Propietaris-viticultors al Rosselló
ger Cj. Cjavignaud

PROBLEMATICA: METODOLOGIA I FONTS
La terra rossellonesa es mostra propícia a I'estudi de les estructures agriries
i llur dinamisme: es tracta d'una regió &un caricter rural fortament accentuat,
amb nombroses possibilitats cuturds i, sobretot, alimentadora secular d'uná
societat de cultivadors installats en gran nombre sobre el seu sol, on coexisteixen
petits i grans propietaris que administren personalment les explotacions. S'hi
pot veure ben clarament el lloc que hi ocupa la petita propietat.
A més, resulta ficil de descobrir en aquest camp un pol de desenvolupament, ja que el creixement econbmic no es manifesta d'una manera uniforme
sobre tota l'extensió del territori, per una part, ni durant una llarga durada de
temtx. rJer l'altra. Afecta diversos i determinats sectors abans d'estendre's
desigualment en segons quines direccions. Dins d'unes perspectives semblants,
la vinya ofereix un sector d'elecció per copsar la respiració de les estructures
d e base en funció del buf economic. Caldri, doncs, aplicar-se a seguir les traces
vitícoles, delimitar en el si dels sistemes geogrifics i agrícoles que constitueixen
els paisos catalans, una organització economica i social específica, fonamentada
en el conreu de la vinya. 1 parant compte a posar els límits histbrics.
La noció jurídica de propietat privada permet de posar-hi una fita temporal
d'una gran importancia: el 1789. Les estructures heretades del passat agrari
medieval alliberaren aleshores noves forces socials engegades per la Declaració
dels Drets de 1'Home i del Ciutadi. i més tard el codi civil. No obstant aixb,
les precisions cronologiques estrictament millimetrades no servirien per caracteritzar el temps de les estructures. En el cas concret del Rosselló, convé, de fet,
distingir l'estadi de la terra pre-revolucioniria a fi de copsar millor l'impacte
del dret de propietat definit a París: en aquest país de poderosa herencia romana,
la propietat reconstruida en temps de Carlemany havia passat l'edat mitjana amb
menys impediments que en altres indrets i havia resistit millor els llargs segles
del feudalisme. S'imposa anar remuntant els segles; altrament, es corre el risc de
voler abracar massa de pressa la durada multisecular.
La inflexió de l'evolució bisica que caracteritza el darrer quart del segle XVIII
es troba marcada per una represa de la fragmentació de les terres, esperonada
pel renaixement demogrhfic i estimulada per la viticultura. Aquesta inflexió anuncia els dos períodes del segle XIX: l'anterior al 1851, quan les transformacions
econbmiques encara són latents i la influencia del codi civil resulta nova. 1 desA
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prés del 1851, qixan les mutacions econbmiques profundes ja s'exerceixen, contingudes en el coricepte de «revolució agrícola». Dels factors jurídics i econbmics,
quins són els ageats principals de la dinimica de les estructures bisiques? És
real la corresponclencia entre ritme conjuntural i moviment estructural? Les fites
ja són conegudes: obertura dels mercats amb la construcció dels ferrocarrils, prosperitat del Segon Imperi, les destrosses de la filloxera, reconstrucció de la vinya,
crisis per manca (le vendes.. .
El Iímit croi~olbgicés totalment contemporani: les estructures forjades el
segle XIX encara es poden veure, i l'evolució actual s'accelera sota l'impuls governamental. Un perisament historicista és conscient de les dificultats de la gerspcctiva: la interpretació que en podria resultar només és una entre altres de possibles; la pluralitat de les interpretacions s'afegeix a la pluralitat de les perspeetives.
Una llarga durada és, per tant, molt millor, per tal de desentrallar els
antecedents de 13 petita propietat en particular, de la propietat en general,
aquelles mateixes esteses a la fi del segle xx. Pero com que el Rosselló s'inscriu
en un marc geogrhfic i historic no desproveit de conseqü2ncies, s'ha posat l'accent
sobre la seva sitiiació de país meridional i de zona fronterera, sobre les seves
preocupacions polítiques, la seva practica d'un dret preferencial, un conjunt de
fets que no han tleixat pas d'influir la seva vida economica i social. Dit aixb, la
historia local no se sent temptada cap a la finalitat de la cosa particular, sin6
que és posada a contribució per ajudar a plantejar problemes específics d'iin
tipus de societats agraries.
En conseqüZ:ncia, el pla que trama l'obra ha estat teixit pel temps:
- La primera part és la del temps llarg, el temps de les estructures que
regeix les condicions de llur situació en un lloc, de llur desenvolupament -o d e
llur no-desenvolupament- i de llur resistencia.
- La segoria part segueix la conjuntura, la que arrossega els preus i els
ingressos en múltiples oscil~lacions,afecta a curt i mitjh termini les estructures
bisiques amb tanta més eficacia pel fet que són mercaderies subjectes a la
venda, quan no í i l'especulació.
- La tercera part entreobre el temps social i planteja sobre filigrana el
problema de la tlurada d'una societat: desgrana les etapes d'un trajecte social
en relació amb les forces evolutives: interroga sobre el futur social. És el rcmps
de la «historia en construcció» que tant plau a Pierre Vilar.
Pel que fa a I'alirnentació d'aquest camp d'investigació, els documents bhsics
hi exerceixen una absoluta supremacia.
L'enquesta del 1775, duta a terme per establir l'impost del vinte, 6s una
mina d'informacions en un país exempt de la taille per Lluís XIV i privat, per
tant, dels «peus>:,de taille tan particularment apreciats pels historiadors de les
ruralies franceses. L'enquesta permet, doncs, fixar els trets fonamentals de la
província, completats aquí i allí pels capbreus (sen~orials)o pels registres del
cente diner (aferents a les transaccions).
Certament, com a estadística censitiria, té totes les falles que solen teiiir
aquestes: pero amb l'ajut d'un aparell crític i d'un tractament matemitic apropiats, aquestes eistadístiques es conjuguen i es cartografien al servei de les cent
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cinquanta-set parrbquies de les quals ha estat trobada referencia al principi
d'aquest segle per I'arxiver Guibeaud.
El regim fiscal postrevolucionari, per la seva banda, es basava en la propietat immobiliria i els seus ingresos, i les operacions cadastrals es van dur a
terme a bon ritme: plinols, estats de secció i matrius cadastrals van anar apareixent a la llum d d dia entre l'any 1807 i el 1830, pel que fa al conjunt dels
municipis del departament dels Pirineus Orientals: ens proporcionen avui el
repartiment de los terres per llur naturalesa i conreus, per propietat i propietaris. Malgrat les imperfeccions que no deixen d'afectar-lo i, com s'ha dit abans,
flanquejat per un aparell crític elaborat, el cadastre napolebnic no deixa pas
d'ésser una font necesshria en materia d'estudis bhsics contemporanis. Els cadastres revisats del 1910, 1940 i 1955 permeten realitzar aquests talls en la marxa
dels decennis.
Si aquests cadastres successius constitueixen «I'estat civil» de la propietat,
d'altres llibres de terres, confeccionats amb tant de compte com els anteriors,
testifiquen la civilització agraria que els envolta: els registres fiscals mantiguts
al dia de les mutacions teixeixen un e n l l a ~directe i eficac entre les etapes cadastrals; els serveis del registre estableixen a més, registres d'arrendament, poc
densos en un país on prepondera el regim d'explotació directa i registres més densos que reflecteixen les mutacions per venda, i les mutacions després de les defuncions; desigualment atapeits es presenten els que inclouen inscripcions i
transcripcions a les hipoteques.
Les enquestes agrícoles realitzades sota la direcció del ministeri d'agricultura (1852, 1862, 1882, 1892, 1929, 1955, 1970) hi aporten informacions de
vilua, especialment en materia de quotes agrhries.
Aixb és un material susceptible d'ajudar les nostres anilisis serials en diversos camps (superficies, produccions, preus, etc.) que es desenvolupen al llarg
d'aquest temps secular, sense massa llacunes ni ombres. L'esquema intellectual
que en pot resultar cal que sigui confrontat incessantment amb les dades de
terrenys. La voluntat de síntesi no ha de fallar mai.
Els arxius departamentals francesos conserven forca altres recursos en llurs
series, els registres d'estat civil, relacions polítiques i administratives, entre tantes
altres. Finalment. i sobretot. els historiadors catalans i francesos han fitat la
historia amb pun;s de referencia, han desbrossat el fons cultural, han elaborat
metodes d'aproximació. H i ha erudits rossellonesos que han repassat i despullat
la riquíssima documentació arxivística primer de la provincia, i després del depzitament. Són altres tantes pedres de I'edifici aixecat del coneixement de la Catalunya del Nord, la identitat de la qual ha estat marcada per segles d'interaccions
franco-espanyoles. H i ha una amplia bibliografia que ret homenatge als nombrosos
autors que se n'han ocupat en l'exemplar de la tesi.'
Per tal de contribuir a caracteritzar la historia bisica rossellonesa, es poden
tenir en compte aquí tres temes:
1. G . GAVIGNAUD,
L11 prüpriété en Roussillon. Structures, conjonctures agraires XVIIIXXimes siecles. These Doctorat d7État (Paris 1 Panthéon-Sorbonne 1980), 3 vols. microfitxats
per les Publications de LiUe.
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- Els

efectes d'un dret rural específic.

- Les forces d'un individualisme de base.
- L'impossible capitalisme vitícola en els dos darrers segles de l'evolució.
A la fi d'aqiiesta presentació, evocarem succintament les conclusions principal~de l'obra.
ELS EFECTES D'UN DRET RURAL ESPECfFIC
Els efectes de les legislacions successives es poden veure netaincnt distingides
en el segle XVIII. Explicar l'originalitat catalana de les estructures fonamentals
equival a coneixer-ne la llarga historia.
Una legislació de favor
Les orientacions seculars del dret rural en terra rossellonesa testimonien una
estrategia comuna: fixar o mantenir poblacions en un país exposat més que cap
altre, per la seva situació, a les ambicions dominadores de les potencies veines.
És en un context així en que cal situar des de l'alta edat mitjana les concessions
en aprisió (segles IX-x), les cartes de població (segles XI-XII), la practica de la
complanta detectada el segle x, la sentencia de Guadal~ipe(segle xv) i l'implia
difusió de l'emíiti-usi en el curs dels segles següents. Tots aquests aspectes sán
prou coneguts a una banda i a l'altra dels Pirineus.' N'hi ha prou de recordar
breument les característiques principals que es refereixen als paisos catalans
del nord.
Les concessicms en aprisió van contribuir a fer arrelar la població a les arees
baixes rosselloneses en part arruinades i desertitzades arran del pas dels exercits
arabs i francs. A fi de fer cara a la «crisi dels efectius»,3 Carlemany va apcllar
als hispani, voluritaris encarregats de la guarnició i la defensa d'aquesta marca
fronterera. Van rebre terres en les quals es van fixar segons el regim de l'aprisió.
Aquest dret es ccincreta per la presa de possessió d'una terra no ocupada, garsntida per una concessió." Així, les onades successives de peoners-soldats van asscgurar el poblament d'aquest lloc avariqat de la cristiandat seguint les passes
d'alguns centenars de caps de familia que hi van ésser atrets per una cinquantena
2. Regracio el professor E. Giralt i «Estudis d'Histbria Agraria» per I'interes que hati
testimoniat per les irstructures agraries del Rosselló. Llurs trebails sobre les estructures agthries catalanes inciten a una comparació ben estreta.
3. G. MELCHIOR,Les Établissements des Espagnols dans les Pyrinies vzéditerranéetznes
arlx V I I et IXemes si2cles (Montpeller 1919), p. 184.
4. R. D'ABADBL,
Diplomes carolingis a Catalunya. Constitució jurídica dels Hispuni.
E. CAWET,Étude historique sur I'établissement des Espagnols dans la Septittzanie aux VI11
et IX2me siecle, aBulletin de la Comission archéologique de Narbonne* (1876), p. 77.
H. ARRES,Priuil.?g(>sdu Roussillon (Tolosa 1912), 168 ps. A. DUPONT,Considérations sur
la colonisation et l ~ tuie rurale dans le Roussillon et la Marche d'Espagne au IX2me sti.cle.
«Annales du Midi», 67 (1955), p. 223. P. OURILLAC
- J. DE MALAFOSSE,
Mistoire dz4 droit priv¿,
vol. 11: Les biens. 'fiémis, p. 312.
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de poderosos.' Al cap d'uns trenta anys de revaloració efectiva i ininterrompuda,
aquestes concessions, lliures de cdrregues especials, eren transmissibles per venda, intercanvi o donació. Per herencia, podien llegar-se als fills, en successió
legal, bé que els nous titulars es trobaven sempre lligats a les obligacions públiques de llurs causants. Les concessions es van multiplicar i van afavorir la divisió
de la terra: van resultar accessibles a les gents del país que s'havien refugiat a
les zones altes.
Aquestes concessions individuals, cal asociar-les a la complanta, varietat
de roturació coneguda des del seale x . ~Consisteix a donar una ~arcellade terra
a un conreador &e es compromit a treballar-la durant un nokbre d'anys fixat
d'avanqada i de plantar-la a cdrrec seu. Al terme del període estipulat el propietari i l'ex~lotadorreben cadascun una Dart de la ~arcella.La regió reculada de
l'Albera perpetua aquesta practica fins al segle paSsat.7 Els contActes de fadiga
elaborats el segle xv comporten també una roturació i una colonització?
Les cartes de població van provocar, els segles XI i XII, l'ocupació de territoris per part de les collectivitats, fent-hi aprisió o d ~ m i n i u m .Les
~ primeres
foren concedides pels carolingis i els poderosos locals; lo el segle XIII els catalanoaragonesos van reprendre la tdctica, ja no contra els moros, sinó contra els francs,
en una epoca en que la guerra, «fent renéixer els llocs buits, va emphyer els
amos de la terra a un excés de generositat».ll Només uns favors tan excepcionalment dotats de privilegis podien compensar els habitants dels perills als quals
quedaven exposats. Fou a aquest preu que el Rosselló va consolidar la població
i fou conreat. Les grans propietats aristocrdtiques d'origen públic van quedar, per
tant, limitades a conseqü&ncia d'aixb.
Els temps van tornar a ésser difícils el segle XIV. Mentre l'article 72 dels
Usatges de Barcelona havia salvaguardat els interessos dels potentats," l'allibe5. R. D'ABADAL,
La Catalogne sous I'Empire de Louii le Pieux, <&tudes Roussillonnaises», núm. 4, p. 239. G. MELCHIOR,
op. cit., es preocupa d'anotar que els pagenses, la
gent nascuda al pagus, les persones del país, no van deixar per aixo d'exercir llurs drets sobre
les terres previament ocupades. P. BONASSIE,
a La Catalogne du milieu du X2me a la fin du
Xlerne si2cle (Tolosa 1975), p. 71, insisteix sobre el paper de «refugi» exercit per les regions de muntanya per a les poblacions locals; la propietat alodial semble haver-hi estat la
regla pel que fa a les terres conreables. Fa observar que des de la fi del segle XI aquests
homes ja descendeixen de la muntanya superpoblada per colonitzar les terres baixes.
- J. DE MALAFOSSE,
op. cit., p. 282. P. BONASSIE,
op. cit., p. 469.
6. P. OURLIAC
7. J. BECAT,
«Les Alberes», Revue Conflent (Prada 1974), p. 15. R. GRAND,
Le Contrat
de complant depuis les origines jusqu'd nos jours (París 1917).
8. M. BLOCH,
Caracteres originaux de I'histoire rurale (París 1931). P. VILAR,
La Catblogne dans L'Espagne Moderne (París), 3 vols. Al vol. 1, p. 394, defineix el contacte de rabassa
morta que comporta ja sigui un cens fix, ja sigui una part dels fruits.
9. Les hipotesis dels historiadors no concorden pel que fa a la naturalesa d'aquestes
Privil2ges et titres relatifs aux franchises, institutions et proentitats comunals. C f . B. ALART,
priétés comnzunales de Roussillon et de Cerdagne (Perpinyi 1974), 347 ps. P. LACOMME,
Essai
sur le passage de la propriété collective a la propriété féodale. J . A. BRUTAILS,
Etude sur la
condition des populations rurales en Roussillon (París 1891), 307 ps.
10. Vilafranca, 1095; Codalet, 1142; Puigcerdi, 1178 (Salses, 1192, Opol, 1246, contra
els francs).
11. M. BLOCH,
op. cit., p. 114.
12. V. FIRMIN,
Usages locaux des comtés de Roussillon et de Cerdagne, textes annotés
des constitutions de Catalogne (Prada 1884), 70 ps.
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rament del que Marc Bloch anomena «el Iligam» es va produir arran de la
depressió conjunctural que van viure els camps sotmesos a la miseria i a la
pesta. Enfrontats amb la deserció i la multiplicació dels musos rcinecs,13 els
senyors van concedir establiments a quX els volgués prendre, a títol gratuit mitjancant algunes clirregues simbbliques. En el curs d'aquest profund malestar del
món rural, amb la sentencia de Guadalupe (1486) desapareixien els mals usos
i la remenca.14
Tot aixb va conformar els factors d'un «feudalisme singular».15 Els alous es
trobaven en gran nombre, en massa; tot senyor que reivindiqués una herencia
havia de justificar els seus drets Dresentant un títol o un dret immemorial.
A l'adagi nordic «cap terra sense senyor» s'hi oposa l'axioma meridional «cap
senyor sense títol». L'abundor dels alous l6 i de les tinences perpetues va fer
arrelar el dret de la ~ l e n a~rooietati els drets de l'ús secular. Les etnfiteusis van
acabar de perfeccioLar el sAist;ma. Segons aquest sistema, el progietari lloga, per
una durada de noranta-nou anys, les seves possessions; el qui les pren es compromet, en contrapartida, a pagar una renda que l'erosió monetaria va allcugerint
i a explotar el terreny com a «bon pare de familia». Aquesta institució, que
trobem ja d'enca del segle XIII," s'aproxima a I'arrendament a cens, i assegura
alhora el gaudiment del bé durant un llarg període, prhcticament a perpet~iitat,i
marcat per les practiques feudals.la Va contribuir a generalitzar I'accés de nombrosos cultivadorij a una quasi-propietai:.
La historia de la propietat rural registra, en el curs dels segles següents, les
sacsejades polítiques que van fragmentar els comtats arran de llur annexió a
Franca. El rei va confiscar els béns dels propietaris compromesos o emigrats,"
va concedir a la ilova província I'exempció de la taille,2' pero la va sotmetre als
edictes reials.
Amb els del 1761, 1764 i 1766, el govern va encoratjar la roturacid concedint exempcions a les terres conquerides per al conreu, que van quedar lliures
de carregues durant quinze anys.21El sots-delegat general de la intendencia del
Rosselló va calcular, el 1778, que «tot allb que es podia roturar ho havia estat,
i encara més».22Ides estadístiques oficials no permeten verificar unes afirmacions
13. P. VILAR,
op. cit., vol. I, ps. 465-577. Explotacions abandonades.
14. Obligació de residencia continuada en una terra concedida en tinenca. Pel que fa
als altres cinc «mal:; usos», intestia, eixorquia, cugúcia, arsina i firma d'expali, cf. M. ARRBS,
op. cit., p. 89.
15. P. VILAR,op. cit., vol. I, p. 380.
16. CHÉNON, Étrcde szlr I'histoire des alleux.
17. M . GARAUD,
La R&volution et la propriété fonciere (París 19599, 404 ps. Especialment el vol. 11, p. 23. N. KAREIEV,
Les Paysans et la question paysatztze etz Fratzce (París
1899), 595 ps., PS. 48-60.
op. cit., p. 39.
18. HERVÉ, dins M. GARAUD,
19. A. D. des Pyrénées-Orientales, 2B5 48 (1653); 49 (1668); 51 (1690).
20. Així també els peus de taille, documents de propietat immobiliaria per excel,lbncia,
manquen per a aquesta provincia. Cal notar també els privilegis urbans mantinguts. Cf. P. BRUNET, Le conflit villtp-campagne en Roussilloia d la li4iniere des cahiers de dol&aízces, «Annales
du Midi» (1972), p. 255.
21. A. D. des Pyrénées-Orientales, C. lL076.

semblants, ja que només es refereixen a les roturacions autoritzades, i exclouen
les moltes plantacions illícites de vinyes que es van fer, prohibides en una epoca
en la qual Versalles considerava vital d'estendre al maxim les terres de ~ereals.2~
Sigui com sigui, per als qui van roturar hi havia obert I'accés a la plena
propietat; el reconeixement d'un dret semblant els va fer lamentar encara més
I'absencia del dret a la llibertat de conreu. Les roturacions van quedar aturades
el 1782: foren considerades perilloses per a l'ambient i I'equilibri e c ~ l b ~ i c ; ~ ~
van suscitar I'oposició dels senyors, especialment al Conflent, i I'oposició dels
ramaders ~ e r d a n s ; ' ~van enganyar l'administració jutjant que les plantacions
de vinyes eren excessives; 26 no van satisfer els desigs dels cultivadors més preocupats del profit que de l'abundor cerealística. La vinya continuava essent «el
conreu del pobre».
En conjunt, la historia agraria rossellonesa es presenta secularment dotada
de legislacions que aspiren a establir explotacions descarregades dels tributs
que van pesar damunt de les regions menys exposades a la ruina i la desertització. Explotacions com aquestes van resultar accessibles a petits cultivadors que
la practica va erigir en quasi-propietaris. Sembla que els propietaris de dret (alous)
no van formar una categoria gaire diferent, en el cas de les petites explotacions,
dels que les tenien en usdefruit perpetu, ni de la dels que les tenien pagant un
cens sovint més simbolic que no pas econbmic.

La distribució de les terres el 1775
Les dades establertes en ocasió de I'enquesta fiscal del 1775 ens donen
I'oportunitat de copsar el lloc ocupat p d s propietaris del Tercer Estat a la fi
del segle XVIII.
L'anilisi de les estructures agraries a la fi de l'antic rkgim es recolza sobre
resultats obtinguts després de tractar l'enquesta matematicament;" s'ordena a
Ens
l'entorn de la ferma presencia d'una propietat rural de base no pri~ilegiada.2~
planteja els problemes dels orígens de la dualitat terraria un altre cop: les parts
de l'aristocracia terratinenta i de la democracia agraria s'hi equilibren. L'accent
gravita sobre les forces de la petita propietat en una regió que la historia ha fet,
succesivament, penosa, fronterera, capdavantera.
22. P. POYEDAVANT,
«Mémoire sur la province du Roussiiion et le pays de Foix», 1778,
i PRATX,
«Bulletin de la Société Agricole, Littéraire et Scientifique
publicat per DESPLANQUE
des Pvrénées-Orientales» (1894-19101.
23. A. D. des P. O.,, C 1515-1576.
24. A. D. des P. O., C. 1515. J. A. BRUTAILS,
«Notes sur l'économie rurale du Roussiiion k la fin de l'Ancien régime», B.S.A.L.S. des P.O.,1889.
25. A. D. des P. O., C. 1067-1051.
26. P. POYEDAVANT,
op. cit., B.S.A.L.S. des P.O., 1910.
27. Estudiada ver M. GUIBEAUD
i vublicada ver P. TORREILLES,
B.S.A.L.S. des P.O..
1902.
28. Els privilegiats i exempts d'imposts són els nobles, els burgesos nobles, el clergat
i altres exempts, entre els quals els magistrats i advocats del Consell Sobiri de la vegueria
i de les altres jurisdiccions, els artiiiers, els metges, els gukrdies de la provincia, els agents
de les contribucions, etc.

Els bastions dels propietaris no exempts (49,5 % de la superficie del conjunt dels béns) representen la proporció més important, comparativament
amb la noblesa
amb el clergat
amb els exempts

25,8 %
11,3 %
13,2 % dels béns

4'2 %
2,7 %
6,6 % del nombre dels subjectes a impost

Igual que els béns, el valor dels béns s'equilibra entre els no exempts
(48,8 % ) i les ca tegories privilegiades-exemptes ( 51,2 % ). Certament, la desproporció numerica de les categories matetixes fa caure els no exempts (86,5 dels
subjectes a imposts) a tres fanecades de terra,3' pel que fa a les tres quartes
parts dels membres d'aquest grup. Pero, no obstant aixb, confrontats amb altres
resultats regionals,3' els percentatges rossellonesos posen en evidencia l'estructura popular de la societat rural, la feblesa de la propietat eclesiistica
la
migradesa de la propietat burgesa exernpta en un país situat al marge, després
del fracas de la talassocrAcia catalana, dels grans corrcnts econbmics. Aquesta
observació incita a subratllar com la situació de les estructures de la propietat
rural depen del conjunt de fenbmens economico-socials, i no únicament de les
legislacions que les afecten.33
Més enllA dS'aquestsresultats de conjunt, la distribució regional de les categories de contribuents així com de llurs béns fa veure una forta oposició planamuntanya.
Les proporcions més febles de no exempts es troben al Rosselló-Vallespir,
és a dir, el territori que compr&n la rica plana rossellonesa; a la inversa, els no
exempts representen el 96,V % dels contribuents cerdans, part alta del país que
posseeixen a raó d d 82,V %. Lur part cau per dessota del 50 % al ConfientCapcir, i s'apropa al 40 % al Rosselló-Vallespir. Una correcció permet, pero,
de precisar: si no es comptabilitzen les pastures, la part dels no exempts
augmenta al Coiiflent fins al 73 %, cosa que equival a dir que la propietat
privilegiada és formada en aquesta vegueria per nombroses terres de pas; ' + a la
vegueria del Ros:;elló-Vallespir, la correcció no hi aporta cap canvi notable.
En detall, pero, els no exempts representen aquí una forca social important: el 81 % dels sotmesos a imposts i un pes econbmic no gens negligible: el
4 1 % dels béns. Llurs files són nodrides: es reparteixen les terres a raó d'1,7 ha
cadascun. Les democrhcies rurals més igualithries es localitzen a les regions
desafavorides, cosa que no ens sorpren pas gaire; no es troben excloses del recorregut de la Tet, sobre terres alluvials fertils. Així

'"

op. cit., p. 290.
29. P. TORRI~II.LES,
30. Superfícic: equivalent a 0,6 hectarees.
31. A. SOBOLIL,
Les Carnpagnes montpellériaines a la fin de Z'Ancien Régime (París
1958), tesi complernenthria. G.LEFEBVRE,
Les Paysans du Nord pendant la Révolution francaire (París 1924), 1014 ps.
32. Del 3 al 4 96 als camps de Montpeller; del 19 al 20 % al Nord.
33. G. GAVIGNAUD,
op. cit., vol. 111, cap. IX.
34. Herencia probable de la liei Stratae.
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Vilanova de la Ribera
Nefiac
Corberes Baixes
Opol
Talteüll

82,7 %
82,3 %
93,6 %
95,2 %
92,4 %

dels
dels
dels
dels
dels

propietaris
propietaris
propietaris
propietaris
propietaris

i
i
i
i
i

66,3 %
49,5 %
75,4 %
92,3 %
81,l %

del
del
del
del
del

territori
territori
territori
territori
territori

En canvi, la banda oriental de la plana resulta ésser el terreny predilecte
de la propietat noble i exempta. Sens dubte cal veure en aquesta implantació
particular la prova d'una installació tardana en les terres costeres que calia fer
productives, especialment a la Salanca, a la part nord de la plana litoral.
El clergat resulta invariablement pobre en aquestes regions de plana, com,
d'altra banda, a les de muntanya el segle XVIII, amb algunes excepcions, només,
en els llocs d'implantació de les dues abadies benedictines de Sant Miquel de
Cuixd i Sant Martí del Canigó.
A la Cerdanya, els no exempts són legió i prioritaris en la propietat del sol:
Angostrina
Bolquera
Sant Pere
Odelló
Eina

98,4 % dels propietaris i
95,2 % dels propietaris i
98,2 % dels propietaris i
100,O % dels propietaris i
100,O % dels propietaris i

97,l % del territori privat
88,4 % del territori privat
99,O % del territori privat
100,O % del territori privat
100,O % del territori privat

El Conflent pot ésser considerat igualment un país de roturació pagesa,
puix que sense tenir en compte els milers d'hectdrees de conreu pertanyents a
la noblesa i al clergat, els no exempts s'hi reparteixen el sbl fins a I'extrem, amb
una extensió mitjana de llurs béns que resulta inferior a una hectdrea: 0,8.
Catllar
Codalet
Espira
Vilafranca

86,7 %
77,4 %
90,5 %
82,6 %

dels
dels
dels
dels

propietaris
propietaris
propietaris
propietaris

i 54,5 % del
i 53,8 % del
i 63,6 % del
i 40,4 % del

territori
territori
territori
territori

Després d'haver mesurat i localitzat les arrels terraries dels no exempts, és
interessant d'observar que aquests conreen majorithriament vinyes: si els privilegiats només deixen als no exempts el 27,2 % de les terres conreables, aquests
posseeixen, en efecte, el 75,9 % de les vinyes. Resulta aquí que el conreu de la
vinya s'acomoda f o r ~ abé a les estructures agriiries populars, incloses les regions
dels privilegiats:
de la plana, malgrat la sblida in~ta~lació
Bages: 20,4 % de les vinyes resulten en poder dels nobles
20,4 % de les vinyes resulten dels exempts
38,7 % de les vinyes resulten dels no exempts.
A Vilanova de la Ribera, 72 % de les vinyes per als no exempts.
A Baixes: 87,2 % de les vinyes per als no exempts.

Cal veure aquí els efectes de l'amplitud de les roturacions efectuades al
Rosselló del 1767 al 1782 i que es feren a profit de les plantacions de vinyes, malgrat la prohibició reial. Car, mentre la política versallesa tenia com a objectiu
I'extensió dels conreus de blat, els conreadors rossellonesos roturaven amb po-
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ques despeses traient les garrigues de les terres més favorables al conreu de la
vinya, procurant-se en aquestes contrades un profit més gran amb despeses de
conreu més petites (veg. quadre p. següent).
Aquí tenim, encara, un argument que testificaria, si calgués encara convencer algú, la interacció de les causes econbmiques i jurídiques en materia d'estructures agraries.
En llur condició de propietaris gairebé exclusius de les vinyes i secularment
arrelats a llurs terres. els cultivadors rossellonesos van fer de llur país un dels
que tenien el repartiment de la terra més igualitari de totes les altres províncies
~ ~ Torreilles ha descrit la condició del petit prode la Franca del segle X V I I I . P.
pietari de l'antic regim: «gairebé sempre posseeix en un lloc de seca una feixeta
de terra de blat, una vinya en una carena muntanyosa i a prop del campanar una
casa, generalment edificada sobre el model següent: a la planta baixa una cort
per al ruc, sobre el qual tot bon treballador se'n va a la feina, i un bocoi o dos
dels quals treu cada dia prou vi per omplir una garrafeta ben proveida; al primer pis, una cuina i algunes cambres; sota teulada, el graner per guardar-hi el
blat. Tot plegat és ben modest, pero exceptuant els anys de miseria, massa nombrosos, malauradament, en el segle XVIII,tot aixb li resultava suficient».
No cal su~osar.
r , aue
tots els membres de les comunitats rossello, ~ e aixb.
*
neses fossin propietaris de llurs terres; una avaluació mitjana tan amplia com
aproximativa podria establir una proporció d'un cap de família per cada dos,
.~~
no s'ha de minimitzar la propietat nobilihria, aquí
com a p r ~ p i e t a r i Tampoc
més desenvolupada que la burgesa, amb el clergat constituit aquí en parent
obre de la societat arrelada del Rosselló del sede
" XVIII.
El cas rossellones es pot comparar amb el cas alsacia. E. Juillard conclou,
per a la plana renana: «La historia rural de la depressió renana és la d'un rosegament lent de l'antiga propietat senyorial pels pagesos que acaben per posseir
la quasi-totalitat del sbl que conreen. No hi ha res, aquí, o gairebé res que ens
recordi els esforcos sistematics de comora de terres duts a terme Deis ciutadans
a moltes altres iegions. 1, per altra banda, ~ e l sburgesos de les gutats haurien
trobat la manera d'especular sobre la terra, quan aquesta es trobava tan solidament i d'una manera tan total en possessió de les comunitats de pagesos? 37
En aquestes dues regions frontereres, la propietat minifundista semblaria
vinculada a condicions d'existencia difícil per a les poblacions, així com a llur
resistencia a les ambicions dominadores per la forca dels lligams que els vinculaven
a la terra. És lbgic, doncs, constatar que en aquests paisos poden trobar-se veritables democracies agrhries, la terra es mou poc a l'impuls de les mutacions per
venda.
L

35. J. A. BRUTAILS,
Notes sur l'éconornie rurale, op. cit., p. 206.
36. Mitjana que cal aproximar a les avaluacions de LOUTCHISKY,
La Propriété paysanne
en France 2 la veille de la Révolzltion, «Bibliotheque de la Révolution et de l'Empire», 11 (París
1912).
37. E.

JULLIARD,
Paysans ZAlsace, p. 621.

Repartitxeízt d d s conveus rlims les c!ases de coatuibz<ents el 1775 l
nobles

conreus

[erres de conreu
- regadiu
- seca
vinyes

clero

exempts

no exempts

47 %
38 %

19,5 %
10,l %

O %
11,8 Oó

10 %
7 9%

4,8 %
l o

O %
1,l %

15,8 % 22 226
23,9 % 7,2 %

O % 27,2 % 53,7 9% O %
4,2 % 31,l % 81,2 % 82,9 %

8 90

7,4 %

0 %

2,5 %

0,9 %

O %

13,6 %

8,2 %

O

3,7 % 12,1 %

11 9ó

9,7 9ó

0,8 %

18,3 9ó

7 %

3,5 % 22,2 % 79,6 % 83,6 %

4,7 9ó

6,6 00

O %

26 6 44,3 Oó

O 90 35,8 % 30 '3

2,7 00 18,3 Oó

prats

38,5 Oó

oliveres

33,5 %

19,1 %

bosc i pastures

62 9%

32 9% 26 %

8 90 56 %

4,7 %

11,7 00

territori privat

33 %
'

20,l '3 12 12

6,2 226

1,l %

19,2 3
' -1 7,4 %

Territori excepte
les pastures

1. Segons I'enquesta de 1775.

R. V. = Rosselló-Vallespir.
C. C. = Conflent-Capcir.
C. = Cerdanya.

O 12

24,7 c"0

1,9 Oó

% 75,9 %

83,5 96

O

O

%

%

10,l % 66,6 %

3,8 9ó 41J Oó 47,6 9% 82,9 %

Estructures de mobilitat feble
Estudiant els arxius del cent* diner de la regió de la Beauce, G. Beaur, en
enfrontar-se amb un gran vals de la propietat rural en els decennis 1760-1790,
arriba a la conclusió: «Amb aquest ritme, s'arribaria a l'equivalent d'un canvi
de propietari per al conjunt de la terra en 120 anys a Janville, en 180 anys a
Maintenon, seguint només les vendes.» 38 La consulta dels arxius de Millas conservats a partir del 1747 39 fa notar que en aquestes terres riques del Ribera1
rossellon6s l'immobilisme era la norma a la segona meitat del segle XVIII, i el
moviment de les vendes de propietat rural afectava anualment de quaranta a
cinquanta persones per algunes irees comprades o venudes aquí i allí. No obstant
aixb, resulta remarcable que el moviment s'accelerés en el curs dels decennis:
1748-1753: 40 vendes de mitjana per any
1767-1771: 52 vendes de mitjana per any
1785-1788: 70 vendes de mitjana per any

Aquestes vendes afectaven generalment terres de poca extensió i de baix
valor, perb afectaven tant les terres lliures com les que procedien de directes.
Algunes cessions o retrocessions de directes, arrendaments amb cens conclbs per
quantitats irrisbries (una gallina o uns pocs ous), igualment molt pocs arrendaments emfiteutics (una desena) per unes poques irees i pocs sous, i cinc actes
d'infeudació completen, amb les vendes amb pacte de rescat, les operacions del
cente diner de I'oficina de Millas.
Les vendes de béns de la terra al segle

XVIII
-

total
valor
anys nombre dels béns

+ 10.000 iiiures
N

V

segons el cente diner de Miiliis
-

10.000-1.000
N
V

-- --

1.000-100

N

V

N

- 100

V

35. G. BEAUR,Les mouvements de propriété au XVIIIeme siecle, «Annales E.S.C.»
(1976), p. 1010.
39. Tres registres conservats a 1'A.D. des P.O. 1747-1754; 1767-1772; 1774-1788.

20
G. GAVIGNAUD

Interessants per llur originalitat, les vendes amb pacte de rescat fa11 la
funció d'hipoteques: consisteixen en vendes fictícies que serveixen per garantir
un préstec.4' Llur freqüencia no abunda pas prou per tenir el sentit d'un recurs
generalitzat, almenys oficialment, per fer d'hipoteca:
1748-1753: 24 de mitjana per any (mkim a l'abril)
1767-1771: 14 de mitjana per any
1785-1788: 27 de mitjana per any

Llur muntant és generalment inferior a cent Iliures, rarament de cinc-centes
i no oassa mai de mil lliures.
Finalment, cal afegir complementariament que les vinyes representen el
percentatge més fort de les vendes, mentre que els cotius, terres de garriga per
plantar, s'intercanvien en nombre creixent del 1767 al 1771, període d'expansió
demografica. L'estiatge de les vendes es produeix el mes d'abril; els propietaris
guardaven aleshores llurs vinyes fins a les properes veremes.
Al Rosselló, a la segona meitat del segle XVIII, hom mantenia la propia
pobresa sobre unes poques arees de terra tan poc mbbils com les hectarees dels
propietaris rics. Res de comparable a la «set de terra» que es pot detectar a la
societat rural de la regió parisenca, alimentada pels efectes conjugats de la pressió
demogr2fica i l'acaparament de grans fraccions del sbl per part dels grans propietaris ."'
La vinculació estreta dels rossellonesos a llur ex~lotaciórural. rara veoada
.,
posada en qüestió per mitjii de les vendes, era més forta com més coincidia
generalment amb la casa, de la qual era l'brgan nodridor. Així, doncs, l'estatut
familiar podia donar avantatges a I'hereu, el successor triat, destinat a succeir
el pare, veritable cap de casa i aixb en la mesura que la propietat era important: representava aleshores esdevenir un veritable patriarca rural, «png$s honorat, satisfet i orgullós de la seva ~ondició».4~
Els altres descendents s'havien
d'acontentar amb la llegítin1a,4~i en les famílies riques seguien estudis de medicina o de dret, a menys que triessin d'entrar en el s a ~ e r d o c i .Sembla
~~
que les
famílies tendien més a consentir la partició de llurs béns com més pobres eren,
especialment a la plana. A les regions de muntanya, la practica de la ramaderia
i la condició de pastor conferien al fill menor exclbs de la terra una activitat
economica i social. Ara bé, molt sovint solters, els pastors contribuyen a l'enriquiment del patrimoni familiar que se'ls escapava, aixb no obstant, per la línia
directa. Els efectes semblants d'un dret de successió particular han estat molt
poc tractats, i manquen estudis de detall que en mesurin la importancia.
Les legislacions successives en materia de dret rural que han marcat el
Rosselló porten les empremtes d'influencies polítiques d'una gran varietat, no

- J. DE MALAFOSSE,
op.
40. Que cal associar a l'anticresi d'origen grec. Cf. P. OURLIAC
cit., vol. 11.
41. G. BEAUR,
op. cit., p. 1032.
42. P. VILAR,op. cit., vol. 1, p. 394; vol. 11, p. 500.
43. Generalment, la quarta part de la propietat .
44. P. TORREILLES,
Histoire dzr clergé dans les Pyrénées Orientales pendant la Réuolution francaise (Perpinyi 1890), 620 ps.
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inferior a la de les que han afectat el país: reminiscencies del dret antic en les
emfiteusis, restes de la llei dels gots, oficialment abolida el 1251, en les miques
que restaven de la feudalitat catalana,"' les iniciatives dels comtes de Barcelona
i dels reis de Franca, les múltiples influencies del dret en vigor en els regnes
d'Aragó i de Mallorca, que han marcat durant segles l'estatut de la terra del
Rosselló, etc. Le.; estructures i l'evolució de la propietat agraria són a la seva
manera una síntesi tant histbrica com jurídica d'aixb, sobre una base molt minsa
de l'espai físic. :Pero la historia del dret rural, ella sola, no sabria donar-nos
un testimoni adecluat de la historia agraria rossellonesa, que no és pas menys rica;
ens donaria un canemas jurídic i ens en revelaria alguns elements explicgtius,
pero no li restiti~iriani tota l'originalitat, ni, sobretot, la seva profunda complexitat .

LES FORCES DE UINDIVIDUALISME RURAL
Aquest individualisme es transparenta en el si de les comunitats d'h ab'itants.
Efectivament, i contririament al caricter propi de les zones altes del paisos
catalans, a la plana rossellonesa són rars els indicis de gestió comunitiria, el
segle XIX, i tot aixb en benefici de la propietat privada que en gaudia exclusivament al serve:i dels propietaris.
Ja l'any 1564 una Constitució de Catalunya i diverses ordres de la cort
del Consell Sobirh del Rosselló van pronunciar penes contra els qui, sota el
pretext d'espigolar, s'introduien a les terres d'altri a r0bar.4~Dos segles més
tard, el 18 d'abril de 1735 i el 13 d'abril de 1737, el Consell Sobiri del Rosselló
va limitar aquest dret a espigolar als captaires que no estigiiessin en condicions
de treballar, i només després que garbes i fruites haguessin estat recollides; l'entrada del bestiar en els camps després de la collita només s'autoritzava al cap de
tres dies. L'edicte reial de julio1 del 1769 que pronunciava l'abolició dels drets
de recorregut i de pastura oberta va consagrar la llibertat de cloure els camps.
Malgrat aixb, I'iritendent, desaprovat pel fet d'haver atacat costums locals immemorials, va haver de dimitir el 1773.4' De fet, l'ús de la pastura oberta va persistir als paisos nlts, basat en «una mena de dret de gents»; es va mantenir el
dret de recorregut sobre les terres obertes i se'n va refermar el respecte a la
declaració reial clel 8 d'agost de 1779.
El 1789 el 'Rosselió es va trobar lligat a la legislació de les assemblees revolucionaries, fonamentada en el reconeixement ple de la propietat privada. Reconegut com a dret de I'home i del ciutadi, es troba en el cor del codi civil: dret
individual que no coneix ni els límits de la tradició de 1'6s ni el pes dels imperatius econbmics o social^.^'
Un estatut semblant, amb prou feines una mica escantonat per un codi rural
impossible, regularment ajornat perquk era incapac de conciliar els interessos
45. M. CHE~TALIER,
La vie humaine dans les Pyrénées ariégeoises.
46. A. D. des P. O., M. 3477.
47. A . D . des P. O., C 1051.
48. M. D ~ , R G ECollection
R,
compl2te des lois, vol. 111, ps. 376-392.

Part en la societat i la fortuna vurals en el segle
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contraris, va satjsfer els desigs dels conreadors rossellonesos, independenes de
fet o de dret en les terres llurs. Les llibertats de conreu i de comerq van fer la
felicitat dels viticultors que havien topat fins aleshores amb les legislacions reials
favorables a la cerealicultura. El decret dels dies 28 de setembre - 6 d'octubrc dc
1791 rclatiu als <<bénsi usatges rurals i la policia rural» 49 fou acollit de manera
diferent per les regions. El manteniment del dret de recorregut, de la pastura
oberta, la reglam1:ntació dels drets de pastura i de recollida de glans, de material
combustible, fusta, carbó, de les restes de raim, i l'espigolament i altres responguC
al que les comunitats muntanyenques catalanes esperaven. La plana rossellonesa
no en va fer cap cas: era el suport de societats aldeanes en les quals els petits
propietaris constit~iienun grup important, i, com a territori dedicat al conreu,
els scus interessos agraris coincidien amb els de les regions franceses ja guanyades per I'individualisme rural. No hi ha cap traca d'aquesea guerra social
que A. Soboul detecta en la sorprenent continuitat de les reaccions pageses rclatives als drets ce~llectius: 178911830-4111851 Les societats comunitiries han
deixat lloc a les societats agriries individualistes.
Els cadastres napolebnics testimonien la reducció de les propietats coinunals, que abans havien estat terres comunitiries:"
A Bai5, terres comunals 67 ha, és a dir 10,O 90 de la superficie
A Santa hlaria
90 ha,
9,7 %
A Nefiac
45 ha,
5,2 %

IJn esborrarnent semblant de les c~~lectivitats
d'usarge a la plana es tradueix
per un rebuig siatemitic de tot allb que pot recordar els antics drets. Les deliberacions del conscll general són, pel que respecta a aixo, ben explícites: «dknc$
de la primera revolució, tot ha tendit, si no a suprimir totalment el recorreRut
que comporta la pastura oberta, almenys a modificar-la i a anar-lo disminiiint
successivament».
<<Semblaque hhgim arribat avui dia al moment en que psdríem, sense dificiiltats i sense prcjudicis, almenys en el departamcnt on la propietat es troba
extrcmament dibidida, i per conseqüencia interessada en tota mena d'afr:i.tiqiiiment, abolir aqiests drets que, tal com reconeix tothom, molesten extraordinhriament sense oferir, per dir-ho així, res d'equivalent a canvi: aquesta abolicicí
podria tenir lloc tot seguit als Pirineus Orientals» (1840).j3 L'informe considera,
nlalgrat tot, que «caldria deixar a les autoritats locals la facultat de prohibir
l'e~pi~olament,
el rascletatge i I'aprofitament de deixallcs de les collites». A la
matcixa epoca el Rosselló ja s'havia «gairebé alliberat del tot del ban
de les veremes»,"' considerat «contrari als interessos de l'agricultura i vexatori
i atemptatori coritra els drets de la propietat». El consell general va emetre ales49.
50.
51.
52.
53.
54.

Cj. els trisballs de G. Lefhbvre i A. Soboul.
Segons un sondatge realitzat en el cadastre napolebnic.

A. D. des P. O. U 192-193, A.N. BB. 18 1477 i A. D. 2h.1 542.
Lleis del 28 d'abril de 1792 i 10 de juny i 8 d'agost de 1793.
A. D. des P. O., M. 3489, 1840.

Ibid.
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hores el prec d'ajornament pel govern dels drets dels dies 28 de setembre a
6 d'octubre, que permetien als alcaldes de fer reglaments aplicables a les vinyes
no closes.
Així, la propietat privada i l'individualisme agrari marcaven en el segle XIX
la societat rural; cadascun dels qui posseien algunes arees o rnés terra havien
acceptat els canvis agrícoles. Certament, aquesta terra de la qual disposaven fins
i tot els rnés pobres a tito1 de propieait privada no era gens susceptible de conferir-los un nivel1 de vida decent; perb hi alimentaven llur satisfacció d'ésser
propietaris: un peu a Ilur terra, un peu a la mar, a Banyuls o a Cotlliure; un
peu a llur prspie:tat i un peu en la de l'amo, a Bages com a Cabestany; un peu
al camp i un peu a la mina a Sant Pau de Fenolleda i a Fillols. Acluestes dissociaciacions permíttien als rnés desheretats de mantenir-se en una societat de fonamenta agraris en gran mesura repartits en petites propietats-explotacions.
El dret de propietat havia rebut per part de les poblacions de les zones
haixes del país una aprovació general: hi ha molt pocs delictes que es trobin
als arxius judicials de la serie U que afectin la propietat d'altri, i les que hi ha
~ ~I'hem
no expliquen sirió petits robatoris o perjudicis de poca i m p o r t i n ~ i a .Si
de jutjar pel respecte que va assolir de les comunitats rurals del segle XIX, el
dret de propietal va quedar dotat en el si de la mentalitat collectiva del carhcter
«d'inviolable i sagrat» que li havien volgut conferir la Declaració dels Drets
de 1'Home i del Ciutadi, així com el codi civil. Les propietats no es van pas
guarnir amb tanques, ni els propietaris van necesitar filferros amb punxes, ni
«gossos dolents» per protegir les terres i els seus fruits, ni els rnés pobres d'entre
els propietaris no van posar en qüestió tampoc la propietat dels altres. ¿Respecte
o acceptació for~;osa? No poden donar la paraula els contemporanis, pero han
quedat registrats, llurs actes: mentre que els paisos muntanyosos catalans (Cerdanya, Conflent, Capcir) van intensificar la defensa dels drets collectius en lcs
epoques revolu~ioniiries,5~
la plana esdevé capdavantera, ja que d'engi del
1849 van esclatar-hi incidents entre grans propietaris i ohrers agrícoles; aquests
últims prenent c*om a propi el programa dembcrata-socialista. Com ho testimonien els que, el 24 d'abril de 1849, van exigir del general R. el reconeixemcnt
al dret de1 treball.57
La propietat, generalment respectada, no va deixar per aixb d'ésser menys
cobejada; ara bé, segons els sondatges realitzats en les mutacions per venda?' les
terres rara vepada són objecte de transacció en el curs de la primera meitat
del segle XIX: les vendes provenen essencialment de terres heretades, o tenen la
intenció de restablir les tresoreries familiars en dificultats. L'especulació agraria encara no hcivia marcat el Rosselló en aquesta epoca. En conseqüencia, les
rares ocasions en que hom podia arrodonir un patrimoni continuaven essent
I'herencia, 1'exisi:encia d'una parentela mancada d'infants, la possibilitat d'un nou
matrimoni amb una vídua o un vidu amb propietats, que són els casos que es
donen més sovirit, a rnés dels simples rnatrimonis. H. Mendras ha subratllat com
55. A. D. de; P.O.
56. M. AGULHON,La République au village (París 1970), p. 96.
57. A. D. del; P.O.,U 443 (1853-66).
58. E. DELONCA,
Le Canal d'Ille (Perpinyh 1949).

aquests darrers constituien una ocasió privilegiada de desenvolupar estrategies
savies i de llarga volada, ja que les eleccions matrimonials desinteressades eren
causants de I'empobriment i mort de la casa.59 Les famílies van ensenyar a llurs
descendents «la manera de preservar el capital econbmic, pero també el capital de
salut i d'honor»:O
En aquestes col.lectivitats, la prudencia de cara al mercat de la terra i la
prudencia envers el mercat de diner van junts. Encara que sigui impossible d'avaluar la usura, la qual no va deixar de marcar l'existencia dels conreadors, l'estudi
dels nivells de la hipoteca:' en primer lloc, i seguidament el dels nivells dels
préstecs contrets a les caixes del credit agrícola confirmen el phnic que inspirava
l'endeutament: contrariament a les estimacions dels economistes, que creuen
possible un endeutament fins al nivel1 de les dues terceres parts, i potser fins i
tot tres quartes parts del valor del rendiment econbmic en el cas que hi hagi
una gestió normal -i en epoques de prosperitat sembla que cal afegir-hi encara
quelcom més- els petits propietaris sabien que hom podia morir de deutes, i
temien haver-los de pagar amb I'evicció forcosa de llurs ter re^.^^ Així, doncs,
deutes i préstecs només es contreien sota la pressió implacable de la necessitat,
primícia de la fallida. Mentre el credit agrícola no hi va encoratjar, hom no
s'endeutava mai, en els sectors populars, per comprar terres; l'«honor» es basava en una gestió «irreprotxable» del pressupost, mentre que la frugalitat i les
economies permetien no trair la independencia jurídica que ofereix la propietat,
amb la dependencia economica que estableix el fet de recórrer al préstec.
L'individualisme rural s'imbrica cada cop més profundament en els
comportaments familiars: les dimensions mateixes de les llars no van trigar a reduir-se a fi d'obviar a les disposicions igualithries del codi civil
en materia d'herkncia. Els canvis poden observar-se d'entrada en el grup dels
notables d'enlh dels primers anys del segle XIX.~"Les famílies nombroses de la
noblesa catalana encara vives sota el Primer Imperi foren succeides per famílies
d e notables formades per dos o tres nens: la limitació de naixements en aquestes
famílies resulta palesa en un segle en el qual es van multiplicar les esperances
d e vida dels n ~ u n a t s . ~1' aquestes famílies van proporcionar a les famílies rurals
modestes el model que calia seguir per limitar la descendencia: la seguretat de
la supervivencia dels infants i la preocupació de preservar el patrimoni es conjugaven en una societat en la qual l'expansió demogrhfica no tenia com a corollari
l'elasticitat de la propietat agraria.
La dimensió de la família queda reduida a la més simple expressió entre
els esposos de la generació d'entre les dues guerres: el fill únic, quan no era la
a l a única, en una societat que no va esperar pas el codi civil per considerar
59. M. BATAILLE,
Le Régime des eaux dans le département des Pyrénées-Orientales
(Montpeller 1932).
60. A. N. BB 18 1477.
61. A. D. des P. O. Enregistrament.
63. H. MENDRAS,
Les Sociétés paysannes (París 1974), p. 79.
Démographie et économie du Conflent. These 3kme cycle
64. N. PERLE-CANTARELL,
(Montpeller 1978).
65. La mortalitat infantil continua essent forta durant el segle xrx.
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la igualtat dels sexes a l'hora de la transmissió del patrimoni. Així s'assegurava
la coincidencia més estreta possible entre explotació i patrimoni, mentre que d s
riscs de pobresa quedaven reduits al maxim tant per a la parentela com per als
joves en el si de famílies, per altra banda, poc obertes a l'exode (plana rossellonesa).
El domini viril d'una limitació dels naixements que contribuia a excloiire
alM que E. Le PLoyanomena «la progenitura supernumeraria» 66 permetia anticipar sense massa. «perill» l'edat del casament. El paper del casament tarda s'esvaeix: l'edat mitjana de casament, que era de 28,5 anys per als homes i de 26 per
a les dones, baix:~al Rosselló com a tot arreu.'j7 L'afebliment de la capacitat de
feciindar ja no d ~ p e nde la biologia, sinó de la t e c n i ~ a . ~ ~
De la disminució de les dimensions de les famílies procedeix l'evolució de
les regles successhries relatives a la devolució de les h e r e n ~ i c s al
: ~servei
~
de l'estratkgia de defen~ade la casa, associant casal i explotació, ja que aquesta 6s l%rgan
nodridor d'aaquel:'.
En el curs de la primera meitat del segle XIX el rSgiin preciputari7" tendeix
a desapareixer, corn ho testimonien les mutacions després de la mort,7l els testaments i els contractes de matrim~ni.~'Aquest dret, que consistia en un estatiit preferencial a un dels infants, i no pas necesshriament al gran, el qiial
assegurava la continuitat de l'explotació, l'herezk, esdevingué caduc a causa
de la disminució del nombre d'hereus j. l'entrada en els costums del repartiment
igualitari.
El rkgim dotal, característic de les grans fortunes, constituia lz segona arma
estratkgica destiriada a descartar els infants dotats, generalment, pero no exclusivament les noies, de l'herencia en el moment de transferir l'explotació. Els
dots atrib~iitsa 1s: noies joves en el moment de llur casament sovint es fejen
com a «compte i avanqament dels deures paterns, i a vegades materns, en conEn la majoria dels casos es tracta d'una suma de diners,
cepte de ren~limt:nt»?~
o d'immobles (terres, cases) atorgats a la futura esposa, amb garantia per a ella i
per a la descendencia, de disposar-ne «tota la seva vida». El dot és a vcgades
recuperable per part de la família en el cas de desunió, separació o mort; quan
el marit en té I'usdefruit, té l'obligació de proporcionar «rebuts i reconeixements
dotals a f i d'asse;qurar-ne la restitució a I'esmentada senyoreta o als seus here~is».
Quan hi ha repartiment dels béns familiars, el valor dels dots se sostreia de la
part que pertocrva al beneficiaris.
Així quedaven associades les diverses disposicions que tendien a reduir els
drcts cn la successió dels hereus dotats, tot garantint a llur descendttncia les
Le tewitoire de I'hictorien (París 1974), p. 227.
66. E. LE RCIYLADWRIE,
67. Pierre CHAU~TJ,Malthusianisme démographiqz~e et nzalthzdsiaaiswze écoiznt~ziqzre,
«Annales E. S. Clc. (19721, ps. 1-19.
68. P. GOUBERT,
Cio parmi les homnzes (1976).
69. J. YVER,Essai de gésgraphie coz~tz~rlti2re
(París 1966).
70. Una part de l'hersncia és descontada quod praecipitzdr com a senyal d'avantatge
preferencial.
71. A. D. des P. O. Enregiscrament, oficina de Perpinyi.
72. A. D. des P. O., U 2337, 2656, 3119.
73. Formulació freqüent en els contractes de matrimoni que hem consultat.

donacions fetes. Un regim dota1 semblant tingué una forta regressió al llarg del
segle XIX, davant la competencia d'altres regims matrimonials que s'anaren establint. Els contractes de casament, les comunitats restringides als guanys creixen
en nombre de casos. Pel que fa a aixo, resulta remarcable, en els sondeigs
realitzats, que l'aportació femenina és com a mínim igual que l'aportació masculina, confirmació de la contribució de cadascun dels esposos a la constitució de
la base econbmica de la nova llar, entre els matrimonis materialment «dotats».
Testaments i regims matrimonials al Rosselló segons les declaracions de mutacions
després de la mort
Oficina del registre de Perpinyi (%)
anys

testaments

1836-38

H
30,2

D
22,6

1850-52
1895-96

29,7
25,l

21,5
26,6

regim total

contractes
de casament

H
D
dades insuficients
2,l 10,8
3,8
4,9

H
D
dades insuficients
10,8 13,5
10,6
7,4

sense
intestats contracte

H+D H+D
73,3 dades insuficients
74,7
81,9
74,l
86,3

La reducció de la llar a la família dita nuclear (el pare, la mare, els infants
cada cop menys nombrosos) no ha deixat d'accentuar la tendencia a una comunitat legal dels béns, dels quals només gaudeixen els interessats, sense usurpacions d'avantpassats ni de col~laterals.El dot perdia la seva forca jurídica i ja no
representava sinó una prima collocada a la cistella de la dona casada; com a la
societat descrita per Balzac, la dona s'aburgesava.
En total, el repartiment de l'herencia evoluciona en el curs del segle XIX
cap a una solució equitativa entre hereus poc nombrosos, que perpetuaven més
els béns d'una família nuclear que no els d'una dinastia. L'estudi dels testaments hauria de confirmar aquesta evolució, pero el segle XIX es fan pocs testaments; si n'excloen els notables, els solters, els esposos sense fills i els membres
del clero, que deixaven el béns a nebots, servents o a l'E~glésia,7~
la meitat dels
testaments anaven destinats a legataris universals. La paraula del pare sembla
haver governat les disposicions del repartiment de la successió, i no hi havia
ningú que exigís un escrit o una signatura per respectar-ne la voluntat
La tradició oral fa d'eco de les practiques habituals: a les propietats mitjanes i
petites, la divisió entre els hereus és la regla; 76 els rics prefereixen el sistema de
les compensacions: dots, sumes de diners per a les hereves que abandonen la
residencia de la família-matriu. Resulta interessant de notar que les dones són
més nombroses entre els testadors de cap a la fi del segle XIX, i alguns llegats es
refereixen a llurs néts.
Les estrategies familiars, recolzades per institucions que anticipen o que
ratifiquen les practiques, tendeixen a la realització del nucleus matrimonial des74. A. D. des P. O., U 2645-458-459.
75. É. LE ROY LADURIE,
op. cit., p. 224.
76. Enquesta del 1866.
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prés d'haver tentlit cap a la realització de la família-matriu. El regim de la
propietat de la terra constitueix l'eix d'una evolució semblant, afavorida en primer lloc pel codi civil i seguidament pel malthusianisme de les poblacions.

'I'ensions i lluites socials
La propietat privada de les terres cimenta les c~~lectivitats
rurals allí on el
conreu de la vinya gratificava les famílies que compartien poc llurs bcncficis i
llurs mitjans de producció. No van trigar a sorgir tensions i lluites socials d'una
nova mena. No lemanaven de famílies mancades, per l'asfíxia d'iina economia
agro-pastoral, de llur vilvula de seguretat econbmica, sinó d'obrers agricoles
propers, per a la seva situació econbmica, a un proletariat modern. Fou als municipis on la importancia de la gran propietat feia patent la clivella social entre
notables i obrers on van esclatar les oposicions.
L'onada de vagues que va caure al damunt dels paisos vitícoles va arribar
a Ribesaltes el 2 de gener de 1904. A Cinoes, Salses, el 28; a Ceret e1 29; després al Soler, Pisllestres, Toluges, Sant Llorenc de la Salanca, Pesilli de la
Ribera, Perpinyi, Sant Feliu d'Amunt, Vingrau, Alenyi, Morellis. Al marq es
va estendre cap :I Elna, el Voló, Pontella; va repercutir a Vilanova de la Raó
el mes de maig, ri Sant Joan la Cdla pel juliol; a Estagell al setembre, Canet a
l'octubre, e t ~ AiIanifestacions
. ~ ~
de la lluita de classes entre propietaris i obrers
en les terres on 6:s desevolupava «una estructura de la propietat agraria propicia
als antagonismes de ~lasses»,'~ és a dir, principalment a l'entorn de Perpinyi.
Les reivindicacions se centraren en la rnillora de les condicjons de treball, l'augment de salaris, la reglamentació de la jornada de treball i de la contractació, la
lluita contra l'atur. Els propietaris van denunciar l'activitat dels «sindicats rojos»,
acusats de voler difondre idees socialistes, i van replicar creant sindicats mixtos.
L'enfrontament e:s va endurir en el curs de la tardor del 1904 mentre l'organització patronal, les circulars ministerials adre~adesal prefecte i, pitjor encara, la
malvenda dels vii~svan desvitalitzar la lluita: el moviment sindical 8' es va reduir
al nucli proletari dels obrers de l'añricultura, nucli nurnericament restringit a l
defora de les poblacions de la ~ l a n a . 8 ~
El movimert del 1907, prof~~ndament
diferent, no sor,oeix pas d'una classe
econhmica, sinó que afecta el conjunt d'una població. El conjunt dels propietarisproductors-comerciants de vi es va alcar per protestar contra la malvenda del vi,
Le Probleme agraire du socialirme (1907). P. GRATTON,
Les Pozy77. M. AUGE.LARIBÉ,
sans francclis corztre l'agrarisme (1972). P. BARRAL,
Les Agrrzriens francair de MiZitze a Pisarti
(París 1968).
«Contribution au rapport francais sur mouvements paysans et pro78. R. LAURI:NT,
bl2mes agraires en France depuis 1789», multigrafiat.
79. É. FRENAY,Les debuts du mouvement syndical durzs les P. O., «Revue C:erca»,
núm. 29, ps. 223-212.
80. M. AUGHLARIBÉ,Les rkszrltats des gr2~esagricoles dans le Midi rte b Frunce>
«Mémoires et Doc~imentsdu Musée Social» (desembre de 1904).
Les Luttes de classes dans les cuntpugtzes.
81. P. GRATTON,
82. J. BARDISSA,
Cent ans de guerre du vin. Théma action (1971).

el frau, el govern, ja que se sabien amenacats en llur propia existencia. Es tractava
de «la unió sagrada» contra els negociants, els poders públics, la revolta del
sud contra el nord, la manipulació dels petits propietaris per part dels grans?
L'opacitat del moviment va fer anar de costat l'esquerra socialista i la dreta
reialista, els parce1,laris i els empresaris de la viticultura. Sigui com sigui, després la tensió social del 1904, d'inspiració marxista, va sorgr un corrent de
defensa collectiva preocupat per garantir la supervivencia economica de les poblacions afectades. La lluita de classes no tindria lloc en la viticultura rossellonesa.
Els moviments estructurals de llarga durada tradueixen a llur manera I'impossible capitalisme vitícola en un Rosselló convertit en un veritable camp de
forces de resistencia de la petita propietat.

L'IMPOSSIBLE CAPITALISME V I T Í C O L A
Mentre la vinya registra, entre les dues dades cadastrals del 1820 i el 1910,
una expansió formidable, les estructures agraries mantenen unes sblides permanencies.

L'especialització viticola
El 1820 les vinyes ocupaven 38.349 hectarees, és a dir, el 9,5 % de la
superfície cadastral; són el patrimoni de la plana del Rosselló (19.900 ha), el
de les Corberes (7.085 ha) i el del Conflent (6.207 ha).
Determinats vins gaudien d'una reputació forca ben establerta, com el
moscatell de Ribe~altes:~i la major part posseien un grau alcoholic important,
recollits com eren a les costes assolellades, seques i pedregoses dels territoris
situats a llocs poc regats. Es distingeixen per la superfície important consagrada
a la vinya les poblacions de Maurí, Talteüll, Salses, Ribesaltes, Espira de 1'Aglí
i Perpinya. Les terres del Riberal, de Perpinya a Illa, estan consagrades més
parcialment, pero la vinya penetra fins al Vallespir, al llarg de la cresta rocallosa.
Els principis de l'especialització vitícola daten de mitjan segle XIX.És essencial subratllar la importancia que tingué la creació de les línies de ferrocarril,
que van generar una major obertura de mercats: la línia Narbona-Perpinyi
fou inaugurada el 1858; Cotlliure, Elna i Ceret ja tenien servei ferrovjari el
1866, i Vilafranca va quedar unida a Perpinya el 1897.
La vinya ha estat incontestablement la gran beneficiada de les profundes
transformacions culturals que van afectar aleshores el Roselló. La primera acceleració donada a I'extensió de les superficies que li estavan consagrades es va
fer sota la monarquia de juliol; l'etapa decisiva la va recórrer sota el Segon
Imperi, de 1863 al 1870; l'empenta final va durar del 1878 al 1882, moment
en que la superfície arriba a la seva major extensió: 76.000 ha. La vinya conquereix zones que f i n ~aleshores havien romas sense conreu i havien estat dedi83. A. YOUNG,
Voyages, p. 73.
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cades a la garrig,a, per bé que la majoria de les conquestes es van fer a costa de
les terres cultivables. Així, a Illa de la Tet, el 1885, van venir dos agricultors
d e 1'Aude a arrendar una gran propietat cerealistica i a replantar-la amb vinyes."'
Altres agricultors van fer el mateix. La reconstitució postfillox~ricava accclerar
l'expansió geogriifica de la vinya: les plantacions vinateres arriben als tcrritoris
humits, amb una predilecció pels fons més profunds de la plana.
En total la vinya ocupava, l'any 1910, 62.625 ha en el departametit, 6s
a dir :
48.741 ha a la plana a benefici dels Aspres,
i 7.884 ha a les Corberes (evolució lenta)

L'esyai de collita de Banyuls guanya 600 ha, mentre que el Vallcspir i el
Conflent arrenqilen llurs vinyes perque no disponen de la mateixa «renda de
posició» que la plana. L'analisi comunal permet precisar que els municipis que
el 1820 associaven vinyes i horts fruiters s'havien convertit en centres de monocultura vitícola. Així:

tnunicipis

conreus

Perginyi

horts
vinyes
horts
vinyes
horts
vinyes
horts
vinyes

Ribesaltes
Tuir
Trullis

84. E.

1820
389
1.608
210
1.748
294
221
231
254

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

DELONGA,
Illa, terra de Rosselló (Perpinyi

To

1910

61
25,4
7,6
63,6
15,O
11,3
14,O
15,4

4.173
10,2
2.040
22,6
1.O60
21
1.387

1947), p. 419.

-Vi

0'3
0,08
66,G
03
64,X
1,1
54,3
1,2
84,3
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Aquests municipis jugaren a favor del caracter remuneratiu de la vinya i
convertiren, en conseqüencia, els horts fruiters en vinyes. Les enquestes agrícoles
estimen aquest impuls vitícola d'aquesta manera: el 1852 la vinya produí
9.415.704 francs, és a dir, un 3 3 , l l % dels ingressos agrícoles. El 1882,
els 68.149.000 francs que produí representaren un 80,21 % dels ingressos.
L'especialització es convertí en un assumpte de rendibilitat; es preocupava sobretot més de diners que d'equilibri. No triga a topar amb les exigencies del
mercat.
Integrat en la fase vitícola que engloba el mercat nacional, el Rosselló en
pateix, efectivament, les fluctuacions; els vinaters rossellonesos no s'escapen de
cap manera de totes les coses que formen la primera «serie negra» de la viticultura. Víctima d'afeccions criptogamiques severes, com el míldiu, i anihilada per la
filloxera, es va readaptar, no sense dificultats, l'endema de la seva reconstitució
sobre ceps americans, abans de vacillar sota els efectes de múltiples desarranjaments comercials. Els preus s'enfonsen, aleshores, de 42 francs l'hectolitre el
1882 a 12 francs el 1893.85Es manifesta una recaiguda I'any 1901, que porta els
preus a un nivel1 inferior al precedent: 11 francs el 1904, 10 francs el 1907,
9 francs el 1908. Era la miseria. Els estocs s'acumulen, i els ingressos no permeten pas I'adquisició de la vaixella vinatera complementaria. L'especulació es
fa a la baixa i sotmet els productors a les exigencies dels negociants; els capitals
es desinteressen de la vinya, i algunes primícies de capitalisme regional sincrbniques de la reconstitució de després de la fil4oxera s'esvaeixen. Les poblacions
s'esquerden als crits de «Mort als fraudulents! » (1907).
Les permnnencies estructurals
Les estructures de la propietat agraria han estat trencades per la conversió
rossellonesa a la monocultura vitícola, bé o malament?
Ln jerarquia agraria el 1820 (cadastre napolehnic)
propietat
minúscula

regions
Capcir
Cerdanya
Conflent
Corberes

%P
%
' B

propietat
petita

propietat
mitjana

propietat
gran

88,5
70.1
83;0
24,9
47,6
4,9
65,O
15.3

85. «Bulletin de la Statistique et de Législation comparée*, publicat pel ministeri frances de finances.

Plana del Rosselló
Valiespir
Costa Rocosa

64,9
12,2
81,7
67
64,8
14,6

26,7
24,l
3,7
2,3
30,4
56,5

43
12,l
32
4,2
4,4
13,s

3,6
51,5
11,3
86,6
O,4
14,8

propietat
petita

propietat
mitjana

propietat
gran

88,5
71,s
37,l
11,4
72,6
17,4
61,4
24,l
71,9
27,3
75,6
27,4
66,5
61
67,8
58,4

10,5
24,O
24,7
13,4
17,7
17,0
31,2
35,9
24,2
41,8
13,7
13,8
82
4,l
26,4
20,3

'48
4,1
38,l
75,O
9,5
65,4
69
39,8
3,7
30,8
10,2
58,6
25,l
89,J
5,6
21,3

Cal no cc~nsiderarla propietat parcelliria.

regions

minúscula

Capcir

%P
%B

Cerdanya
Conflent
Corberes
Fctiolíeda
I'lana del Rosselló
Vaiiespir
Costa Rclcosa

Jerarquia estructural definida per 1'INSEE per al Departament dels Pirineus orictitals

regiona
Plana del Rosselló
Conflent
Penoiieda
Vallespir-Albera
Cerdanya
Capcir
Costa Roi:osa

propietat
minúscula

propietat
petita

propietat
mitjana

propietat
gran

- 2 ha
-1
-2
-7
-5
-7
-0,6

2 -8
1 -4
2 -8
7 -15
5 -10
7 -15
0,6-2

8-18
4-18
8-18
15-30
10-20
15-30
2- 6

+ 18
+ 18
$ 18
+ 30
+ 20
+ 30
-+ 6

El Capcir, plana pobra en el cor de la muntanya, apareix com el domini de
la micropropietat i de la petita i, d'altra banda, desertat per la gran propietat.
La Cerdanya, una altra regió de muntanya, pero de condicions naturals
lleugeramcnt més favorables, dóna una gran part de la seva terra a la gran propietat, pero també acull nombrosos pobres.
El Vallespir atribueix les seves terres, constituides essencialment per ressants muntanyosos, a la gran propietat, a costa de totes les altres categories.
A les Corberes i sobretot a la Fenolleda, la propietat rnitjana esdel'e' consistent a causa de la feblesa de la gran. El Conflent i la Plana acullen el percen-

tatge més gran de petits propietaris proveits d'una gran fracció de la terra
existent. Convé reprendre aquestes informacions i despullar-les al nivel1 de cantó
i de municipi.
cantons

molt petita

petita

mitjana

gran

molt gran

petita

mitjana

gran

molt gran

64,l
17,l
72,7
28,2
83,l
38,5
663
16,9
62,9
14,3
69,6
20,5
81,6
43.5

18,l
10,8
11,3
12,5
10,O
14,7
14,6
9,O
14,6
10,4
16,5
25,5
13,l
16.8

10,8
24,8
11,3
28,9
58
20,3
10,4
17,5
12,9

63
62,5
4,4
30,2
1,1
26,4
8,o
56,3
9,4
52,6
3,3
26,2
1,4
25,6

Perpinyh
est
Perpinyh
oest
Millars
Tuir
Argelers
Ribesaltes
Sant Lloren$
Suprimint la propietat parceilaria:
cantons
Perpinyh
est
Perpinyi
oest
Millars
Tuir
Argelers
Sant Lloren$
Ribesaltes

molt petita
-%
-%

P
B

22,2

10,4
27,5
34
13,9

La propietat latifundista o «molt gran» es troba especialment abundant als
cantons de Perpinyh est, Tuir i Argelers, és a dir, a la vora de la costa mediterrhnia. A Alenyi controla el 89,5 % de la terra; a Sant Nazari el 88,5 %; a
Bages el 79 %; es tracta de la propietat latifundista que té una presencia superior al 50 % en aquests pobles: Bages, 77,3 %; Sant Nazari, 69,4 %; Santa
Maria, 67,2 %; Sant Joan la Cella, 68,7 %.
Aquestes propietats se situen essencialment a l'extrem orienta1 del departament, tardanament bonificat; el mas Déu, creat pels templers, ocupa encara
d 47,8 % de les superfícies municipals de Vilamulaca i de Trullars. Si acudim
a les dades de I'enquesta del 1775, trobem que la noblesa ja era forta en
aquesta mateixa regió, i les propietats, fins i tot quan canviaven de mans, no
experimentaven gaires modificacions importants en llurs dimensions.
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Les grans propietats continuen essent importants al cantó de Perpinyi-oest,
on depassen en nombre i superfície els latifundis:
A Bomphs le gran propietat controla el 32,9 oó de la terra
el latifundi hi controla el 13,5 96,

A Vilallongii de la Salanca les proporcions arriben, respectivament, al 27,7
i 22,1 96 i s'hi ticoba un altre cop la importancia de les propietats privilegiades
de la fi de l'antic rkgim.
La part de .la gran propietat retrocedeix fortament al cor de la plana, en
els terrenys tradicionalment conreats per una població abundant: Millars, Elna,
Pesilli de la Ribera, Illa de la Tet. Al cantó de Ribesaltes té tendencia a afeblirse a benefici de 1;i mitjana propietat, pero sobretot de la petita.
Gs aquí on es trobcn forts contingents de petits propietaris: 40,6 9;) de
parcellaris a Baixes i 42,7 % de petits propietaris, és a dir, un total del 92,3 gb!
Lknquesta del 1775 ja havia assenyalat aquests illots com a exclosss de 1'ei:empció dels contribuents privilegiats, el poble ha pogut conservar la terra sens
dubte perque aquesta només li interessava a ell. Només s'hi assenyalen algutics
grans propietats, com les de Mme. d'Oms, vídua del comte de Csntade i rcsident a París.
La part dels petits propietaris és, doncs, mes forta com m& hom s'a1luti.i.~
de Perpin$i (gran propietat) i de la costa oriental (latifundi), allí on ja l'any 1775
hi havia censats pocs privilegiats. La propietat mitjana a vegades els és un
obstacle: a Elna, a Nefiac, que per altra banda són centres on són rares les grans
propietats. A Nefiac la petita propietat assoleix atorgar més del terq de les superfícies a menys d'cn terc dels propietaris.
El latifundi ha quedat, doncs, localitzat a les regions Sonificades tardanament (litoral). L,3 gran propietat se situa en les terres r i q ~ ~ edel
s cor de la
plana. La gran propietat i el latifundi són els hereus de la propietat privilegiada
de l'antic rkgim; noble a la vora de la mar; burgesa a prop de Perpinyh. Entrc
totes dues bloquegen la propietat mitjana. Aquesta només pot desenvolupar-se
qiian manquen les dues anteriors o bé a les regions pobres (la vall de 1'Aplí).
La petita propietat coexisteix amb la mitjana (en cas d'abseticia de la grati
propietat), o bé amb la gran (en cas d'esclarissament de la mitjana, com a I'ocst
de Perpinyi). Es mostra ben implantacla als territoris que tenen bones terres i
poblacions importants, a la vall de la Tet i als territsris més pobres (Baixes i
Cameles).
Les gropietats parcelliries representen generalment més de la meitat del.;
propietaris, sobretot a les terres riques del Riberal: 68,6 % a Baó; 65,2 % a
Bomgis (cantó de Perpinyi-oest), 67,5 % a Illa de la Let; i a les zones de gran
propietat: 76,7 96 a Cabestany i Alenyi (cantó de Perginya-est). Disminucis als
pobles dcls Aspres (Sant Joan la Cella, 55,2 %) i al cantó de Ribesaltes (Baixes,
50.6 %), poblacions exclusivament agrícoles i sobre terres de vilua agrícola
mitjana. Es traba vinculada, per tant, al latifundi i pst: tractar-se aleshores dt.
rnA dbbra que pcisseeix una llenca de terra, o bé d'un conreu especialitzat. coiireiis rics del Riberal, territori que, d'altra banda, té una forta pressió demogrifica.

Dues associacions s'hi destaquen: petita i gran propietat, heretades de I'antiga estructura aristocriirica de la plana; petita i mitjana propietat, sorgides de
les democrhcies rurals ja situades a la fi de l'antic regim a les regions econbmicament menys afavorides. La revolució jurídica no hi ha provocat cap gran canvi.

La jeravquia agrhia el 1910 (cadastre revisar)
El 1910 el nombre de propietaris ha augmentat pertot: arreu en proporcions
considerables. A benefici de quines categories ha tingut lloc la redistribució?
Distribució per categories
molt petita
(parceukria)
petita
mitjana

anys
1820 (15) % N
1910

% B
% N
% B

64,O
12,l
80,s
26,6

26,5
20,l
15,l
23,7

5,s
19,2
2,4
12,9

gran

molt gran
(latifundi)

2,4
17,9
1,o
13,2

0,9
30,l
0,4
23,3

El fet més important és la part aclaparadora que hi té el nombre de propietats parcellhries i la part important de terra que compren; la petita propietat ha guanyat terres, porporcionalment, a costa de les categories superiors,
totes afectades en llur rang i en la seva influencia agraria. La supressió de la
micropropietat permet de matisar la distribució per categories.
anys
1820
1910

% N
% B

% B
% B

petita

mitjana

gran

(latifundi)

66,9
22,s
79,4
32,4

24,l
23,5
12,s
17,6

66
20,3
5,3
18,O

2,3
33,3
22
31,s

La petita propietat resulta incontestablement la beneficiada de la redistribució estructural que s'ha operat en el curs d'un segle; la propietat mitjana, més
encara que la gran i que la latifundista, apareix amb perdua de vitalitat, ja que
les categories altes no es van veure simulthniament afectades.
regions

Plana
1820
1910

% B
% B
% N
% B

Coybeves
1820
% N
1910

% B

% N
% B

molt petita

petita

mitjana

gran

molt gran

64,9
12,2
81,9
25,O

26,7
24,l
13,9
24,s

4,s
12,l
2,4
12,l

2,5
17,5
12
15,O

1,1
33,9
0,4
22,s

65,O
15J
76,3
28,7

21,4
20,4
20,6
32,9

10,9
30,3
24
14,2

22
14,6
0,l
2,4

(A2
19,l
0,l
21,5

L'inflament de la propietat parcellaria emmascara les noves relacions que
s'estableixen entre les propietats petita, mitjana i gran.
regions

Corberes
1820
% N
1910

%J N
% N

5% B

petita

mitjana

gran

molt grari

61,4
24,l
87,O
46,l

31,2
35,9
11,2
20,O

63
17,2
0,8
3,4

0,5
22,6
0,8
30,4

R. Laurent ja ha assenyalat aquest fenomen a la Costa d'Or: «Es cap a un
retorn al passat que tendeix l'evolució que anima el moviment de la propietat
al principi del segle XIX.» El creixement de la petita propietat li torna a donar
tota la importaricia que tenia sota I'antic regim, tot i que la revolució s'havia
posat al servei dels propietaris ben establerts, encara més estimulats yer la
conjuntura econijmica en el moment de la filloxera.
Resulra, dcncs, que la conjuntura economica del segle XIX ha permes als
viticultors més modestos del Rosselló d'accentuar llur presencia sobre la terra,
en detriment de les altres categories, i reforqar els seus contingents; la viticuliura ha estimulat, per tant, aquells als quals s'adapta petits i mols petits
propietaris. Els vinaters s'han vist ajudats en llur esforc envers un repartiment
mis just de terrcs, en primer lloc pel desinteres manifestat pels «grans senyors»,
atrets per les p~ofessionsliberals sota la monarquia censithria, i en segon lloc
pel desinteres p:covocat arran de les crisis de malvendes, entre els especuladors,
els quals van plegar d'anar a Perpinyh, a 1'Aude o a 1'Erau a fer d'«industrinls
de la vinya». La distribució va resultar encara més igualitaria pel fet que la
regió era pobra.
Euolució estrz~ciural regional ( 1 820-19 1 0 )
Les Corberes han estat I'escena, més que no pas la plana, de la !,ressi6
popular sobre la propietat; la part dels propietaris petits aiigmenta espectacularment, així csm la superfície posseiida.
En algune~ terres comunals, les roturacions han pogut accelerar acliiesta
~oncruesta,'~capecialment a les Corberes (Vingrau: 1820, 2.330 ha; 1910,
1.O1 6 ha); i a la plana quan aix6 era possible (Bages, 30 ha el 1820, 12 irres
86. R. T,AURI?NT,

Les Vignerons de la CBte-$0~azc X I X i m e si&& (París 19551, p. 411.
87. Cf. les estadístiques de 1862 i 1892.

el 1910): Santa Maria. 89 ha el 1820: 35 ha el 1910). Pero. essencialment,
aquest fenomen cal vincular-lo a la reordenació de la propietat mitjana i de la
gran. El fenomen més gran apareix clarament: en proporció, la petita propietat
ha guanyat terreny a tot arreu i la seva proporció numerica ha augmentat més
com més pobra és la terra (Corberes). Una analisi al nivell de municipis permet
afinar aquestes constatacions: als llocs de població forta la propietat parcellaria
s'ha triplicat (Espira de I'Aglí), quadruplicat (Baixes) i fins i tot quintuplicat
(Caramany) en nombre, sense que l'extensió territorial s'hagi multiplicat amb la
mateixa forca (cosa que cal matisar amb el fet de la coexistencia de diversos
propietaris per famílies i la distribució de les explotacions entre municipis veins);
la petita propietat apareix estable (Espira) o en retrocés (Baixes).
A les zones de gran propietat, la propietat parcellaria i la petita propiet-at
també han progressat (Trullars, Sant Hipblit). A Santa Maria i a Alenya cal notar
el reforcament dels latifundis a expenses de la gran propietat, i aquesta, en canvi,
ha desenvolupat els seus dominis a Cabestany i a Sant Nazari.
La propietat mitjana es desenvolupa a Santa Maria, Cabestany, Trullars,
Sant Nazari. allí on la riauesa de les terres li concedeix un lloc al costat de la
gran. La gran propietat prospera més com més rica és la regió; la propietat latifundista necessita un dinamisme suplementari: el dels capitals, i aquests resten
atents al barbmetre que constitueix la conjuntura econbmica.
Per bé que sigui difícil de seguir a través d'un segle la gran propietat nominal per raó de les herencies i dels canvis de nom, en el cas que no hi hagi alguna
mutació comercial, és possible de tornar a trobar el 1910 algunes de les grans
propietats que pertanyen a les mateixes famílies que el 1820: els Jonqueres a
Cornella. els Daudiés a Sant Nazari. les famílies Donat. Parés i Besombes a Ribesaltes,'on trobem els Talairach désprés d'haver marxát de Baixes, i els Singlh
després d'haver abandonat Espira. Les famílies de Cagarriga de París han conservat una propietat a Espira de 1'Aglí i la propietat del mas del Rei a Sant
Esteve; els patrimonis alguns cops s'han vist red~iits,com el dels descendents
del negociant Méric, que posseeixen un petit terreny a Espira de 1'Aglí i una
propietat a Baó; a vegades s'han dividit, com els béns del ric propietari
Durand es troben disminuits entre les mans dels seus hereus,s8 i els Jonqueres
posseeixen la propietat Durant a Toluges; d'altres patrimonis han canviat de
mans: a Sant Feliu d'Amunt el mas del Comte es troba en mans de l'antiga
família De Balanda; els Lazerme són propietaris a Millars i a Canet, i els Sire
ho són del mas Sabaté a Illa, mentre que la propietat de Lafferriere pertany als
De Barescut. El castell de Caladroi l'habiten els Delabart-Pech; la família Boixó
s'ha perpetuat a Cuixós.
Algunes propietats han esclatat en bocins: les de la Misericordia a causa
de Uur repartiment fragmentat per la plana rossellonesa; la propietat d'Esparró
a Canet -se'n troben fragments entre les mans de les senyores vídiies de Sauvy
i de Bartissot, de Josep Lazerme, Aciscle Jonqueres i Josep Sisqueille, negociant
de Ribesaltes. Amb molt poques excepcions, la permanencia secular que hem
trobat per nombroses propietats en les mateixes famílies testimonia l'absencia
*,

88. Cadastres i mutacions.

de maduració d'una societat vitícola en moviment, els elements motors de la
qual no han sorgit pas de les capes mitjanes de la societat agraria, sinó quc han
vingut de I'exterior (capitals de 1'Aude i de París), o de I'aristocriicia tradicional.
Al principi del segle xx l'estructura de la propietat agrhria 6s característica
d'una economia fonamentada en l'agricultura en la qual participen tots: la petita
propietat, en particular, lluita per conservar i desenvolupar els seus drets; la
gran propietat es troba ben installada, menys sota la forma d'empresa capitalista
(la qual resta estretament localitzada) que no sota la de propietat heretada i
confiada a un administrador pel fet d'haver preferit, si no una professió rnés
lucrativa, sí un status social més honorífic, i pel fet de no haver volgiit arriscar
els capitals en una aventura incerta gaire sovint. La tersa rossellonesa ha qucdat
deixacla a la gen1 del país tan vinculats a la propietat com als seus prociuctcs; no
ha estat pas gen:; el paradís dels especuladors.
L'her&ncia del passat continua essent, per tant, feixuc i les mutaeions estriicturals es veuen sotnieses a un ritme molt lent, contrariament al que faricn siiposar les brusques mutacions intercícliques.
La vinya s'ha adaptat a les estructures preexistents: petita propietkit a les
regions desheretades i abandonades als pobres; gran propietat a la platia rica
conquerida pels privilegiats.
La vinya hrx canviat poc aquest edifici: rara vegada ha ofegat la propictat
mitjana, ha multiplicat encara més els petits propietaris, que a forca de mcins
han pogut passar de la categoria dels que tenen menys d'una hectirea als qiie
en tenen mes de dues; el conreu de la vinya també ha donat de bona gana
noves terres a la[ propietat latifundista, fent créixer així la seva influitncia, eipecialmctit a prop del litoral. Aquesta presencia ha bloquejat la prosperitat de la
propietat mitjana, que s'ha vist arraconada sobre la seva base per una txtita
propietat estab1e:rta sobre les seves terres amb una voluneat acarnissada d k ~ d e venir «propietaria».
Les estruct~resapareixen, doncs, consolidades en benefici de la petit:i t ~ o pietat i la gran. Pero és una bona paradoxa concloure, a la fi de l'anilisi c1'1iin
cadastre que testimonia el rnés formidable aiguabarreig en el repartiment dels
conrelis, que hi ha hagut una lenta adaptació de les estructures: estructiircs i
conjunctura econbmica evol~icionen sobre dues longituds d'ona diferents i la
primera minimitza els xocs que ha registrat la segona.
S'imposa una qüestió: el cas dels viticultors rossellonesos representa tal
vegada una orientació original sobre la via evolutiva que condueix les societats
agriries tradicionals cap a les societats agrícoles capitalistes?

L'ititzevari de la societat vitícola rossellonesa
L'optimisme econbmic que podia haver incitat la viticultura havia topat
precocment contra les exigencies d'un mercat molt aviat desorganitzat. T,es premisses dluna orientació capitalista, quan es va fer la reconstitució p~stfi~lox~rica,
no tingueren continuitat: la viticultura rossellonesa no havia esdevinc~ut Lana
activitat capitalista, i més per accident, sembla, que no pas per manca de clispo-

sicions suficients. A més, l'adaptació de les estructures productives i comercials
no s'hauria pogut fer sinó a costa del dolor, al preu d'una ruptura en massa
entre viticultura i agents no capitalistes, és a dir, que el sanejament econbmic
d e la producció i del mercat tenia com a corollari el desarrelament de multit u d ~de petits i mitjans viticultors. Llenguadocians i rossellonesos es van Ilancar
a una lluita no pas de mutació, sinó de conservació des del principi del segle xx.
En un impuls sense precedents, de reacció economica i defensa social, els
viticultors meridionals van posar llurs esperances i llurs esforcos en la idea mutuatuds de petits i mitjans viticultors. Llenguadocians i rossellonesos es van llancar
lista: a través d'una organització de rodes múltiples (caves cooperatives, sindicats, caixes d'assegurances, de credit) reaccionaven contra els danys de l'individualisme, que els acabava d'arraconar a la miseria, i es protegien contra els riscs
del capital que els desestabilitzava, ja fos comercial, bancari o anbnim. Aquest
reagrupament professional pot apareixer com una nova expressió de l'enllac entre
gestió i defensa comunitaries.
La cava, o més encara la coope, va esdevenir, juntament amb l'església,
l'ajuntament i l'escola una casa gran de cada poble. En el sí de cada una d'aquestes institucions mutualistes, I'assemblea general dels adherents elegeix els consells d'administració respectius. Aquesrs escullen els presidents, vice-presidents,
secretaris i tresorers. Llibertat d'adhesió, principi democrhtic de gestió, sentit
de la responsabilitat i de l'interes collectius marquen generalment l'actitud dels
membres de les cooperatives, els socis, els assegurats, el clients. .. Certament, el
sistema no deixa de tenir falles, ni inconvenients; la legislació governamental va
intentar endegar-la i coordinar-ne les activitats.
Sigui que I'estat volgués satisfer les poblacions «el carhcter meridional i
sorollós de les quals, amb l'aglomeració sobre una part restringida del territori,
feia més important el seu pes electoral» o que volgués protegir la viticultura, el
cas és que «es va llenca a reglamentar pertot arreu, sobre tot i ~empre».~"
Els governants de la Tercera República se les van enginyar per elaborar el
Codi del Vi (1907) i l'estatut de la viticultura (1935)' mentre que l'oportunisme
polític els impusava a defensar la petita propietat. Aixb suposa guanys a favor
de la aau social del sud. aresos de les noves aosades en aüestió del liberalisme
econbmic i del fre de l'evolució estructural. A l'actiu &una política atenta als
seus interessos i més enllk del de les poblacions afectades.
D'enca del 1945 i sobretot del 1960, l'estat ha rellancat la via de la modernització: els IVD, SAFER, CAM, CUMA, agrupament de productors, esquema
director. etc.?' corresaonen als mbbils d'adaatacions economico-socials i afaiconen
les estructures de la fi del segle XX,sovint més a gust dels tecnbcrates que dels
viticultors afectats. Encara que aquests siguin més sensibles a les evolucions
conjunturals (problemes del mercat comú agrícola) que a les estructurals (aug3
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89. E. ANTONELLI,La Protection de la viticulture par I'État (París 1905), p. 83.
90. M. AuGÉ-LARIBÉ,La Politique agricole de la Frunce 1880-1940 (París 1970), p. 379.
91. Indemnitat vitalícia de partida. Societat d'arranjament immobiliari, credit agrícola
mutu, cooperativa d'utilització del material agrícola.
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ment progressiu del límit d'explotació rendible). D'altra banda, la propietat agriiria es concep actualment me's en termes d'unitat de pt-oducció rendible que de
patrimoni: la legislacicd francesa 6s molt explícita en aquest a s s u m p t ~ ? ~
IIeus ací sumariment i molt incompleta la pretensió de les priricipals etapes
recorregudes per la viticultura i els viticultors rosselloncsos en els segles darrers.
Poden desenvolupar-se per un pensament deslligat de les especificitats úniques
de la historia, i comparades amb l'itinerari econ6mico-social definit pels tebrics
de les societats agriiries.
Sccularmeni: les estructures de la terra rossellonesa colloquen en primer
terme la propietat petita, que ha esdevingiit, amb la viticultura, una explotaci6
mercantil de vi, me's amenasada per la parcel~litzacióencoratjada pcl codi civil
quc pcr l'empresa capitalista insuficientment sollicitada per l'atractiii d'un bencfici m:~ssa aleatciri. Els propietaris de llurs terres, productors per al mercat i
venedors de llurs productes, aquests viticultors, sigui quina sigui l'cxigüitat de
llur explotació, només conserven de la condició de «pages» l'arrclament a la
terra, i la prodigalitat d'aquesta a més es mostra ja com a secundaria en relacjrí
amb les exigkncies del mercat. Si la llarga historia dels moviments camperols
passa per la deljradació i després la desaparició de l'autarquia, la societat gagesa rossellonesii apareix, d'encii del Segon Imperi, cada cop més vinciilad:~
a la via de la sí:va «despagesització» amb l'emergencia del benefici agrícola, de
manera que actualment és una societat agraria fonamentada sobre una propiet:\t
privada de caricter popular.92
La difusió ¿'un tipus semblant econ6mico-socio-professional de propietariprocfuctor-venedor, ~hauriap o p t obrir un camí parallcl, encara que anlb uca
intcnsjtat menor, a la «via americana» esbrinada per Lenin i apreciada per Albert
Soboul? " En acquest cas, l'arrossegament d'un procés de transformació mogut
per la petita propietat i la mitjana menaria cap al capitalisme. Certament, l'esclerosi rossellonesa de l'epoca pre-revolucionaria podia eliminar el procés: permanencia d'una gran propietat de tipus aristocratic i una polseguera d'explotacions
de talla lilliputericii amplificada per la inflació demogriifica que frenaven el proces
per amunt i per avall. Només un progrés econbmic sostingut i mantingut, de gran
empenta, hauria estat capa(; de galvanitzar el passat estriictural del país i remodelar-nc el paisatge agrari a favor de les explotacions més ben adaptades i, per
tant, més dinimiques. Pero el vent conjunctural que, al principi del scgle xrx,
havia estat favorable a la viticultura meridional en raó de la seva «renda de situació» en el conjunt de l'«hexagon» frances, va canviar els anys 1890 i es va convertir en francar~enthostil al benefici vinícola. 1, en coriseqü2ncia, obstacul:'tzava
els Sranscapitals alriora que arruinava els petits propietaris.
En aquest iestadi de l'evolució es va produir, per reprendre la imatge de la
«bifurcació» v~rlgaritz~da
per Prigogine,94una ruptura en la Iogica de l'evolució:
92. Cf. «Els atacs a la propietat definida pel Codi civil en el ilibre», vol. 11, ps. 679-682.
92 bis. El mot «paysan» és analitzat a l'article A propos des voies de passnge de I'agricultzrre paysnnne a' I"agrictdture capitalicte, «Le Mouvement Social», núm. 104 (París 1978).
93. A. SOBOI~L,
PvobZ;mes paysans de la Rbvolution, 1789-1884 (1976).
94. PRIGOGIXE
i STENGERS,
L I ~Nozrvelle alliance (París 19791, p. 275.

allunyant-se tant de la via tradicional com de la capitalista, els viticultors van
agafar el camí de la cooperació i del mutualisme, sense renunciar ni a l'individualisme del propietari agrari, ni a l'especialització de l'economia de mercat. 1 la
societat rossellonesa va conservar en els primers decennis del segle xx aquells
nombrosos «petits propietaris-productors de vi», a mig camí entre els pagesos
- c o s a que ells ja no eren en el quadre d'una economia mundial oberta i especialitzada- i els industrials de la terra que no arribarien a ésser per causa d'un
benefici massa feble. Així es perllongava una etapa pre-capitalista, per la voluntat i I'acció dels interessats mateixos, i d'una connivencia política potser oportunista, perb certament eficag.
Aquesta analisi posa de manifest com les formes de propietat no transformades per l'acció del capital ni del mode de producció capitalista no es pleguen al
procés de concentració d'estructures establert per als sectors que s'hi troben
efectivament ~ o t m e s o s El
. ~ ~cas rossellones confirmaria, si calia, que les teories
del socialisme agrari no poden transposar en res les teories establertes per
a les societats industrials. Ja la resistencia manifestada per les petites explotacions de la Franca del principi del segle xx havien incitat a la prudencia en
materia de societats agrAriesy6 M. Augé-Laribé s'ocupa de fer notar amb cura
que el desenvolupament del capitalisme agrícola es fa per camins indirectes i amb
un moviment més lent, pero I'agricultura no s'escapa pas, per aixb, de les tendencies capitalistes que es constaten en la indú~tria.9~
No obstant aixb, malgrat
«els camins indirectes» i la «lentitud del moviment». els butlletins «medies» no
registren defallences referides a la petita propietat cómparables a les que afectaven les petites empreses industrials. M. Gerrv, el 1939, denunciava alguns errors:
creure en la rapidesa de la proletarització de la classe pagesa, menysestimar les
capacitats de resistencia dels pagesos, i afirmar la superioritat de la gran explotació sobre la petitay8 Per a alguns, aixb eren tantes altres ofenses a la teoria
socialista. M. Augé-Laribé va advertir: «Admetre que l'agricultura escapa a les
prediccions de Marx, és capgirar tota la seva construcció tebrica.» Marx, per
la seva banda, havia prou fet notar que «l'analisi de les formes histbriques de la
propietat de la terra ultrapassa el marc de I'obra».lW Sempre hi ha esperits més
exjgents que els dels mestres de llur pensament.
Sigui com sigui, hom ha pres consciihcia del bloqeuig produit en el desenvolupament dels esquemes estructurals agraris, aixi com del desfasament existent
entre les formes de producció agrícoles i industrials. L'actualitat industrial fa
pensar també que caldria potser comparar menys una indústria en plena expansió i una agricultura poc dinimica, ja que a la fi del segle xx els dipbsits de
balang ja no són patrimoni de les petites empreses, pero aixb requereix un altre
estudi.
En conjunt, la via clissica que representava la gran explotació per al desen95.
96.
97.
98.
99.
100.

Karl MARX,
Le Capital, vol. 111, secció 6, p. 565.
K. KAUTSKY,
La Question agraire (París 1900).
M. AuGÉ-LARIBE,
Le Puobl?me agraire du Socialisme (París 1907), p. 12.
M. GERRY,
L'éconornie francaise et la socialisation dzr sol (París 1939), p. 43.
M. AuGÉ-LARIBÉ,
op. cit., p. 12.
Karl I v l ~ ~ op.
x , cit., p. 565.
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volupament del capitalisme en agricultura, especialment per les seves possibilitats d'industrialii.zació, no sembla gaudir ja del favor dels economistes ni tampor
dels historiador^.'^' Queden les vies de la transició democrdtica ( d a americana»)
i la via dc la marginalització. Les petites i mitjanes explotacions rosselloneses
s'han quallat en l'etapa pre-capitalista i no és gens segur que el futur es faci en
el sentit d'una organització vitivinícola favorable al desenvolupament del mode
d e producció capitalista. Aleshores resta la via secunddria de la marginalització.
Jollivet constata que si la petita producció mercantil en l'agricultura representa, en certes circumstdncies histdriques ben definides, la forma mes ben adaptada al desenvoliipament econdmic capitalista, és perq~leés necessiria mentre no
s'hhagin resolt tots els problemes plantejats per la producció agríc~la.'~'Cosa cliie
cquival a dir que la permanencia de les petites explotacions 6s la conseqü&ricia
de problenies no resolts pel mode de producció capitalista. A títol d'exemples,
podria alludii-se al sacrifici que fan generalment les societats industrials dc l'agriciiltura (puix que cal vendre els productes manufacturats a paTsos dels qiials cal
acceptar, alcshores, els productes agrícoles.. .). 0 , encara: els sectors sccundari
i terciari serien capaqos d'absorbir I'excedent d'un exode rellancat per 1'asfíxi:i
completa de les petites explotacions en període de crisi economica generalitzada
i d'atur? E1 manteniment d'estructures arcaiqies en el mode de prodiicció agrícola
apareix simultdniarnent com a fre al desenvolupament econbmic i com a conseqiiencia d'una inipossibilitat d'absorbir-los. Rarament com a concretització de la
propia voluntat de les poblacions afectades. Cal notar encara, en una comparació
a la qual invita l'actual crisi industrial, la mateixa determinació dc les poblacions loreneses i de l'Artois de «viure i treballar al país».
Els rossellonescos, pel fet d'haver aclarit amb llurs veins 1lenguadociatis
I'experi$ncia de la cooperació i del mutualisme no han trobat la panacea de la
perennitat. Vives críticlues recauen fúls i tot sobre els inconvenients de l'organitsació coltlectiv:~de la viticultura: qualitats vinícoles menors, sobrecdrrega dels
viticultors de tenips parcial en la balanca de les decisions preses a raó de la regla
«un membre, una veu». Una nova criiilla s'obre per al fiitur; les bifurcacions
continuen essent posibles en el moment en que els viticultors meridionals perden en el quadre d'un mercat comú agrícola que gira a l'entorn dels piisos tnediterranis la renda de situació qiie havien adquirit en el si del mercat comú.

Els engranatges que semblen formar el mecanisme de la societat estudiada
serien cinc:
1-2. Els lligams jurídics: només la llibertat d'empresa pot accelerar l'evoluci0
de les estructiires. Els modes d'explotació fan variar les relacions economi101. S6n noiribrosos els tteballs en aquest sentit des de fa una vintena d'anys. Cf.la
bibliografia de la tesi.
102. hl. JOLLVET (director), Les Sociétés paysannes (París 1974), p. 234.
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ques a favor dels propietaris-explotadors en un país que ha romhs a l'etapa
pre-capitalista dels contractes de parceria i on els contractes d'arrendarnent
són poc freqüents.
La conjunci.ura es revela propícia per fer prosperar la gran explotació en
període de :srosperitat; a les fases crítiques els capitals s'aparten de lksplotació, l'única finalitat de la qual és la rendibilitat.
La iniciativa de les poblacions afectades es mostra susceptible de mantenir
un cert status qzko econbmic i social, un estil de vida amb el risc de la scva
estagnació, que pot arribar a l'estadi de bloqueig. Llur camp d'acció afecta
el grup familiar (dimensió de la família, regles de successió), el grup cornunitari pel biaix de la defensa collectiva, mutualista (caves cooperatives,
sindicats, ciiixes bancaries, caixes d'assegurances). En el grup nacionalg la
societat rosijellonesa té l'aspecte de societat englobada per una societat d'estructures i interessos diferents; les relacions entre les d~iesorganitzacions
són sensibles a les ocasions electorals i en el moment que lcs tensions soeials
es revifen.
La intervenirió dels cossos polítics es tradueix en materia conjuntural i estructural. Accelera o frena el moviment de les estructures; pot avanqar o no en
el sentit de la conjunctura econbmica de conjunt.

Aquestes serien les forces-elements que formen el mecanisme estructural
agrari; la dinimica estructural del món agrari en seria la resultant. La petita
propietat, sovint anomenada «familiar», apareix poc com a fruit dluna «evolució
liatural» tal com la somien els utopistes i els tebrics. No seria un element estable
i equilibrat de les estructures sinó en la mesura que la sostindria una combinarió d'interessos ijbcio-polítics. No és sinó gricies al fet que les crisis successives
han arruinat les possibilitat de l'empresa vitícola que la petita propietat ha pogiit
fortificar cls seus fonaments en el segle xx.
Es pot dir que uns cicles repetitius són detectables en el curs dels segles?
Si se'ls concep com a formes d'autoregulació interna, no. Ja que d'enci de les
proximitats de I'any 1200 l'economia dels camps occidentals sofreix, per 12acció
intermedia del rriercat, i de la renda agraria, la dominació de l'econsmia urbana.
El ritme agrari respon a les soltlicitacions urbanes, comercials, industrials. Participa de l'enregisirament dels efectes de la dinimica de la propietat: es pot parlar
de fases d'abandisnament social de la terra consecutiu al seu desinteres econbmic;
i tarnbé de fases de reconsideració utilitaria. Només els tipus de propietat poden
(iescnvolupar aleshsres, en una dialectica forga complexa, un procés cíclic evolutiu:
- La gran propietat, present aquí perb poc dinimica el segle xvna, s'ha
anat afermant progressivament amb el liberalisme i la prosperitat vitícola. Essencialment cerealista durant I'antic regim, és sota la forma d'empresa vitícola que
1ia intentat I'expansió en el darrer terc del segle XIX. Arrancada mancada i per!longadora d'une. burgesia poc emprenedora.
- La petita propietat registra: un temps progressiii sensible en el segle XVIII, culmiriant amb els efectes de la legislació revolucionaria; un temps de
clubte en benefici de la propietat parcellaria; un temps estacionari format per

un equilibri precari entre dues series de crisis de malvenda, premissa d'un temps
regressiu assenyalat per la partida dels petits propietaris o de llurs fills i hereus.
La Segona Guerra Mundial assenyala el punt de caiguda de la petita propietat
del segle xx.
- La propietat mitjana representa «el punt mort de la biela»; la seva sort
sempre es veu limitada per les categories inferior i superior. La seva presencia
no es fa sentir sinó quan la riquesa de les terres li fa un lloc al costat de la seva
germana gran, o, al contrari, quan, en condicions poc favorables, pren la dimensió
psicolbgica, ja que no social, de les categories benestants.
- La propietat parcellaria, negligible en la perspectiva econbmica, conserva
una forta importancia social: manté un gran contingent de pobres que cerquen
en altres activitats els ingressos indispensables, pero que troben en llur qualitat
de «propietaris» una identitat que els diferencia del proletariat desproveit. Les
crisis vitícoles els foren fatals.
La reconstitució d'aquestes destins particulars incita a fer reagrupaments
que concretin les etapes principals del trajecte social rossellones.
- D'enca del segle XVIII la societat forjada pels llargs segles d'una efeudalitat arranjada» podria qualificar-se de «pagesa» en el sentit estricte del terme,
amb una propietat en part comunitaria, una policultura i una autarquia dominants. Perb ja es trobava encarrilada, a les regions de la plana, en la carrera vers
el vi i la propietat privada. Ara bé, mentre la política de Versalles encoratjava
les roturacions, i per aquestes mateixes, l'accés a la propietat, per altra banda,
prohibia el conreu de la vinya a fi de garantir un ordre social basat en el pa
quotidia. Les muntanyes esdevenien així el refugi de les activitats agro-silvopastorals.
- En el segle XIX és una societat agraria de cariicter popular que es reforga: formada per propietaris-productors-comerciants petits i grans, rics i pobres
-i els pobres eren molt nombrosos-;
la societat expressa la supremacia de la
propietat independent, jurídicament si no economicament. Tots foren sollicitats
per una viticultura remuneradora al principi, en plena expansió en el Segon Imperi, que va suposar la conversió de les grans explotacions, després que les petites haguessin precedit aquestes en I'especialització viticola. La propietat privada
relegava a les regions altes del país la propietat comunitaria; la gran feia la competencia perillosament a la petita; la viticultura havia arruinat el conreu cereaIístic; el mercat canviava d'escala. Certes empreses es van orientar resoludament
per la vía capitalista, bé que la renda agraria es va alliberar poc de les seves
tendkncies a deixar passar les coses. Si una evolució semblant va afavorir una
minoria d'explotacions que es trobaven sota el control estret de llurs propietaris,
amb intermediaris o sense, va provocar, pel falsejament del salari de la ma d'obra,
aquests fets:
- La proletarització d'aquesta societat agraria. Davant el nombre creixent
de parcellaris, una altra amenaga d'esmicolament resultava ara de l'aplicació
estricta del codi civil, el qual, en establir per edicte el repartiment igualitari
dels heretatges entre els fills, feia esclatar la terra en bocins: les parceMes es van
empetitir fins als límits de les possibilitats, veritables mocadors de butxaca, amb

pell de chagrin.* Mentre les tensions s'exacerbaven entre propietaris i obrers agrícoles (l'any 1904)' un daltabaix conjuntural de fons trencava l'impuls negociant,
ofegava la h i t a de classes i no va eximir cap categoria de viticultors.
- La ruptura de l'equilibri necessari entre producció i mercat que cucjava
des dels anys 18'30 va provocar el 1907 un sobresalt de defensa co1,lectiva que
no deixa de recordar la defensa comunal davant les pretensions senyoririls, així
com la podcrosa ajuda mútua de les entitats municipals de l'antic rkgim. A difcrirncia del 1904, ;aquest corrent no va en el sentit de la lluita de classes, sin6 que
expressa violentament les divergtncies d'interessos entre la societat vitícola del
sud i les prioritaiis nacionals. En contacte amb la realitat econbmica del principi
del segle xx, les tendencies de les comunitats agrícoles es van metamorfosar en
«cooperació» i «mutualisme». L'estat va acudir rapidanlent a coordinar-les i dominar-les: va legiferar, multiplicant els credits i s~ibvencionsa fi de poder-se
barrejar en el sistema. Aquesta intervenció de l'estat sobre la defensa ritícol:i
la dota ¿'un carzicter conservador: els actors havien cregut, al Llenguadoc i al
Rosselló, en la pctencia mutualista. Acabaven d'empeltar-se, en la via de la cooperaeió. sobre la via ca~italista.
- El segle xx va conservar aleshores una socictat de propietat agrícola
privada de la major part de la seva capacitat de mutació, alleugerida dels propietaris rnés pobres, els quals havien pres el camí de la ciutat i finalment cl de
1'Cxode.. . Va coritinuar protegint-se contra els perills del mercat, de les legislacions s~iccessives,i més per oportunisme que per conricció van continuar mantenint aquest equilibri artificial. Les petites i les grans propietats han coesistit,
les unes i les alties poc capaces -semblade resistir, a la fi del scgle xx, cls
riscs de desestructuració arribats de l'exterior. 1 si aquests s'intensifiquessin,
semblaria fins i tot que el Credit Agrícola, cada cop menys el «banc dels pobres»,
conserva en els seus registres de préstec el que queda als viticultors d'independEncia econbrnica i, per tant, jurídica.
Aquest esquema evolutiu, sigui quin sigui l'angle des del qual es miri, posa
en evidencia el motor «propietat»; aquest seria certament l'agent major de l'organitaació social de la societat estudiada, l'element motor del funcionament social.
Opera en nombroses activitats familiars, determina la situació socio-professional,
es transparenta en les xarxes de les poblacions. Totes aquestes actituds que
domina testimonien una organització social específica, en la qual els cercles de
reagrupament social, que són les families, les coflectivitats, l'estat, tot esperant
el cercle supranacional, tots els cercles s'interfereixen en el pla de la propietat
(coincidint seculiirment i majoritiria amb l'explotació). La propietat funciona
com a relació econbmica, social, política.
Un pla d'an,ilisi semblant posa de manifest que la societat rossellsnesa presenta l'aspecte d'iuna societat englobada en el si de la identitat francesa. El motor
agrari que ha fuilcionat en r&g:rn plenari fins cap al 1945 s'ha encallat sota cls
efectes de l'evoliició de la societat englobadora els trets dominants de la qual
s'allunyen dels de la societat englobada: les normes de conducta de les famílics i
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a l'original, entre la pell de chagri~zi el dolor dels propietaris (tambt:

de les collectivitats rosselloneses es troben confrontades amb noves mentalitats
eixides de prioritats de societats cada cop menys aferrades a la terra. En podria
resultar un nou mode de funcionament, si doncs no es produeix un reajustament,
la durada del qual pogués temperar els endeveniments.
Societat aferrada a la terra, la societat rossellonesa exhibeix la seva originalitat, certament no pas exclusiva, pero sí mantinguda durant molt de temps: el
seu mode de desenvolupament es diferencia del que ha conduit les societats pageses de 1'Europa occidental a les societats agrícoles capitalistes de 1'Europa del nord
a base de falsejar una renda agraria obtinguda en el quadre de l'arrendament. Al
Rosselló, com en altres paisos mediterranis, la freqüencia de l'explotació directa,
la permanencia dels contractes anacrbnics de la parceria, vinculats a la insuficiencia del dinamisme urba i burges, han accentuat el caricter pre-capitalista de la
societat agraria.
No obstant aixb, dir que la propietat privada de les terres constitueix aquí
un element fonamental no implica pas una acció que exclogui d'altres factors: es
tracta de collocar l'accent sobre un element major. Cada societat, cada tipus de
societat, arranja el seu propi motor sobre una forca clau: la renda agraria a les
societats pageses en camí cap al capitalisme, els lligams de parentiu en les societats dites primitives, per no esmentar sinó els exemples més classics. Altres tantes
imatges de la complexitat de les societats en les quals la historia encavalca heretatges i esdevenirs que es deixen emmotllar maldestrament per l'analisi, encara
que sigui dialectica o sistemica. La historia de la propietat condueix a una historia
global en la qual els homes apareixen com a objectes d'un funcionament estructural-conjunctural, pero no per aixb deixen d'ésser-ne subjectes responsables,
espontaniament i per mitja dels estats successius, de llur evolució.

