables
del món rural.35 Individualisme agrícola és la forma dexplotació econòmica de
cada casa en els dos espais del terme: lagrosilvopastoral parcialment indi-
vidualitzat (terres patrimonials a la coltia) i lagrosilvopastoral collectiu (comunal)
que també pateix una parcial individualització mitjançant el conreu. Daltra

líndex oficial de Ia vila establert en Ia mitjana del preu del darrer mercat de maig i el primer
de juny. E1 calendari és: entre març i iuny es presta cereal (blat i ordi aI pla, blat, segalós i ordi
o civada a la muntanya) que sha de pagar a la Fira dAgost de Tremp daquell mateix any.

33. J. M. CARDEsIN, Tferra, trabajoy reproducción... M. N. Coux, J. Corasas (eds.), La gestión
comunal de recursos: Economía y poder en las socledades locales de España y de AmÉrica Latina,
Barcelona, Jcana, 1996. R. DOMINGUEZ MARTIN, .De laldea perduda a.....

34. J. M. BR1NGU, .Comunitats en franc alou...., 64.
35. Es tracta del binomi casa-comunals propi dambdues vessants del Pirineu, però també de

Ia forrna dexplotació del comunal de forma individual com en algunes àrees dAstúries (alta vall
del Narcea, per exemple), o de Zarnora (terres de Sanabna), davant de lexplotació collectiva com
en daltres comarques daquestes característiques: el Bierzo (León) o la Tierra de Sayago (Zamora).

36. Els diferents mecanismes de retroversió de la terra patrimonial al comú (com lacollament,
o absorció comunitària de béns particulars vacants) i les servituds collectives sobre les terres
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banda, poble, comú o universitat responen a la representació externa, com a
coniunt unitari, dun determinat model de reproducció social i econòmica. Dins
aquest context la sovint denominada solidaritat comunitària no és una altra cosa
que el conjunt de normes bàsiques per a la reproducció social i econòmica del
coliectiu, mutables segons les conjuntures o les transformaçions estructurals.

La unitat econòmica bàsica a la zona destudi és la unitat familiar pagesa
representada per la casa,37 i reproduïda aquesta i les relacions internes de la
comunitat pels costums de transmissió patrimonial -o de lexplotació-, afilla-
ment, o altres mecanismes de regulació de laccés als mitjans de producció
(prohibició tàcita de matrimoni dins de la comunitat entre cabalers, per exemple).
Leconomia al si daquestes comunitats és dual: explotació de recursos particulars
a nivell individual dins la coltia -zona conreada- alodial o emfitutica, i
apropiació de recursos de possessió collectiva i indivisa, de forma desigual segons
la capacitat dexplotació de cada casa en el seu aspecte privat, que es reprodueix
i optimitza mitjançant la detentació del poder 1oca1.

Les relacions entre les cases i entre aquestes i la terra són les que determinen
el caràcter i les transformacions de la comunitat. Quan aquest sistema està en
perill per la reivindicació ja sigui per part dindividus forasters, una altra comunitat,
el senyor o lestat, de drets o exaccions determinades, la universitat com a coniunt
-encara que no necessàriament unànime- entra dins duna dinàmica conflictiva
enfront .daquests elemçnis exteriors, dinàmica que, segons el grau dapropiació
dels recursos del comunal pels individus, esdevé estructural.39 Des de laltre
aspçcte, lintem, la conflictivitat és una constant entre els diversos sectors arribant
fins i tot en ocasions a la desarticulació de les normes collectives daccés al
comunal.4° Les pràctiques solidàries de reciprocitat o dajut entre els membres

individualitzades (excepte als horts) fa piantejar el que a daltres zones pirinenques es diu ex-
plícitament: que el clomini clirecte recau sobre la universitat. F. IDOATE, .La Comunidad del ValIe
de Roncal. a Actas del Quinto Congreso Internacional de Ettudios Pirenaicos. Jaca-Pamplona, 1966,
Jaca, IEP-CSIC, 1968, voi. 111, 141-146.

37. Segons L. Assier-Andrieu la casa representa la institucionalització del grupo doméstic per
antonomàsia a la Catalunya Nord: Coutume et rapports sociaux...Aguest caràcter es podria estendre
a la resta del nord de Catalunya. Veure també B, DEItoUEr, .Teriitoire et parenté. Pour une mise
en perspective de la communauté rurale et des formes de reproduction familiale., Annales HSS,
3, 1995, 645-686. Sobre aquesta qüestió la bibliografia és molt extensa, vegeu per exemple
O. Br.i Cosra, Es Aranesi. Adaptació a lentorn i organització social al Plrlneu Central. Tesi
doctoral, Universitat de Barcelona, 1995 (Microfitxes);. D. Cos DARGEMJR, J.-F. Souizr (eds.), La
familia als Pirineus. Andorra, Govem dAndorra, 1993. Los Pirineos: estudlos de Antropolqg(a social
e Historia. Actas del Coloquio celebrado en la Casa de Veldzquez, los d(as22y 23 de Octubre 1981,
Madrid, Universidad Complutense, 1986. J. J. Pinss, D. CoMs DARGEMIR, Fstudios de antropologfa
social en el Pirineo Aragonés. Zaragoza, Departamenco de Educación y Cultura de la Diputación
General de Aragón, 1994. Per diferents àrees dEuropa meridional vegeu S. Woou (dir.), Espaces
et familles dans lEurope du Sud à ldge moderne. París, EMSH, 1993, i en especial pel cas italià,
L CARIE, .La tradition nécessaire. Continuité et changements dans la Vallée dUzzone (xvue-xxe siécles).,
165-181.

38. L. ASSIER-ANDRIEU, Coutume et rapports sociaux..., 64. J. M. CARDES!N, Tierra, trabajo y repro-
ducción..., 223-225.

39. J. M. BRINGUi, .La conformació dels drets comunitaiis...., 151-171. J. Ouvsius i PEiuu, .Els
comunals: un conflicte entre viles, camperols i senyors, 1591-1658. a J. J. BUSQIJETA, E. VlcEoo, Béns
comunals aLs Països Catalans..., 191-217.

40. Vegeu, per exemple, M. C BoNE1J i Esruss, .Els comunals i la societat pagesa. Un exemple
de 1Alt Urgell (finals s. xviu-principis s. xix)., Recerques 13, 1983, 123-132.
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duna universitat no han destudiar-se en si mateixes, sinó en el context més
ampli de les relacions econòmiques. La nostra proposta és que els ajuts dins
la comunitat responen a vies pròpies per a assolir la reproducció social i econòmica
a nivell collectiu, però dincidncia directa sobre els individus, en resoldre
problemes conjunturals i/o estructurals. Lús de lespai comunal a la Conca de
Tremp en base a lexplotació de pastures, llenyes i altres, però fonamentalment
el conreu -per les relacions que comporta-, articulat pel control social de les
cases velles o grans que afavoreix la reproducció del sistema, permet un major
rendiment en lexplotació dels recursos naturals, al temps que sestableixen unes
xarxes de dependncia del coniunt de la població cap a les esmentades cases,
afavoririt lextracció dexcedents (via crdit, per exemple) i obtenint una força
de treball estacional relativament barata que subsisteix mercs al conreu dels
petits horts, del comunal, lexplotació de recursos dins daquest, i lemigració
temporal de caràcter laboral.

Dins daquest marc de rgim senyorial i de relacions socials en el context
comunitan hem danalitzar Ies diferents formes daccés a la terra dins de la zona
estudiada, tenint sempre en compte que ve definit per aquestes característiques
estructurals.

Comunals enfront dheretats particulars?

Si lalt Pirineu té una important superfície de muntanya comunal dús collectiu
¡ unes petites parcelles situades a la coltia dels fons de les valls dús individualit-
zat, a la Conca de Tremp ens trobem amb una població concentrada en petits
pobles amb unes petites i mitjanes explotacions agropecuàries parcellitzades i
disperses per la coltia i un conreu basat en la trilogia mediterrània en bancals
a franges ¡ntercalades de grans, vinya, olivera i fruiters, formant un paisatge simi-
lar a la Segarra del set-cents, però en muntanya mitjana.41 A1 costat de la coltia
trobem lespai comunal de possessió comunitària que ocupa prop de la meitat
del terme. Aquesta possessió es tradueix en una intervenció controladora sobre
lexplotació del comunal per part de la universitat mitjançant els càrrecs collectius
ja siguin figures específiques (majordom de propis) ja pels mateixos regidors (còn-
sols o jurats), o denunciable el mal ús o lexcesiva explotació pels mateixos veïns
-tallar fusta o llenya per vendre, per exemple, o péixer un ramat més nom-
brós que la tinguda estipulada-, essent peritat pels prohoms o principals veïns
el mal causat i castigant linfractor sota ban i pagament dels danys. La universitat,
mitjançant polítiques directes o controlant les pràctiques consolidades pel costum
(variable, això sD, exerceix parcialment la gestió dels espais comunals; així, per
exemple, trobem els clàssics repartiments de terres (normalment sorts) de forma
permanent o en períodes de temps curts, entre els veïns, o pràctiques com el
conreu collectiu (uns posen el treball, altres eines, animals o llavors) per fer

41. M. Mar, EL Pallars de Talarn..., íd., -Mecanismes de dferencfació..... E. TEUc, Cetvera
i la Segarra al segle xvui. En els orígens duna Catalunya pobra, 1 700-1860, Lleida, Pags, 1995.
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front a despeses de la universitat que van des de lendeutament fins al cadastre.42
A més, per ampliar els recursos monetaris de la junta sarrenden les herbes o
es venen arbres per a diferents activitats artesanals,43 pràctica comuna a gairebé
tot arreu, però la que més ens interessa destacar és laccés dels veïns a les terres
comunals per conrear. A la Conca de Tremp, tots els veïns, i tota aquella persona
subjecta a qualsevol casa. dins una universitat, té dret a delimitar una pçça de
teira del comunal i sotmetre-la a conreu, sense demanar permís als representants
de la universitat, amb ple dret, i sempre i quan es mantinguin unes normes
bàsiques comunes i acceptades per tothom. E1 procés era el següent: fitació de
la parcella (en alguns llocs calia, a més, llaurar el contorn), artigatge abans dun
any i conreu dins el segon any; si no es fa en aquests dos anys, es considerava
la terra lliure i podia treballar-laun altre veí. Aquestes parcelles eren denominades
terres si es mantenien amb un conreu permanent (tallades quan selimina massa
forestal o sons quan eren repartides per sorteig), i boigues si es tractava dun
conreu temporal (guaret. arbustiu) que després duns anys sabandonava. Aquestes
teires i boigues, en ésser .abandonades (quatre o cinc anys continus sense conrear),
podien ser .ocupades per un altre veí.

QUADRE 3
Conquesta de. terres comunals, exemple de la partida Insoles i Enorts de Talarn

Any 1 705 1 723 1 730 l 755 1 780

Veïns de Tremp 23 27 36 52 70
Terres 12 16 11 24 30
Horts 17 18 30 46 61
Total parcelles 29 34 41 70 91
Jornals terres 49,09 59,73 49,5 92,57 124,57
Jornals horts ? ? 22,58 42,67 39
Total jornals ? ? 72,08 135,24. 163,57

Font: ídem. La totalitat de terres comunals daquesta partida és conreada per veins de Tremp mercés a lempriu,
de qué gaudeixen aquests (com els de Palau de Noguera) sobre eI terme de Taiarn. jomals Iocals.

42.. EI treball collectiu àestén a pobles com Tendrui, Gurp o Orcau. Quant al conreu per
pagar el cadastre és significatiu el cas de Castellnou de Montsec, on els primers anys daquesta
imposició es conrea una porció del comunal collectivament pçr pagar-lo. La pràctica no tindrà
un bon resultat i finalment es crearà un redelme entre els veïns per afrontar-lo (AHL, Cadastre,
Castellnou de Montsec). El repartiment de terres comunals per conrear és molt difós, a Palau de
Noguera, per exemple, a fmals de segle es reparteixen parcel1es entre els veïns sobre una partida
del terme de Talarn, on Palau gaudia dempriu per conrear. Aquestes terres es convertiran en propietat
privada al segle xix (Arxiu Comarca1 de Sort, capbreu dels delmes de Palau del 1785-1805, P. N.
505).

43. Les herbes eren arrendades fonamentalment a la Conca de Dalt, més propera a lalt Pirineu
i amb una vegetació i clima més similar. Cal destacar, quant als arbres, la venda per a la fabricació
de tones (per exemple al Montsec de Sant Esteve de la Sarga), que es feien al mateix bosc, o
lelaboració per part de veïns o forans de carbó da1sina.

44. Els individus que pertanyen a una casa, per conrear el comunal hauran de Lenir el permís
del cap de casa. Així, la boïga fou la pràctica bàsica dels cabalers per obtindre el seu cabal.
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Aquestes diverses pràctiques daccés a la terra comunal sestenen amb
vanacions a gairebé totes les comarques de muntanya de 1Europa occidental
de propietat pagesa, des de Galícia fins als Alps, contraposant-se amb els
mecanismes daccés a la terra a les comarques planes de les mateixes regions.45
E1 cas de la Catalunya occidental és una mostra clara daquesta doble vessant
muntanya-pla. Davant lampliació del conreu al Pirineu mitjançant Ies pràctiques
assenyalades, al pla, lexpansió de la superfície conreada vingué potenciada per
la colonització senyorial, i quant als comunals, quan aquests eren controlats per
les corporacions municipals es va cedir la terra als pagesos sota formes contractuals
adés emfitutiques adés darrendaments de curta durada. I en els casos dusurpació
de terres comunals per veïns, es va legitimar la possessió pagant un cànon als
municipis, de manera que la majoria de les noves terres quedaven en mns dels
pagesos benestants. .

Tomant a la Conca de Tremp, trobem que en alguns termes (per exemple
a la baronia dAbella), aquestes parcel-les de comunal conreades es denominaven
terres quistiades ja que la seva explotació estava inscrita en el llibre destimes
o en el llibre de terres quistiades: Això era la resposta al control que Ia universitat
pretenia mantenir sobre aquesta espciede propietatper treball: la quasi propietat
de Ies parcel-les comunals per part dels veïns era tal que es podia arrendar,
heretar i vendre la parcella (és a dir, la capacitat de produir); en cas que el
comprador fos veí no hi havia cap problema, però la universitat no permetria
perdre la potestat daquests béns, especialment si el comprador era foraster, en
aquest cas el nou quasipropietari estava obligat a pagar a la universitat la quístia,
és a dir el dret a conrear la terra pagant al detentor del domini un cànon per
a mantenir, precisament, la potestat damunt dels comunals.

45. A més deis autors citats a la nota 8 vegeu V. C.israo DIecuEz, Espacio agrario y economla
de subsistencia en las montañasgalaico-leonesas: La Cabrera, León, CSIC-Institución .Fray Bernardino
de Sahagún., 1980. Íd., .Cultjvos marginales temporales y concejiles en Ias montañas galaico-leonesas:.
las bouzas., a Congreso de Historia Rural, siglos xv-xcç Madrid, Casa de Velázquez-Universidad
Complutense, 1984, 769-779. A. CAso ALONSO, .Colectivismo agrario en Tierra de Sayago., Estudios
Geogrdficos 65, 1956, 593-658. M. . Curato IGLESLAS, Aprovecbamiento en comiln de pastos y leña,
Madrid, Servicio de Publicaciones Agrarias-MAPA, 1980. A. LOPEz GOMÉZ, .Valdelaguna. Colectivismo
agrario en las montañas burgalesas., Fstudios Geogrdficas 57, 1954, 551-567. fd., .Colectivismo y
sistemas agrarios en la Serranía de Atienza., Estudios Geograficos 137, 1974, 519-578. J. L MARIlN
GALINoo, .Cultivos sobre cenizas en la provincia de León., Arcbivos Leoneses 14, 1953, 79-96. M.
SANCHEZ, .La explotación del monte en la Ramajería. ¿Una forma residual de colectivismo agrario?.
a V. CAssRo Drtcuaz et al., El medio rural espaflol. Cultura, paisaje y naturaleza. Homenaje a don
Angel Cabo Atonso, vol. 1, Salamanca, Universidad, 1992, 515-538. C. SriRAso, Obras de Joaquín
Costa, vol. 8, Colectivlsmo agrarlo eiz España, 2, Madrid, Guara-IEPA, 1983.

46. Vegeu E. VIcEoo, .Propietat i renda senyorial a les Terres de Ueida en el marc del procés
de creixement agrari- (segle xviii). a Temz, treball i propietat: classes agràries i régim senyorial als
parsos caralans, Barcelona, Crítica, 1986, 278-301. Íd., .Desamortització ¡ reforma agrària liberal a
les Terres de Lleida., El nu5n rural català a 1poca... 96. ld., Les Terres deLleida i el desenvolupament.:.
66-71 i 252-257. X. VIDAL, La privatització del patrimoni rústic municipal l1eidat al segle xvul. Un
assaig de perfil sociològic., Béns comunals als Paisos Catalans i a IEuropa... 237-264. J. Foirr.is,
.La cransformació de les terres comunals a les comarques de Ponent: el cas dAlmenar (Segrià)
ela segles xvrtt i xix, Béns comunals als Paisos Catalans..., 174-181.
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E1 conreu del comunal no es fa només per part dels veïns, sinó que es practica
per tota aquella persona subjecta a alguna casa amb el consentiment del cap
de casa, que nés el responsable.47 Així mateix, no tots els veïns conreen el comunal
en for digualtat al contrari del que pasa a lalt Pirineu, els majors propietaris
normalment no fan terres ni boïgues ats que posseeixen les millors terres de
conreu del terme, uns termes amb major superfície conreable que a lalta
muntanya. Els petits i mitjans pagesos són, doncs, els majors bogaires, juntament
amb els cabalers.

A part de laccés al comunal per conrear la terra i els mecanismes comunitans
de repartiment o treball collectiu, dues figures jurídiques destaquen a les
universitats de la Conca relatives a laccés a la terra, lafillament i lacollament.
De la primera M. Àngels Sanllehy ens en parla profusament a propòsit de la
Val dAran: consistiria, a grans trets, en el reconeixement de veïnatge a un habitant
que. fins llávors residia a la població, però que no tenia cap dret dactuació dins
de les institucions politicoadministratives i tenia, també, restriccions a.laccés dels
recursos.4° Aquesta figura gairebé no es dóna a la Conca de Tremp, quedant
molt limitada en casos de deute comunitari o captació doficis,49 i sempre acollint
forasters que sinstallen al poble o a cabalers, donant-los la possibilitat daccedir
al comunal en for digualtat legal. En canvi, lacollament és una figura molt més
present als pobles de la Conca, especialment la trobem documentada en les
universitats de la Conca Dellà; consisteix en la cessió per part de la universitat
duna heretat particular rònega, és a dir la casa i part o la totalitat de les terres
i drets que aquella casa posseïa abans que es quedés buida, incloent-hi els deutes,
censals i altres mals càrrecs que patia. Si bé alguna vila posseeix aquestafacultat
per establiment reial (precisament no acollen sinó que venen els béns), la majoria
de poblacions compten amb aquesta facultat com a franquesa o costum
inmemorial. Lacollament i la capacitat de roturació ens mostra la força de la
universitat i el seu paper detentador del domini directe sobre el terme (encara
que aquest es discuteixi a 1poca amb diversos senyors jurisdiccionals), almenys
en la seva activitat real i quotidiana, i que es ratifica en moures la coltia adés
creixent, adés menguant segons la conjuntura econòmica i demogràfica, tornant
al comú les terres privades que sabandonen (evidentment les de pitjor qualitat
i més allunyades del nucli poblacional).5°

47. Els principals conreadors són els cabalers, que segons testimonis de lépoca, vivint a costa
de la casa fan eI seu cabal al comunal mitjançant boïgues o besciar i eIls mateixos porten la collita
al mercat i el bestiar a les fires.

48. M. A. Suary, Lafillament a les comunitats araneses (segles xvti-xix)., LAvenç 115, 1988,
32-37.

49. Per exemple, a Aransís, tenim documentat lafillament dun nou veí, moliner, al qual se
li subestableix el molí de farina del baró dOrcau.

50. Durant la primera meitat del xvur, quan sabandone cases, generalment queden buides
i després dalguns anys són resituades les parcelles de millor qualitat entre les altres cases, les
pitjors queden ermes i tornen aI comunal. A la segona meitat la pressió fiscal, senyorial i lendeurament
provoca que no quedin ermes, sinó que les heretats buides sacollen. .
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Comprar terres: les noves explotacions i la concentracfó de la qualitat

No volem endinsar-nos en lestudi de la compravenda de béns seents, que
mereixeria un treball a part, tan sols indicaré unes dades per a exemplificar la
importància de les vendes. La possibilitat de conrear el comunal dificulta en un
grau força important un mercat de la terra dinàmic, les parcelles sotmeses a
venda són les que componen là coltia permanent, la venda de terres de rec
és molt limitada i molt dinàmica la venda -sense lluïsme, evidentment- de
parcelles de secà amb conreus arbustius, normalment amb olivera, ¡ gairebé
sempre lligat amb els processos dendeutament per part de la pagesia.

QUADRE 4
Exemple de Ia transmissió de la terra a Isona, 1721-1767

Tpus de transmLsiÓ M-e. de paivelles % del gnip 96 del toal

Herncia universal 493 90,29 71,87
Dot 28 5,13 4,08
Uegítima 11 2,01 1,60
Tenuta 8 1,47 1,17
Donació a tercers 6 1,10 0,87
Venda perptua 78 55,71 11,37
Venda a carta de gràcia 46 32,85 6,71
Permuta 7 5,00 1,02
Establiment emfitutic nou 4 2,86 0,58
A títol de cessió 2 1,43 0,29
Per compra de censal 1 0,71 0,15
No consta

- 2 1,43 0,29
Font: ArIIL, Protocols Notarials, S-740. Capbrevació a la Vila dIsona pel Capítol Catedralici de la Seu dUrgell
el 1767-1768.

E1 buidatge sistemàtic dels protocols notanals ens suggereix un altre aspecte
de les compres i vendes de terres, es tracta de la problemàtica de les noves
explotacions. Gairebé inexistents durant tota la centúria als petits nuclis de
muntanya, les trobem a les viles i pobles del pla de la Conca així com a un
dels pocs termes amb assentaments mixtes de població concentrada i masies
(Mur). Aquestes noves explotacions sinicien amb el cabal ¡ la roturació de
comunals, especialment a les zones de masies, molt més despoblades que els
nuclis concentrats. Un cop assumit un mínim de superfície, ¡ mercs a la
pluriactivitat ¡ al treball a jornal -inclosa la migració estacional-, ampliaran
la seva explotació a través de compres, especialment a finals del segle, de la
qual cosa trobarem ja indicadors en la documentació notarial (moviments de
compres daquestes noves explotacions) durant tot el darrer terç del segle fruit
del creixement generalitzat que experimenta el Principat.
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Fins aia hem revisat els condicionants de taccés al comunal i de la demanda
de les terres, al pla, de més qualitat en larticulació del mercat daccés a la terra,
és temps, doncs, de parlar dels contractes agraris.

Laccés a la terra de possessió privada: contractes de llarga durada

La possessió alodial o quasi alodial de la teria i laccés al comunal són dos
elements estructurals que modifiquen tant el caràcter dels contractes. com les
clàusules contractades respecte del. conjunt català de divisió de dominis. És per
ixò que cal observar-les no com a elements distintius de la societat catalana

global, sinó com una modificació o adaptació de les fórmules contractuals gene-
ralitzades al Principat a un ecosistema i a una tradició juridicohistòrica divergent
i simultània. Així emfiteusi, parceria i lloguer són les tres formes contrac-
tuals més comunes si deixem de banda lexplotació a mitges provinent de les
vendes a carta de gràcia, evidentment fruit de Iendeutament i per això analitzables
des duna altra òptica. -

QUADRE 5
Contractes a la Conca de Tremp al segle xvui segons els protocols notarials

Co,srractes Casos % del grup % total

ifiteusi 164 100 69,49

clàssica (amb lluïsme) 29 17,68 12,29

a nuda percepció 112 68,29 47,46

redimible 13 7,93 5,51

subemfiteusi 9 5,49 3,81

subemfiteusi redimible 1 0,61 0,42

Parceria - 34 100 14,41

Lloguer 34 100 - 14,41

a fruits 8 23,53 3,39
moneda 25 73,53 10,59

fruits i moneda 1 . . 2,94 0,42

Terratge 1 100 0,42

Venda limitada 2 100 0,85

Mitges perptues 1 100 0,42

Ponts: ANT, total de contractes extrets dun buidatge de 23.152 folis desciiptures notarials

Com podem veure al quadre 5, lemfiteusi és la forma contractual més estesa
a la Conca de Tremp, amb un 69,49% dels contractes localitzats. Ara bé, en cap
cas podem parlar de lemfiteusi com una figura jiirídica daccés a la terra -con-
tractual o no- monolítica, ja que es presenta amb formes força diferents a les
que es donen al conjunt rural català.
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Ja coneixem que 1a ació de feu i emfiteusi va donar el domini directe
dels termes als senyors a la Catalunya Vella i Nova, figura que esdevé leix
vertebrador de les relacions socials, i que les diferncies del rgim agrari en
ambdues zones es van plasmar en lacaparació del domini útil de la terra a mans
dels emfiteutes dels masos a la Catalunya Vella, de tal manera que es genera
una renda de Ia terra fora del circuit senyorial en estendres les subemfiteusis
i les masoveries, mentre que a la Catalunya nova de loest 1existncia de grans
espais despoblats a mans dels senyors juntament amb la petita mida de les
parcelles que fan inviables els subestabliments van orientar la colonització de
la terra dirigida pels senyors mitjançant els establiments emfitutics -que seran
els contractes de vigncia més universal a la Catalunya occidental- i els contractes
precaris a curta durada.51

Així, al Prepirineu occidental català -i això es pot estendre a la Catalunya
Nord-occidental- la carncia del domini directe per part del senyor fa que la
figura de lemfiteusi tingui unes altres connotacions, relacionades en aquest cas
amb la contractació agrària lliure. E1 17,68% de les emfiteusis a la Conca de
Tremp (el 12,29% del total de contractes) són la figura típica de lemfiteusi catalana;
establertes per senyors jurisdiccionals, alodials i campals, donant terres
pertanyents a quadres52 o terres del terme en el cas de senyoria territorial (com
a Isona), amb reserva de domini (firma, fadiga i lluïsme), establiments que
apareixen a principis de segle (entre 1729 i 1740) fruit de la reacció senyorial
després de la guerra de successió i la crisi agrària posterior, i a finals de segle
(1785 a 1796) contractes sorgits del creixement demogràfic i econòmic, de la
demanda de terres de bona qualitat per conrear i de la crisi de rendes senyorials.
Si les emfiteusis de principi de segle deixen entreveure una reacció senyorial,
les del final de segle, en general, corresponen a contractes ja que afecten a
parcelles explotades abans directament pel senyor o ermes pertanyents a les
seves quadres, i que ara se sotmeten a subhasta pública al cens més elevat,
si bé també trobem alguna recuperació de censos perduts pels senyors i que,
amb revisions de documentació antiga, obliguen pagesos de quadres a reconixer
el domini directe. Ara bé, les escriptures notarials ens mostren lobligació per
part del pags de pagar lluïsme en les transportacions, però en les escriptures
de venda gairebé mai apareix la firma senyorial. Això volia dir que no es pagava
lluïsme? Segons el costum del país -tal com deien els contemporanis- el senyor
es reserva el dret de lluisme, però normalment el procurador jurisdiccional en
feia gràcia i no el demanava.53 Com ja hem assenyalat, aquestes terres senyorials

51. E. TEU.o, -Los usos de Ia enfiteusis...-, 527. E. Vicoo, -Emfiteutes, arrendataris, parcers i
cultivadors amb llicéncia. La contractació agrària a les planes occidentals catalanes, 1760-1860-, Estudi.s
dHistò,ia Agràrla 11, 1997, 109-129.

52. Quadra és un petit terme rònec, i més sovint un mas (capmasia) propietat del senyor.
La major part de les quadres de la Conca provenen duna carlania (per exemple Montllor a Sant
Salvador de Toló, Mascarell a Toralla, Cabicerans a Claret o Altarriba a Talam).

53. Així, per exemple, el 1775 Joan de Ferrer i de Senjoan, a Tremp, com a procurador de
Pere de Kessel Blammon de Ager i de Queralt, firma per raó de senyoria un traspàs si bé no
cobra res .per baverlos Jo en dit nom feta gracia y condonacio del lluysme. ANT-652-131v-1775.
Les escriptures notarials ens parlen de lestil i costum del país en no demanar el Iluïsme, tal i
com actuava el municipi de les Borges Blanques (Garrigues) en els seus establiments. E. Vicedo
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formaven part de quadres o dheretats particulars dels senyors, la resta del terme
era comunal o de domini particular (sense pagar res per alodial, privilegi reial,
lluïció de terme, carta de poblament o possessió immemorial), que feia, doncs,
que 1existncia de lluïsme limités realment la demanda i per tant la gràcia del
procurador no era res més que una política dassentament sobre la terra senyorial
captant renda mitjançant el cens i el delme. Lemfiteusi clàssica donava bàsicament
parcelles (86,21%) de secà a pagesos (89,65% dels casos, la resta sestableix a
nobles, artesans i universitats), essent el cens fix en fruits (65,51% sempre en
grans) o en moneda. Cal destacar que als contractes de finals de segle apareixen
unes noves clàusules limitadores; bàsicament es prohibeix fer llenya a les
parcelles (tallar arbres) i moltes vegades el senyor obliga la lliure pastura sobre
les terres un cop collits els fruits, cosa que ens indica el creixement demogràfic
experimentat a finals de segle, que allunya les àrees forestals dels nuclis de
pQblació -a més de 1inters en el manteniment de la terra en la muntanya
abancalada- i la força del costum comunitari de la pastura sobre terres particulars
al qual se sotmet el senyor i que li fa acceptar els emfiteutes, interessat també
ell en aquest aprofitament ramader.

QUADRE 6
Grups socioprofessionals dels propietaiis de béns immobles segons contractes.

Percentatges

Contracte Senyor Noble Pagés Eclesiàstic Prqfessions Hisendats Unftitats Artesans

Emfiteusi clàssica 72,41 24,14 - 3,45 - - - -

a nuda percepció 13,39 27,68 29,46 5,36 14,29 8,93 0,89

redimible 7,69 23,08 23,08 15,38 15,38 15,38 - -

Subemfiteusi redimible - - 100 - - - - -

Subemflteusi clàssica - 44,44 44,44 - - 11,11 - -

Mitges perpétues - 100 - - - - - -

Parceria - 35,29 29,41 11,76 11,76 5,88 - 5,88

Lioguer - 50 17,65 2,94 8,82 17,65 - 2,94

Venda limitada - 100 - - - - - -

Terratge . .

TOTAL participació als

contractes per grups 15,68 32,63 24,58 5,93 10,59 8,90 0,42 1,27

Fonts: ídem.

Davant daquestes enffiteusis senyorials, lemfiteusi a nuda percepció (o
simplement acensament) és el contracte més habitual a la Conca, corresponent-
li un 47,46% del total del contractes ¡ un 68,29% de les emfiteusis. En cap cas

associa aquesta característica a la composició municipal de les Borges, dominat pels pagesos, pero
a la Conca trobem establiments daquestes característiques realitzats per gairebé tots els grups socio-
professionals. E. Vrcsoo, .Emflteutes, arrendatans...., 112.
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lhem de confondre arnb els subestabliments, encara que es digui a nuda per-
cepció; és el contracte emfitutic per exce11ncia entre particulars. Es tracta
destabliments fets per la petita noblesa rural i per pagesos, normalrnent de
parcel-les de terra i en alguns casos dheretats (el 14,28% daquests contractes),
a canvi dun cens fix que normalrnent és en fruits (el 71,42%), fonamentalment
grans, i amb una tendncia cap a finals de segle dincrement dels censos en
vi o deinanant la rneitat de la collita doli. E1 16,96% dels censos fixos són en mo-
neda, la resta són combinacions de parts de fruits (vi i/o oli), cereal fix i moneda.
Normalment no hi ha clàusules de condicions de conreu, i a la segona meitat
del segle comença a exigir-se plantar vinya i olivera. Els establerts són fona-
mentalment pagesos (83,93%) seguits per artesans (14,29%). Tenen la matei-
xa estructura que lemfiteusi dels senyors alodials i campals, amb reserva de firma
i de fadiga (si bé no en tots els casos), amb entrada, però mai hi ha reserva
de Iluïsme -ni tan sols sanomena- ja que el domini directe és propi, però
sense documents que ho acreditin excepte la possessió immemorial. En tot cas,
durant tot el segle xviii aquests acensaments no cobren el lluïsme, i a finals de
segle reafirmaran aquest costum de la comarca amb una clàusula específica: .que
en ningun tempsjo ni mos successors nopugam demanar, ni cobrar tersos lluismes,
niforiscapisper rabo de alienacions o transportacions ó obligacions de d pessa
de Terra..54 És, al cap i a la fi, lestabliment emfitutic per exce1incia a la Conca
i la nuda percepció és una adequació de la llei catalana a la realitat pirinenca,
una llei que no té en compte aquest tipus de pOssessió, que dóna el domini
directe al senyor jurisdiccional davant la carncia descriptures legítimes dels
pagesos, i que al Pirineu les universitats mantenen per possessió immemorial,
per pacte amb els senyors i pels .privilegis reials.

La tercera emfiteusi que cal destacar és lemfiteusi redimible. Tan sols ocupa
el 5,51% dels contractes i el 7,93% de les emfiteusis, però donades les seves
característiques cal remarcar-la especialment. És un contracte idntic a lemfiteusi
a nuda percepció. però que té unes clàusules especials que possibiliten la
redempció del cens, normalment amb un valor de redempció preestablert i uns
terminis de pagament ja estipulats. Aquesta figura jurídica és practicada per
pràcticament tots els grups propietaris de terra, i gairebé en la mateixa proporció
des del 1741 (en qu documentem el primer cas) fins al final del segle. No és,
doncs, ,una redempció sorgida de les lleis finiseculars. La terra, un cop redirnit
el cens .quedara franca y quitia. signant lantic propietari .venda y absolució
de aquella en lo modo acostumat y ab las clausulas y obligacions en semblants
actes estiladas.55 Lempremta daquella figura és general fins al punt que moltes

54. ANr-65-1O-1762, altres similars SÓfl: seran francas de tersos sempre., -salvos emperó sempre
d m, y als meus en, y sobre dito.s cosas lo dit cens, lo domini directe, lo dret de fadiga, y altre
quatsevol dret dominical, no empen5 tersos, llubismes, ni forlscapis, pues es ma voluntat que per
ditas cosas sen pagua a mí y als meus en dlt termlni lo dit cens ransolament qual cens vull sia
en nuda prestació., etc.

55. ANT-665-41v-1782. Establiment de peça de terra de Pere Rosell de Vilamitjana a favor
dejosep Prior i Ventura Belart, pagesos de Fígols. Tamb localitzem, però de forma tardana, lemfiteusi
redimible per part dun senyor jurisdiccional, alodial i campal; es tracta del baró dEroles, que
estableix a un pags, el 1791, una peça de terra .lo qual cens en virtut defacultdt que ab lo pñt

Recerques 41 (2000) 31-58



52 JACINTO BONALES

de les emfiteusis a nuda percepció inclouen la clàusula dirredimibilitat per evitar
malentesos. Normalment són parcel1es (92,31%) de secà, i són establertes a
pagesos (92,31%), el cens és fix en grans (69,23%) o fix en oli o vi. La mitjana
de terminis per a la redempció són 2,7 anys i es constata un continu creixement
del valor de les parcelles al llarg del segle, passant de 21 lliures de mitjana
en el període 1741-1750 a les 536,91 lliures del període 1791-1800, trobant el
salt de preu més elevat a mitjan segle en passar de les 40 lliurés de 1751-1760
a les 250 de 1761-1770.

Dins de les emfiteusis trobem els clàssics subestabliments durant tot el període,
però amb escassa preséncia -gairebé testimonial-, establerts per nobles i
pagesos i pagant un cens fix en fruits. Cal destacar també lexisténcia de la
redimibilitat del subestabliment, que trobem en tan sols un cas a Orcau lany
1740 mitjançant el qual lemfiteuta posseïdor del molí fariner de la vila (domini
directe del baró dOrcau) el subestableix - a un pagés del lloc pagant un cens
de 6 quarteres de segalós, redimible per 200 lliures, però mantenint el baró el
domini directe i pagant-li el cens corresponent.

Finalment, dins dels contractes de llarga durada, hem de mencionar el terratge
i les mitges perpétues. Dambdós només tenim un cas documentat. E1 primer,
anomenat terratgen. a la documentació, consisteix en la cessió duna parcella
de terra a canvi duna quarta part de la collita .per dret de terratge, sense entrada,
firma, fadiga ni res de semblant, tan sols lobligació de conrear la terra a bon
pagés, pagar el dret, el delme, la primícia i el cadastre, i la incapacitat dalienar
la terra .sensprimerament bo denunsien a dita Rosa Blancb, ó als seus, y conseguir
son beneplacit..57 Les mitges perpétues són un contracte, com diu el seu nom,
de parceria a perpetuïtat, nhi ha un datat el 1737 i es tracta duna parceria de
65 mates dolivera a Orcau segons el qual sestableixen els treballs a realitzar
i les aportacions a lexplotació de cada part contractant.

En els contractes de llarga durada podem veure, doncs, la influéncia que
la terra alodial i el conreu sobre el comunal té sobre el mercat daccés als mitjans
de producció. Els senyors no tenen el control de la terra i això afavoreix una
veritable contractació amb els pagesos (si bé no en condicions digualtat, evi-
dentment) que tan sols podrà ser altament rendible per als primers quan es
posseeix el delme del terme. Els diferents tipus de contractes són aclaridors:
els senyors alòdials renuncien al lluïsme, donen terres en emfiteusi redimible,
i en les emfiteusis clàssiques no estableixen a parts de fruit, sinó que sacontenten
amb censos fixos en espécie (recordem que posseeixen quadres que no
necessàriament són les terres de millor qualitat dels termes).59 A1 contrari, pagesos

li conferescb, podrd dit adquisidor, Ó los seus quitarlo, y 11uirlo dins lo termini de qu.atre anys per
lo preu que se conuindrd. ANT-661-92-1791.

56. ANT-3-48-1740.
57. ANT-661-13-1790.
58. ANT-2-38-1737.
59. A diferéncia deis establiments a parts de fruit de la plana de Ueida. E. Viceoo, .Emfiteutes,

arrendatans..., 113-116. .
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i nobles estableixen a nuda percepció també fix en fruits, però la major qualitat
de les terres (normalment són establiments de parceiles situades en termes on
no resideixen) afavoreix que a finals de segle, i atés eI creixement de la demanda
de terres de qualitat, sincrementin els establiments a parts de fruits de vi i oli.

EIs contractes de curta durada: les heretats de la petita noblesa ral

Hem vist fins ara que dins el context de les terres privades (individuals) la
petita noblesa rural era un dels principals grups de cessió de béns en emfiteusi
(quadre 6) juntament amb els pagesos benestants (pagesos-comerciants i cases
velles). Si amb aquells contractes obtenien rendes de parcelles de terra.
disseminades pel territori, amb els contractes de curta durada pretenien obtenir
una important renda que fos controlada i adequada contínuament a les condicions
del mercat; atés que larrendament daquestes heretats i conjunts de parcelles
constituïa, sens cap mena de dubte, un ingrés bàsic constatable en lenduriment
de les clàusules al tornbant del segle. Parceria i lloguer són els contractes utilitzats
per aquesta noblesa, però també per una gran part de Ia pagesia benestant.

La parceria, amb un 14,41% dels contractes, és el mecanisme de cessió per
excelléncia de les heretats (52,94% dels casos) per part daquest grup de nobles
i pagesos benestants als petits i mitjans pagesos (91,18% dels conreadors), amb
una durada entre 3 i 12 anys essent el més comú 4 anys (64,7%) els quals paguen
Ia meitat del producte obtingut.6° Generalment Ia llavor és pagada a mitges, però
en molts casos sestipula que aquesta lha de treure el primer any larrendatari
del comunal, ¡ a mitges la resta dels anys. També és habitual en Iarrendament
de les heretats que el propietari doni servitud dedificis com lera, el corral, el
trull i les tones, i que deixi a mitgeria les mules o bous necessaris per al conreu,
pagant e1 pagés el valor de pérdua de dits animals al fmal del contracte, o la
meitat del valor de dits animals quan es donen contractes de més anys de durada.

Durant el segle xviii la parcena no és constant en els seus capítols contractuals,
es pot veure clarament un enduriment progressiu que arriba a finals de segle
a un control gairebé absolut per part del propietari de les activitats dels arrendatans
sobre la terra. A principis de segle xviii trobem en primer Iloc un major nombre
de productes francs (per exemple no paguen els grans, loli o el vi), o de parcelles
franques (especialment horts) amb la possibilitat de reguaretar algun bancal. Així
mateix, per desermar es donen collites franques i fins i tot en ocasions es pacta
la franquesa de pagament algun any en compensació del treball realitzat. I en
segon lloc trobem una major participació del propietari en els costos de
lexplotació, ja sigui pagant jornals o meitats de jomals (per tercejar, cavar o
desçavar), per colgar (pagament de part dels costos totals de la producció) i
per la poda de la vinya (quedant-se els propietaris els garbons).

60. La resta de parts cle fruit s 1/3 de la producció, però ainb variacions temporals; així,
per exempie, trobem casos en qu cada producte paga una quantitat diferent (vi o oli) i fins
i tot hi ha franquesa en el pagament dalguns.
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Aquesta situació contractual va canviant durant el segle per les causes
assenyalades de creixement generalitzat i demanda de terres de qualitat, els
propietaris deixaran de participar en el pagament del treball i incorporaran més
condicions de conreu, assenyalant el mínim de ferns, obligant a tercejar, plantar
vinya i a desermar sense pagar res, ambant a assenyalar els treballs i conreus
que larrendatari haurà de fer cada any en cada parcel-la arrendada, incorporant
lá ja coneguda clàusula de prohibició de fer llenya i lobligació dabastar-ne
larrendador.

Larrendament a lloguer (14,41% dels casos) es fa sobre parcel-les (79,41%)
i heretats a pagesos (67,65%), però també a daltres grups socioprofessionals com
artesans, professions liberals o eclesiàstics. Consisteix en la cessió del bé entre
2 i 12 anys (el més habitual és 4 o 6 anys) pagant una quantitat fixa en moneda
o, cap a finals de segle, fixa en fruits, generalment només cereals. Inclou la

prohibició de fer llenya i reguaretar obligant larrendatari a escanyar un mínim
de fems, si bé no obliga ni el tipus de conreu ni les formes de treball de la
terra, tan sols subjectes a liis i estil de bon pags.

Finalment, hem de parlar de la venda limitada. Es tracta dun contracte
darrendament dun bé (una parcel-la) per una quantitat fixa en moneda i durant
un nombre determinat danys (10 i 12) durant els quals el comprador pot fer
i desfer a voluntat la parcel-la. Parlem de venda limitada ja que lescriptura notarial
té el format de la venda perptua, però amb la característica de la limitació
temporal. Evidentment aquest contracte ve donat per una situació dendeutament
del propietari, i afecta a parcelles ermes amb una part darbratge, el que significa
un aprofitament forestal .per part del comprador.

Contractes cle durada indefinida: la llicncia de conreu i el contracte a mitges

Les universitats van mantenir usos i franqueses que es van traduir al se-
gle xvm en el manteniment de comunals, les seves normes reguladores i la

possessió alodial o quasi de la terra, ara bé, quan a la baixa edat mitjana o
als segles moderns la universitat desapareix, és a dir el terme es fa rònec, el
domini directe de tots els béns passarà a mans del senyor jurisdiccional. Això
és el que sembla que va passar amb el terme dArbul. Del domini de la comanda
de Susterris de lorde de Sant Joan de Jerusalem, Arbul és un terme abandonat
i parcialment conreat pels veïns dels pobles limítrofs que paguen al senyor un
cens sembla ser emfitutic o un cens de 11icncia de conreu al segle xvn, amb
predomini de 11icncia al xvin.
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QUADRE 7
Exemple de levolució de la possessió de terres a Arbul

Any 1680 1705 1730 1770
Nre. veïns - - - -.
Nre. terratinents 12 17 17 22
Parcelles 44 50 46 68
Cens emfitéutic 6 1 1 4
Llicéncia de conreu 6 16 16 17
Sup. jornals 167,34 229,78 214,18 314,12

Font: Aixiu de la Corona dAragó, Ordes Militars, Sant Joan de Jerusalem, 3i, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 66.
Jornals Iocals.

La Ilicéncia de conreu és el contracte mitjançant el qual el senyor permet.
conrear la terra a canvi dun cens en fruits »a mete del Sr Comanadory durant
son beneplacit», és a dir un contracte de duració indefinida que es pot cancellar
per part del senyor quan vulgui, percebent aquest el cens estipulat i el delme.
Sembla ser la mateixa figura contractual que es dóna al pla de Lleida,61 però
amb la diferéncia que no té una durada prefixada, el cànon a pagar no és una
part de fruits, sinó que sempre és fix, i que en cap cas és un pas previ per
transformar-se en emfiteusi. Els establiments de finals de segle que apareixen
al quadre 7 no afecten les parcelles abans conreades en llicéncia, sinó que formen
part dantigues campmasies rònegues. Probablement la diferéncia entre lactuació
dels eclesiàstics de Lleida i del comanador de Susterris prové de la característica
de ser treballat per veins daltres pobles que posseeixen espai comunal conreable
però de pitjor qualitat que aquestes terres contractades.

Finalment hem de parlar de conreu a mitges com a contracte sorgit de
lendeutament i que té la forma escripturada en les vendes a. carta de gràcia.
En aquestes vendes, normalment de mates dolivera, sinclou un capítol on
sestableixen les característiques del contracte a mitges: en general el venedor
es compromet a treballar la terra com a bon pagés,62 pagant al comprador cada
any la meitat de les olives (o una altra proporció). Segons la quantitat monetària
que es deu sinclourà o no la participació del comprador en les despeses de
conreu: tan sols posarà un home els dies de collita.

Aquest contracte gairebé no es documenta al llarg del segle xvui. Pel que
sembla és un pacte oral o amb escritura privada que podem trobar en comptades
ocasions als testaments (a la clàusula final »fas memoria») i als inventaris post
mortem. Probablement hi havia contractes daquest tipus afectant daltres fruits
i la seva importància es pot constatar per la seva llarga durada, el trobem encara

61. E. Vicaoo, .Emfiteutes, arrenclataris...., 117-118. fd., .A proposito di mezzadna: padroni e
contadini in Catalogna, 1750-1960, Poposte e ricerche 42, 1999, 39-55.

62. E1 conreu generalitzat al secà a Ia Conca de Tremp és el policultiu en franges intercalades,
així la venda a carta de gràcia de les oliveres no inclou les franges de cereal i els altres arbres
que hi ha al camp, que queden a favor del venedor.
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al segle .63 Dins el període que ens interessa, apareix documentat principalment
a la crisi de finals de segle, a la darrera década, i probablement sescriptura a
causa de la convergéncia del procés dendeutament de la petita i mitjana pagesia
amb el procés de canvi destratégies rendistes dels pagesos benestanrs que lluiten
entre ells per fer-se amb el crédit local. Aquests compren al pagés endeutat el
dret de lluir les vendes a carta de gràcia (el dret de revenda), el llueixen i en
creen de noves en condicions més bones per al pagés endeutat si aquest supera
en bones condicions la crisi, o incrementant Ies quantitats prestades i les parts
de fruits si la situació és loposada. Així, al principi, el venedor conrea la terra
i paga la meitat de les olives (de vegades tan sols un terç) al comprador, mentre
aquest darrer posa un home per a la collita al qual paga el jornal i el venedor
li fa el gasto. Si la situació del venedor empitjora es fa una addició del preu
de 1a venda a carta de gràcia i el venedor es compromet a conrear i pagar dos
terços o tres quarts de la collita, inclosa la meitat de la llenya i encarregant-
se ell sol de collir. A1 final, i abans de la venda perpétua (si és que durant el
procés no ha aconseguit la revenda), el venedor, després duna nova addicció,
es compromet a conrear les oliveres pagant tota la collita al comprador, essent
aquesta situació precària molt poc present.

Consideracions flnals

Els mecanismes daccés a la terra a la Catalunya nord-occidental, com hem
vist, varien considerablement respecte de les comarques de la Catalunya Vella
i Nova. En el cas concret del Prepirineu la possessió alodial de la terra per part
dels pagesos i laccés conreador al comunal -ja sigui regulat per repartiment
comunitari, o de lliure accés per fitació dels veïns-, oferia, quant a les relacions
contractuals entre particulars, limitacions importants atés que no existien grans
patrimonis potencialment arrendables, com podia succeir en les altres zones de
domini senyorial; i, a linrevés, una considerable quantitat de superfície comunal
explotable individualment incidia, sense cap mena de dubte, en el mercat dels
contractes agraris, que quedarien delimitats en loferta de terres de bona qualitat
de la coltia permanent. E1 lliure accés veïnal al comunal no va provocar en cap
cas lesgotament de la superfície conreable tal i com ens mostren els viatgers
de lépoca, els plans colonitzadors del segle següent i els repartiments de terres
per conrear que es donen a partir del sexenni revolucionari.65 Això va ser possible

63. J. BAs i BoscH, El la:ifundio ante elproblema agrario y su solución en las comarcas despo-

bladas, Lleida, Sol & Benet, 1904.
64. E1 procés sha conscatat pel buidatge sistemàtic de tota la documentació notarial referent

al terme de Mur, localitzada a IArxiu Notarial de Tremp.
65. A. YouNo, Viatge a Catalunya (1 787) Barcelona, Ariel, 1970. J. C. DE ABAD DE SUBIRÀ,

Expediente lnsrruido ante e1 M. I. S. Gefe superiorpolítico de Ia Prqvincia de Lérlda sobre laformacion
de un pantano en la villa de Abélla pa,u e1 riego de las tierras de dicba población, de las de San
Roman, de Bastus y otras, Barcelona, Imprenta de José Torner, 1842. Abans diniciar-se el procés
desamoititzador la superfície comunal no conreada a la Conca de Tremp era superior al 50%
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mercs al gran espai comunal que hi havia, a la perfecta regulació entre agricultura
i ramaderia que permetia que els petits ramats del terme peixessin a les parcelles
conreades un cop finalitzada la collita (excepte a la vinya en alguns termes),
així com tenir una reserva de pastures als vedats de la universitat reservats en
alguns casos per a la regeneració vegetal i en daltres per a lalimentació dels
ramats a lhivern i pel bestiar malalt. I per damunt de tot, gràcies al control
demogràfic i a la limitació de lincrement del nombre dexplotacions agropecuànes
mitjançant les figures de lafillament i lacollament, que regulaven realment la
instal1ació de noves cases i la recupéració de les rònegues, i per tant lincrement
descontrolat de la pressió sobre els recursos naturals, limitació que es donava
sobretot en les petites universitats de muntanya amb una coltia permanent reduïda.

A tots aquests elements limitadors dun mercat de contractació agrària dinàmic
hem de sumar la impossibilitat dels senyors dincrementar les rendes mitjançant
la colonització en no posseir el domini sobre la terra i quedar retallada gairebé
tota la seva actuació per les llibertats mantingudes per les universitats. Els escassos
termes controlats pels senyors així com les heretats que la petita noblesa rural
posseïa van ser establerts en emfiteusi, però a tús i estil del país, és a dir sense
poder cobrar lluïsme i en alguns casos establint emfiteusis redimibles, o mitjançant
11icncies de conreu, però sense parts de fruits.

Així doncs, tots aquests darrers elements van incidir directa,ment sobre els
diversos tipus de contractes daccés a la terra que hem vist, entre els quals destaca
lemfiteusi a nuda percepció no com a subestabliment, sinó com a contracte agrari
entre particulars que no poden demostrar el domini directe si no amb la possessió
immemorial. Tot plegat ens mostra un mercat daccés a la terra per contractació
poc dinàmic.

Queden molts aspectes del món agrari de la Catalunya nord-occidental per
estudiar. La consideració de lexplotació com aquella part del patrimoni que pot
treballar directament la família amb els mossos, criats i en temporades puntuals
amb gent a jornal sembla ser la tònica general de les grans explotacions, cedint
en diferents formes contractuals o venent -mitjançant la creació de censals-
les parcelles més allunyades o més inconvenients per explotar directament els
petits i mitjans pagesos. Davant daixò caldrà conixer la causa de la pràctica
inexistncia de grans explotacions amb treball a jornal que no es pot explicar
per la carncia de treballadors -disponibles dentre les files de la petita explotació
agrària-, ni per la consideració désser duna societat poc monetaritzada -que
es contradiria amb el comerç de vi, cereals i oli amb lalt Pirineu i el procés
despecialització tant de pastures com de cria i recria de bestiar de treball en
aquest darrer.

de la superfície totai de la comarca. Sobre repartiments de comunals vegeu J. BoNiss, Les muntanyes
en venda. La desamortització de comunals a la Conca de Tremp (1855-1931), Lleida, Diari de
Ponent, 1999.

66. Aquesta pràctica, que M. Mirabet documenta per a la familia Pallarés i que qualifica com
a reacció al descens de rendes provinents de censals després de la baixada de les pensions al
3%, la trobem documentada a les escnptures notarials en gairebé totes les grans families de la
Conca. Vegeu M. MnaEr, Els Pallarés...
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