Propietat agraria i percepció de rendes.
El paper de l'endeutament en la distribució social
de les terres (Cervera 1744-45)*
per Enric

Tello

És forqa sabut que estructura de classes agraria i estructura de la propietat
de la terra no són conceptes equivalents ni intercanviables. Perb és en l'estudi del
repartiment de la propietat agraria, més facilment delimitable i quantificable
mitjancant les fonts cadastrals, on es basa en bona mesura el coneixement empíric sobre la composició dels grups socials agraris i la seva transformació en el
temps, qüestió aquesta central en l'exploració del canvi a les societats pre-industrials. Mirar d'aclarir les possibilitats, mancances i perills de la documentació
cadastral esdevé un problema més general que el d'un exigent especialista.
¿Era en el control sobre I'accés al conreu de la terra on es basaven les formes preeminents d'explotar uns grups socials el treball dels altres? 2Hi havia
realment correspondencia entre la distribució dels ingressos provinents de l'agricultura i el repartiment de la propietat agraria? 1 la manera de controlar aquell
accés al conreu, 2transcorria principalment per la propietat de la terra?
Respondre aquests i d'altres interrogants, de manera obligadament diversa
i matisada segons les diferents estructures de classe histbricament configurades,
no pot desvincular-se dels problemes que suscita un ús de les fonts cadastrals ben
diferent a aquell pel qual cadastres, capbreus, estims o amillaraments foren
confeccionats en el seu ternos.
És a causa del fet cpeAdesitgemllegir en una taula de distribució percentual
de la propietat agraria l'estructura social agraria d'una zona en un moment que
tot seguit topem amb una colla de problemes metbdics: la laxitud de la noció
mateixa de «propietat», per la presencia del regim senyorial o en les situacions
d'alienació per endeutament dites «a carta de gracia»; la separació entre propietat i explotació, particularment on el regim de tinenca determinava l'accés a la
terra més que no la propietat mateixa; la limitació en termes municipals localitzats que no permet coneixer les possessions d'alguns veins en d'altres indrets,
mentre s'enregistren les posseides per forasters al seu interior, inflant indegudament totes dues coses el sector de petita o minúscula propietat; o la desigual
distribució de cultius i qualitats de la terra que no fa equivalents productes o
ingressos d'extensions iguals.'

"

Aquest t r e b d no s'hauria pogut realitzar sense I'amable i desinteressat ajut d'Iñaki
en el centre de calcul de la UAB.
1. B. H. Slicher VAN BATH, Historia agraria de Europa Occidental (Barcelona 1974),
ps. 455458; M. BLOCH,La historia rural francesa. Caracteres originarios (Barcelona, Crítica,
1978), ps. 266 i 532; A. SOBOUL, Sur Z'étude des documents fonciers: terriers, cadastres et

N%,:,

És sobretot iJe la darrera d'aquestes qüestions de quh s'ocupa aquest treball,
al fil d'un cas concret i, en alguns trets, potser una mica particular: el de la
ciutat de Cervera i el seu terme municipal a mitjan segle XVIII segons el cadastre
i -per voluntat del cornú d'uns veins avalotats contra les seves aiitoritats immediates- alhora ~wrzifestcomunal, confeccionat el 1734 i 1735 enniig dlin clitna
de forta conflictivitat s ~ c i a l . ~
1. No és el mateix ocupar qzie valer, i, de fet, allb que més ens interessa 6s
precisament el v:~lor econbmic de les superfícies de terra en mans de cada gt.rl?'
de propietaris; car aixb ens acosta la composició resultant d'una distribució
percentual de la terra a nocions més properes als grups socials agraris que
cerquem de recoxitruir. ~ P o d e mllavors posar en peu d'ig~ialtat una hectirea
de regadiu amb una de seca o una altra de terra erma?
Han estat proposades diferents solucions, des de l'estudi del repartiment
social dels cultius i qualitats de terra h s a canviar del tot allb que mesurem; en
lloc de I'extensidl, l'estimació cadastral del líquid irnposab1e.j Perb és prccisament tota la informació referent a cultius, qualitats i valors de les difercnts
classes de terra que més suspecta resulta d'ocultacions i manipulacions distorsionadores.3 Justament on els cadastres es posen més interessants 6s tatnhé on
menys fiables seniblen.

cotnpoix, a «Problernes paysans de la révolution (1789-1848)~(París 1976), ps. 81-82, J. Rohrexo GOSZ~~LEZ,
I m estrtactures de la propietut de la terra i de les z~nitatsd'explotrzció al
Pais Valetzciri. Xetode i fottts per al sez~estzadi, a «Economia Agriria i Historia Local. 1 Assemblea d'rilistbria tle la Ribera» (Valencia 19811, ps. 176-177.
2. Gtustro de la Ciudad de Cervera y su tértnino formado en el aito de 7744, por el czirll
se arreglr el cargo de su contribución en el presente año del 1745; Esti~na per tnenor (le
toters las propietats ,; Casas de la Ciutat i terme de Cervera per forntar lo Llihre del ~liatzifest
per lo contingent dtz la Quistia deu correspondre cada un dels particulurs, hubitatzts i terratinents, feta en lo atíty de 1745, fons municipal de I'Arxiu Histbric Comarcal de Cervera (AHC).
L'apartat quart del present t r e b d sintetitza la peculiar historia de la confecció d'aquesta doble
recanació, que es desenvolupa més en extens a la meva tesi doctoral, de propera lectura,
Pagesos, tiaeltestrals i rendistes. Cervera i la Segarra en l'arrencada indzdstrial catalattu, 17021861.
3. R. BAEH RI!L,Une croissance: la Basse-Provence rzdrale (fin d t ~XVI" siecle-1783)
(París 1961); A. SOBOUL,
op. cit., ps. 82-84; J. ROMEROGONZÁLEZ,
op. cit., ps. 176-177;
ID., Propied~id agraria y sociedad rzaral en la Esparia mediterránea. Los casos valeraciat~o y
cr2stellano etj los siglos X I X y X X (Madrid 1983), p. 44.
4. A. SEGURA,El carlastre: la seva historia (1715-1845) i la seva inzportincia cotz u
font documental, «Estudis &Historia AgrLia», 4 (19831, p. 441; J. L. HERS~~XDEZ
MARCO,
J. ROMEROGONZÁLEL,
Feuhlidad, burguesía y campesina(lo en la Huerta de Valettcirr (Valencia 19801, p. 32; J. AZAGRA
ROS,Fiscalidad directa sobre el nzzatzdo rzaral valenciano en la
segunda mitad del s~gloX I X , «Estudis d'Histbria Contemporiinia del País Valencia», 2 (19811,
p. 271, i De los padrones de riqzreza como fuente para la historia agraria del siglo X I X , a
«Estudios de Historia de Valencia» (Valencia 1978), ps. 422423. Les possibilitats d'infravalorar les terres declarades d'una manera no homogknia, esbiaixadament favora1)le a una minoria de propietaris, depenien sobretot del grau d'arbitrarietat en I'exercici del govern local
I FARRERAS,
Una font itnportant per a la historia
per les autoritats mi~nicipals(vid. J. NADAL
econonzica de Catale~nya: el reial cadastre (1715-1845), a «Homenatge al Dr. Joan Rcgli
Campistol» [Valencia 197.51, p. 216); en zones de latifundi aquella arbitrarietat podia ser

Rarament I'estimació d'un valor imposable enregistrat en el cadastre ha
estat obtinguda a partir d'una atribució explícita i coneguda d'un preu mitjd
destriat d'entre els estimats per a cada tipus de cultitu i de qualitat del sol.
Sovint s'esmenta únicament la quantitat que pertocava pagar en cada cas. Aquesta
imposició gradual, ¿es corresponia versemblantment amb la gradació dels preus
per unitat de superfície de cada classe i qualitat de terra?
En el cadastre confeccionat a Cervera el 1732 es gravava cada jornal de terra
amb la següent imposició, segons la classe i la qualitat:
sous
horta de la.
horta de 2a. i 3a.
horts
seci de la.
seca de 2a.
seca de 3a.
bosquina i erm

La terra campa de primera tributava 2,l vegades més que la de tercera;
l'horta de primera, 2,4 vegades més que aquel1 seca de primera, i 85 vegades una
d'erma. El cadastre-manifest del 1744 va optar, en canvi, per atribuir a cada
jornal de terra un preu mitja estimat segons classe i qualitat, amb el qual es podia
obtenir el de les parcelles posseides per cada propietari. A més de no coincidir
els criteris de la classificació, la gradació resultant era forqa més oberta:
preu per jornal
en iliures
regadiu de la.
regadiu de 2a.
seca de la.
seci de 2a.
seci de 3a.
vinya de la.
vinya de 2a.
vinya de 3a.
rnolt gran, pero on predominava la petita propietat, com a Cervera, els mecanismes de defensa
co!iectius dels propietaris deixaven menys marge a possibles fraus (J. AZAGRA
ROZ,Fiscalidad
directa..., op. cit., p. 264, i De los padrones ..., op. cit., p. 417).
L'hipercriticisme envers el cadastre i les altres fonts d'origen fiscal (per a Catalunya,
vegeu P. VILAR,Catalunya dins I'Espanya Moderna, Barcelona 1964-68, 11, ps. 426, 428 i
sobretot 449-451; 111, ps. 26-31, 190-191 i 645) ha estat criticat entre d'altres per A. SOBOUL
(op. cit., p. 86), Y . BARBAZA
(Le paysage human de la Costa Brava, París 1966, ps. 253-54)
i A. M. BERNAL(La propiedad de la tierra: problemas que enmarcan su estudio y evolución,
a DIVERSOS AUTORS,
La economía agraria en la historia de España [Madrid], ps. 95-96 i 99),
i aquest darrer ha subratllat la necessitat d'emprar-les de manera sistematica i exhaustiva.
W. G. Hoskins deia que, sortosament, «not al1 human activity and thinking ir enshrined in
official records», i recordava, referint-se en particular als repartiments fiscals, que aquests
documents no estaven pas pensats per a la mena d'ús que interessa i'historiador (Local History in England, 19804 ps. 8 i 119).
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olivera de la.
olivera de 2a.
ametliers
horts «de regadiu»
horts «de seca»
erms i bosc

55
30
20
450
250
10

L'arc sencer entre la terra erma i els millors horts era menor -cluarantacinc vegades superior el preu de I'hort-,
la qual cosa denuncia una probable
infravaloració cadastral de les terres de bosc i erm beneficiosa per als propietaris
més grans que tenien extenses superfícies sense conreu. Perb un seci de primera
valia, segons els experts municipals, quatre vegades un de tercera, i havia estat
gravat fiscalment el 1732 només dues vegades més. Un hort dit «de regadiu»
-és a dir, amb regatge més o menys constantment assegurat- hauria costat
2,8 vegades una terra campa de primera qualitat de la mateixa superfície, i havia
pagat fins llavors una quota únicament 2,4 vegades superior. Si el comparem
amb un seca de tercera, la diferencia és de 18 en el preu i de 5,l en la taxació.
No haver discriminat l'anterior cadastre entre les terres de seca dcdicades
a cereals i a cultius arboris o arbustius suposava perjudicar fiscalment aquests
segons: una parcella d'olivera de primera hauria pagat el mateix cadastre que
una de seci tan-ibé de primera d'igual extensió, perb valia gairebé tres vegades menys.
Si els propietaris més grans posseyen terres de millor qualitat, o de cultius
més rendibles, i/o superficies extenses incultes, n'haurien resultat fiscalment
privilegiats com ,a mínim fins a l'apeo fet el 1744 per demanda popular.
Perb la llicti que cerciivem era de moment una altra: si adoptéssim com a
criteri l'extensió de cada cultiu al conjunt del terme, podríem considerar poc
rellevant la totalitat de parcelles d'horta i regadiu que ocupaven el 1744 a Cervera només un 2,9 % de tota la superficie agrícola; ara bé, el seu valor suposava
iin estimable 16'7 % del de totes les terres del terme segons els preus estimats
en el ma~ifestpds experts nomenats pel comú. Les qiie restaven sense conreu
ocupaven un 15:4 5% de l'espai, pero valien un 2'8 96 del total. Si el desigual
accés al prodacte agrari hagués depes de la desigualtat en el repartiment de la
propietat de la terra, hauríem de tota manera de tenir ben present que aqiiesta
propietat era un;l porta d'entrada a terres de classe i mena ben diferent6
5. Comparant els preus de compra de les parcelles de la familia Copons de Thrrcga
amb la imposició sobre aqriestes pel cadastre de 1716, Pierre Vilar observava que les teriea
en cultiu rnés doleltes resultaven molt més carregades que els trossos escollits (Lkexplotució
agrícolu $tina propietat a Iaorta d e Tarrega, a Assaigs sobre la Cutali~tzy~z
del se& X V I I I ,
Barcelona 1973, ps 21-22).
6. Són fiable:; aquests preus estimats pels experts municipals? Certament no pot descartar-se que 1'Ajurtament cerqués amb I'addició d'aquest cbmput de reduir en el repartiment
de la quístia municipal el grau d'equitat assolit en el del cadastre reial, atesa la propera fiscalitzaci6 del poble nienut en la confecció de 1:i nova recanació del 1744. No disposo d'un nombre suficient d'informacions alternatives sobre preus de la terra per posar-los a prova de
manera sistemitica, perb sí d'alguns casos ailiats que permeten fer comparacions. El Llibre
da Burgrris hfussot comencut als 25 Abril de 1699, Jesz~s,Muria, Joseph ( A H C ) anota de
vegades extensió i preu de les parceBes comprades pel pagks-negociant que va redactar-lo:
per un hort a les ~idoberiesde Cervera arriba a pagar, el 1714, 651,2 liiures el jornal, dues-

2. Qzli tenia la terra? A primer cop d'ull el repartiment dels sbls cultivables del terme municipal de Cervera entre els seus habitants no sembla haver
estat el 1744 accentuadament desigual. Certament, un 74 % dels propietaris
posseia menys de cinc hectarees per cap, i reunien en conjunt únicament el
35,2 % de la superfície del terme. Gairebé un 15 % d'aquests micropropietaris
tot allb que tenien era un petit hort ( i tots plegats ocupaven un 2 % de l'extensió), i el 90 % restant purament hi afegia algun minúscul bocí aprofitat fins a
l'extrem de fer-hi encabir tota la trilogia de cultius mediterranis acuradament
disposats en bancals o feixes:
Repartiment de la propietat de la terra a Cervera, segons el cadastre-matzifest del 1744-45

ha
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% de terra

pietaris

posseida

habitants
inclosos al
cadastre

To
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No era l'absencia d'un bon gruix de propietaris que posseien una quantitat
de terra per sota de la que podia abastar la seva forca de treball familiar i de
centes més que el preu estimat pel cadastre el 1744. Perb és un cas excepcional. El jornal
de regadiu el paga el 1702 i 1706 a 165 i 147 lliures, respectivament (per bé que la segona
compra era un tros de terra campa «amb algunes tires al reo>), preus inferiors a les 350 i
250 lliures del jornal de regadiu de primera i segona al manifest. Una altra sort de regadiu
la paga el 1721 a 157,5 lliures el jornal. Una «vinya» li costa, el 1719, 83,9 lliures el jornal,
estimant el manifest a 80 lliures només la vinya de primera qualitat (i amb aquella «vinya»
-que podia reunir altres cultius pel sistema de bancals- encara hi anava inclbs un «mas
espatllat*).
Els preus de compra de parcel-les per part de la família dels notaris Copons, de Tirrega,
que va trobar Pierre Vilar, són tots ells superiors als que per a cada classe i qualitat comptava el manifest de la veina ciutat de Cervera. Perb es manté la proporcionalitat relativa:
tant a TLrega com a Cervera un jornal d'olivera de segona valia, per exemple, unes vint
vegades menys que una d'horta de segona (op. cit., p. 13). També fou superior el preu que
va pagar el 1742 un mestre de cases de Cervera per una parceua que el cadastre-manifest va
avaluar en 170 lliures el 1744: li havia costat 350, pero comprant «a censal», cent cinquanta
en m i i hipotecant-se per les altres dues-centes. No es pot descartar que els preus fossin més
alts quan l'adquiridor pagava empenyorant la terra amb un censal, car aquesta era una de
les diverses formes d'ocultar interessos per sobre del tipus nominal (Fundació de misses e n
la Iglesia de S. Miguel feta per Joseph Morondo, 1776, fons de la comunitat de Preveres,
núm. 152, AHC).

62

PNRIC TEL.LO

la que permetria la reproducció economica autbnoma d'una explotació pa.;esa7
allo que determinava una concentració poc elevada en la distribució de la propietat agraria. Era que a la fragmentació extrema de micrsparcelles en mans de
propetaris lil~iputencsen una banda del repartiment no li corresponia un acaparament gaire accentuat per l'altra banda.
Solament dos propietaris tenien més de cinquanta hectarees, i es tractava
dc dos propietarjs col~lectiusben caracteritzats: la comunitat de preveres de l'esglksia parroquia], que posseia, com a institució? un total de 63'1 hectirecs
distribuides en petits lots estrategicament situats; i la finca dita els Comtals,
propietat de la comunitat benedictina del Monestir de Montserrat, de 58,6 hcctarees, que forn-,ava una unitat compacta també situada en un lloc exccl.lent.
%
25,

ha de terra posseida

-

O

Cervera. Repartiment de la
propietat de la terra, segons els cadastre-manifest
del 1744-45

--

O
-

% cie pmpietaris
9% de terra posseida
en relació amb
l'extensió total
del terme

,ln~llu,l,llllnlll~,

J-'
I I I I ~ I I 1 I ~ I I I I ~ I I l I ~ 1 T 1 . 1 ~ I

9

10

'15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

7. Per a la delimitació teorica d'una explotació pagesa independent, A. ~ Y C ~ A N S K I
i J. TOPOLSKI,
L'et:onotnia camperola abans i en la primera eetupa de la indt~strialltzrzcin', a
«Estudis d'Histbria Agraria», 4 (1983), especialment ps. 8-21; al mateix número intento una
posible aproximació empírica al traqat d'una «frontera» entre explotacions pageses independents i no-independents seguint indicacions de Slicher van Bath i Chayanov ( L a produccin'
cernlícola a les peiites explotacions pageses del Pla de Mallorca, 1850-51, ps. 183-189). La
nccessitat de liogar m i d'obra assalariada o d'oferir-ne a les estacions agrícoles punta perniet
una primera delimitació indicativa, pero el criteri decisiu -més difícil de mesurar concretament- és la possibilitat o no d'assolir una reproducció economica autonoma.
8. No es conipten els béns particulars dels preveres, per la qual cosa la xifra resultont
no inclou la totalitat de terrec en mans del clergat secular. Pcr estudiar l'estructura de la
propietat de la terra he preferit mantenir aquesta delimitació, tot i que planteja dubtes que

El seu cas destaca visiblement, juntament arnb els d'una dotzena més de propietaris que, disposant d'una superfície superior a les vint-i-dues hecthrees, s'allunyen
clarament de la resta (vegeu el grific de la p. anterior).
Integraven aquesta dotzena de propietaris destacats, cercant «atrapar» l'esplésia, un botiguer i un comerciant, quatre cavallers -dos d'ells regidors de
1'Ajuntament- o «senyores» vídues de marits que gaudien probablement de
parella condició, una ciutadi honrat, un «doctor» i quatre pagesos benestants:
la barreja d'estaments privilegiats de poca volada i plebeus enriquits que de fet
caracteritza, en una petita ciutat de l'interior catali com la Cervera del set-cents, el
sector que escapava a les penúries del gruix de propietaris lilliputencs? Els mossos que trobem vivint, juntament arnb un o uns quants parells sencers de bones
cavalleries, a les cases benestants i ben situades d'aquesta minoria de pagesos
rics ens indiquen que els seus amos gaudien d'una quantitat ( i una qualitat) de
terra superior a la mínima indispensable per garantir la seva independencia com
a explotació agrícola. Probablement eren els únics entre la població considerada
pagesa que es mantenien per sobre d'aquesta frontera, i, un cop superada, de
seguida aquests pagesos-negociants aconceguien rivalitzar arnb patricis de rnés
Ilustre en la quantitat de béns posseits a la ciutat. Entre ells i la gran majoria
d'explotacions familiars arnb parcelles massa minses per assolir una reproducció
economica autonoma, les unitats pageses estrictament independents devien ser
molt esca~ses.'~

alguns autors resolen postulant un comput global d'uns i altres béns (A. SOBOLTL,
Sur l'ktude
des doczrments fonciers ..., op. cit., p. 79). El problema de fons és el de la naturalesa mateixa
de 1'Església com a institució, i les seves interseccions arnb el sector benestant de la ciutat,
qüestió que tracto rnés en extens a Pagesos, menestrals i rendistes. Aquí, sumar les terres
posseides en rhgim particular a les dels beneficis i la Comunitat de preveres únicament serviria per destacar encara rnés la parroquia de Cervera com a primera gran propietaria de1
terme.
9. Entre les quinze i les vint-i-una hectarees hi havia dues dotzenes rnés de propietaris,
amb quatre nobles o vídues de noble i un altre regidor, un catedratic en medicina, tres notaris, un apotecari, un candeler de cera, dos comerciants, onze pagesos rics i un teixidor.
10. Només vint-i-quatre explotacions tenien mosso (i únicament una arribava a tenir-ne
dos). La mitjana de les hectarees de terra en cultiu posseides per aquestes explotacions era
d'onie i mitja. Les 692 restants que no tenien mosso donen una mitjana de tema en cultiu
de 3,6 ha. De la mateixa manera, trenta-sis explotacions tenien rnés de 10 ha en cultiu per
unitat de forca de treball interna a I'explotació (és a dir, sumant a la del propietari la dels
fills, altres familiars masculins adults que convivien a la mateixa casa i els mossos), contra
680 que en tenien menys de deu, 613 que en tenien menys de cinc i 191 que en tenien menys
d'una. Aquest gruíx de microexplotacions havien de tenir un excedent de forra de treball per
oferir com a m i d'obra assalariada fins i tot en estacions punta.
Quant a les cavalleries, les dues terceres parts les tenien els propietaris més petits, d'una
a deu hectarees; i encara un 19,5 % d'aquestes cavalleries era en mans dels qui posseien
menvs d'una hectarea de terra. Un 65,2 % de les cavalleries tenien menys de cinc hecthrees
en cultiu per treballar. Hi havia també, per tant, un excedent de forra de tir que es traspasearia de les petites explotacions (i microexplotacions) a les rnés grans, per exemple anant els
seus amos a llaurar arnb elles a jornal o prenent algunes parcelles a parceria. Aquesta era
una forma de carregar els propietaris rnés grans sobre els propietaris petits els costos de1
manteniment del bestiar a les epoques d'inactivitat agrícola. Ara bé, les millors cavalleries
-mules i cavalls- apareixen arnb una major freqüencia entre els propietaris benestants.
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D'un total cle 204 individus caracteritzables com a pagesos per l'ofici esmentat al cadastre --pagks, parcer, hortola, moliner-, un 12,7 % no posseia cap
terra i devien haver de trebaliar les d'altri com a parcers o arrendar-la. Dels
altres, gairebé la meitat tenia menys de cinc hectarees, i un 80 % mengs de deu.
El vint per cent restant, que tenia entre deu i quaranta-tres hectarees per cup,
formava aquella minoria de pagesos benestants que s'aparellaven amb els membrea de corporacions distingides, les professions liberals i fins i tot la petita
noblesa provinciiana, si més no quant al patrimoni.
Afegint als dels pagesos el grup de jornalers agrícoles propietaris d'algun
bocí de terra, la població que directament i principalment depenia en els seus
ingressos del treball agrícola constituia només un 41,5 5% dels propietaris. Qiiasi
la meitat dels mr:nestrals enregistrats al cadastre també posseia parceuea i, exceptuant els agremiats més rics i l'élite dels «artistes», agrupats en callegis. ben
segur que devieri alternar l'ofici amb el conreu de la terra. Eren tots junts un
28,5 % dels propietaris agrícoles. Un 15,4 % eren comerciants, botiguers i negociants, membres de les professions liberals, funcionaris, nobles o capellans, i en
el 14,2 % restant s'hi aplegaven vídues, donzelles i forasters. Es un altre aspecec.
del distanciament real entre estructura de la propietat de la terra i estructura de
classes agraria.
Els contractes de conreu poden de vegades marcar drecera entre propietat
i explotació. A Cervera no sembla que tinguessin un paper determinant. H i havia,
és clar, parcers que treballaven terres dels benestants i 1'Església. De vegades
encara podia interposar-se un arrendatari. Alguns petits horts també s'arrendaven
directament a qui els feia produir. Pero no eren un conjunt prou nombrós coni
per distanciar decisivament l'estructura social del conreu i el repartiment de la
propietat agraria. Pactes de masoveria eren encara més infreqüents en una
comarca de pobjament agrupat en nuclis d'extensió molt diferent, pero tcndent
la majoria a tancar-se en forma de poble-carrer o viln closa circular."
11. La resposta de la ciutat a l'enquesta de Zamora el 1389 diu que «estas tierras esírín
dioididas etztre titzrchisitnos particzdares, que son dueños de ellas...». DzleCo tradiicix aquí
el voceble «amo», f o r p sinbnim al de pages en el vocabulari de la zona en aqueit moment.
cA1;ranos de los dueños, mayormente por lo que nzz~aa las tierras de regadío, las cottcedeit
ca otros en arriendc temporal ... Otros las conceden también por término lzmztado a rvedzas...»
(Andreu DE Massc~,h'oticias de la Ciudad i tirmino de Cervera en satisfacctót~al ittterrogetorio que el señor Don Francisco de Zamora ertaió al Doctor Don ..., Cervera, 26 de febrer
de 1789, Ribliotecii del Palacio Real, Madrid, ms. 2468, preg. 80, foli 83). Una altra enquc<ta
del 1802 contestava «la vzayor parte» a la pregunta de « ~ Q u cantzdad
i
de tzerras hay cultzs.idas por sus pro~ietarios?»,i estimava en un qiiart de la terra conreada la cedida a altri
arnb contractes de conreu (Interrogatorio sobre la cantzdad, caltdad, destitto y czrltzvo de lrls
tierras, parid formar la divtsión agricola de EspaiiB, Barcelona, 10 d'octubre de 1802; copiad^
a1 manuscrit de Jc~sepRus, Nota de alguns apzlntaments de les coses se han trextat y cotzsten en Alz~tttar~zents
... comensan dites notes en lo mes de setembre del any 1776, AHC).
Aq~iestaproporció d'una quarta part 6s encara una estimació forca alta per a la Segarra del
set-cents, determiriada grobablement per l'existhncia a Cervera d'un nucli important dc
propietaris rendistss, car a les contestes a l'enquesta de Zarnola la majoria de pob!es de la
comarca diuen derconhixer qualsevol contracte de conreu altre que no fossin les antigucs
cessions emfiteutiques als actuals posseidors (per exemple, a Talavera: «cada ytzdzvi(lzto poser
szc tizrra, quien mzs y quien menos, y tto hay semejantes tratos.>, BPR, ms. 2172, preg. 33).

El pagament practicament universal de censos i lluismes suposava el reco.
neixement d'un domini eminent de naturalesa emfitkutica envers uns senyors
directes. La chrrega no sembla haver estat en el set-cents excessivament gravosa,
Com a part del regim senyorial determinava un sistema de detracció de renda
que allunyava estructura de la distribució de I'ingrés agrari i estructura de la
propietat de la terra. Perb els seus efectes planaven per sobre de la propietat
mateixa: el cadastre el pagara sempre el propietari útil, sense massa dubtes
sobre la noció mateixa de «propietat».12 Pages i amo eren termes sinbnims en el
vocabulari de la Segarra d'antic regim.
Establiments emfiteutics tardans, amb rendes actualitzades i de naturalesa
diferent a l'exacció senyorial tampoc no eren freqüents, i quan tenien lloc acostumaven a anar molt units a alineacions a carta de gracia derivades de situacions
d'endeutament. El sistema de cultiu predominant, que feia compartir una mateixa parcella als cereals, els ceps, les oliveres o els ametllers, suposava també
una absencia gairebé general del contracte de rabassa morta.
Finalment, dels 1.347 individus i institucions de Cervera contribuents a la
doble fiscalitat reial i municipal regulada pel cadastre-manifest del 1744, 631 no
posseien terres (un 46,9 % ) . 1 3 Aixo, i el fet que entre la minoria benestant de
la ciutat era forca comuna la possessió de terres o drets en altres indrets de la
comarca, ens ha de fer cauts a l'hora d'interpretar aquella primera impressió
general d'un repartiment no gaire desigual de la propietat de la terra. El coeficient de Gini per a la distribució d'aquesta propietat, mesurada en extensió entre
la població propietaria a dintre de Cervera, no presenta una alta concentració:
0,569. Superior, és clar, als que s'obtenen en zones d'estructura minifundista,
pero per sota dels de zones amb una presencia important d e la gran propietat
apraria.14
12. Referent a la divisió emfiteutica del domini, que a la Cervera de la segona meitat
del segle XVIII no sembla haver plantejat massa dubtes sobre la noció de «propietat», deia
la resposta a Zamora citada a la nota anterior: «...muchísimos particulares, que son dz4eños
d.. ellas, bien que algunas de ellas reconocen a otro por seZor directo, a quien pagan un
pequeño censo anual, a saber, una, seis dineros, otras un sueldo, otras un real, y algo más, pero
siempre es cosa poca, y en caso de venta, u otra alienación le paga por su laudemio un real por
libra: pero ya es regular que los señores directos o alodiales hagan gracia de tercio, y con
esto lo es de pagarles solamente diez y seis dineros». Aquestes quantitats són sensiblement
inferiors als pagaments habituals de rendes censals de les que s'ocupa aquest treball, de les
quals no he trobat mai escrit que fossin «poca cosa»; en canvi, hi ha contestes a I'enquesta
de Zamora i d'altres textos coetanis que les relacionen amb el delme (principal peca del
rkgim senyorial subsistent) i la fiscalitat reial.
13. Perb d'aquests, un 27,4 % eren fills d'alyn propietari de terres i podien esperar
d'heretar-ne algun dia. Aixb mateix val pel 25,6 % de tota la població cadastrada considerada
pnta el reto1 comú de «jornaler» (categoria fiscal que en aquest context s'aplica als adults
que no eren cap de família pagesa o menestral, ni tenien alguna altra condició gremial, profesional o de status); un 20 % d'aquells «jornalers» eren fills de pare considerat pages i
únicament un 5,6 % ho eren de pare també jornaler. També l'estmctura d'edats suggereix
la necessitat d'entendre la categoria fiscal de «jornaler» sota I'angle de la reproducció social:
la seva edat mitjana era de 33 anys (i es coneix en un 93,l % dels casos) mentre la dels
pagesos era deu anys més elevada (i apareix només en un 21,2 Yo dels casos).
14. Ramon Villares obté a Galícia el 1753 un índex de 0,383, mentre que a Carmona,
també segons dades del cadastre d'Ensenada treballades per J. Cruz Villalón, era de 0,88
(R. VILLARES,
La propiedad de la tierra en Galicia, 1500-1936,Madrid 1982, p. 22; J. CRUZ

Ara b&, el tipus de poblament de la Segarra en una muni6 de petits niiclis
d%haitat concentrat, cada un d'ells amb el seu minúscul terme municipal, incrementa considerablement el perill d'indivisibiiitat de la gran propietat des de
lkscala local en que es confeccionaren els cadastres. 1, a mes, aquesta mesura
estadística del g,rau d'inequitat deixa fora precisament una de les causes més
evidents de desigualtat social agraria: la barrera entre posseidors i no possLidors
de terra.
Malgrat aixb, el cilcul d'aquest c:oeficient no és pas una mesura iniítil. 6 9
pertinent, per exemple, a l'hora d'observar els trets de la conformació de Cervera
com a comunitat, és a dir, com a microcosmos político-social amb personditat
jurídica. Pero un ús assenyat recomana esperar, abans de treure'n concliisions
importants, a comparar-lo amb d'altres mesures pel mateix conjunt de poh1;ició
del que s'ha obtingut.

3. Havent vist s~imiriamentqui tenia la terra, preguntem-nos ara c~uilzrt
tevva tenia cada mena de propietari, cada grup social agrari. Cultius i qiialitats
de la terra, ¿estaven repartits en !es mateixes proporcions que I'extensió del sol
cultivable? El quadre següent mostra que no era aquest el cas a Cerrera pel que
fa al tipus de cultiu:
Relació eiztre el rcpartitnent de les terres de seca, regadizc i sense conreu,
segons el cirdastre-nzatzifest del 1744-45
--

-

-

% de tota

% de pro-

ha

total

pietaris

100,OO

% de terra
posseida

100,OO

% de tot

%I de tot

el seca

el regadiu

100,OO

100,OO

la terra
sense conreii

100,OO

Entre els propietaris de menys d'una hectirea hi havia una certa abundor
relativa de terres de regadiu i es tractava, en forqa casos, de petits horts fnrni1i:irs. Malgrat aixb, la proporció de terra de seca que tenien era superior a Id
\r~~~.i~.61rí,
Propiedad y zdso de la tierra en la Baja Andalucía. Cartnorza, siglos XVTTT XX,
Madrid 1980, ps. 87 i següents). Utilitzant els Libros pndrones de riqueza de Valhncia. Juan
Romrro Gomález i J. L. Hernández Marco obtenen índexs de concentració f o r ~ aelevats,
superiors a 0,5 tarit a l'horta com sobretot al seca (Ferddalidad, hurguesila y campesiízado ...,
on. cit., 11s. 49 i següents; Propiedad agraria y sociedad rural.. ., op. cit., ps. 21-73 i 184).
15. L a mitjana per a tot el seca ho 6s de la terra campa, vinya, oliveres i ametllcrs.
Per a tot e1 terme, les mitjanes respectives eren: 2,77 per als cercals, 2,49 la vinya, 2,66 a
tot el seca.

proporció que els pertocava de tota la terra sense discriminar, cosa compatible
amb I'anterior pel fet de posseir una porporció menor de terra sense conreu.
També els propietaris d'una a deu hectarees disposaven d'una porporció de terrp
superior si prenem només la de seca, perb, a més, la seva participació en les de
regadiu és molt inferior al percentatge posseit quan es compta tota la terra junta.
Entre els qui tenien entre deu i vint hectarees la proporció de seca detinguda
era gairebé identica a la posseida sense diferenciar cultius, i encara inferior la
participació en les terres de regadiu. En canvi, els resulten percentatges superiors
de terra sense conreu. Més amunt la situació es fa ja del tot clara: no solament
sovintegen més els regadius, relativament a I'apropiació de tota mena de terres
del terme, a mesura que els propietaris són més grans; els qui tenien més de
vint hectarees acaparaven un 43,5 % de la terra irrigada (o irrigable) quan, sense
discriminar el tipus de cultiu, apareixen posseint només un 17,8 % de tota la
terra (i eren en conjunt divuit propietaris, un 2,5 % del total). La seva participació en les terres sense conrear també era superior al percentatge de terres
posseides en general.
La composició interna per a cada grup de propietaris de terra entre seca,
regadiu i sense conreu mostra igualment que la proporció de terra campa, vinyes,
oliveres i ametllers era en general decreixent a mesura que ens movem dels
petits propietaris als més grans, mentre s'incrementava el percentatge de terra
inculta i s'accentuava la importancia del regadiu, sobretot en els nivells superior~:
Terres de seca, regadizt i sense conreu per grups de propietaris, segons
el cadastre-mnnifest del 1744-45

ha

% de pro-

pietaris

hectarees
posseides

% seca

% regadiu

96 sense
conreu

total

100,OO

3.260

81,7

2,8

15,5

No era solament aquest acaparament del regadiu l'introductor d'elements
addicionals de polarització entre els propietaris de terres que accentuava el grau
de desigualtat, ja determinat pel repartiment de la propietat mateixa. Si com
més amunt menys proporció de terra de seca es tenia, el calcul de les qualitats
mitjanes d'aquest seca per a cada nivel1 de propietat demostra que, de tota
manera, era un seca cada vegada millor. El desigual repartiment de la qualitat
entre les terres de seca era tot un altre factor polaritzador:
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Qualitats rnitjanes de la terra de seca possei'da.
Cervera, segons el cadastre-manijest del 1744-45.
ha de terra
de sed,

-

núm. de
propietaris

Q terres
de cereals

Q terres
de vinya

Q dc tot
el seca

+ (ha de 2a. x 2) + (ha de 3a. X 3)
(ha de la. + ha de 2a. + ha de 3a.)

(ha de la.)

C! =

Totes dues c.oses -accés desigual als diferents cultius i difcrcnts qu:ilitatses reflecteixen en la relació proporcional entre extensió posseida i valor monetari
d'aquesta. Excepe per al grup que tenia microparcel.les inderiors a una hecthrca
(en tractar-se de petits horts), el valor monetari de les terres en mans dels petits
propietaris és proporcionalment inferior a l'extensió que ocupaven. El gercentatge
de propietaris que tenien entre deu i vint hectirees era si fa no fa el mateix.
En canvi, el 2,5 %J amb més de vint hectarees detenia un 17,s 96 de l'extcnsió
del sol cultivable, pero posseia de fet un 23,7 % del seu valor:
Relució eentre la terra possetda e' el valor d'rrguestn
%

96
del valor de
tot el terme

id. en

~ietaris

de terra
posseida

lliures

propietaris

1130,OO

100,OO

100,OO

390.321

716

%

deis proha

total

mitjana

545,1

En resum, t:ls propietaris rnés rics no solament tenien rnés terra, sinó que,
sobretot, la tenien més bona. La representació grhfica del repartiment de la tersa
segons el seu valor monetari enregistra una polarització superior en els extrcrns,
comparada amb (21 griiíic del mateix repartiment avaluat en extensió. Els pronictaris destacats aicara es fan notar més, mentre que poc mes de la meit:it dels
propietaris fan pinya a la primera barra, la dels que tenien menys de 25Q lliures
de terra:

..
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Cervera, repartiment del valor de
.la propietat de la terra, segons
el cadastre-manifest del 1744-45
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Lliures de terrp posse'ida

Aquel1 51,4 % de propietaris amb menys de 250 lliures per cap disposava
en conjunt únicament del 12,6 % del valor de totes les terres del terme. Els qui
tenien més de 1.000 lliures cada un, que eren en conjunt el 12,3 % de tots els
propietaris ( i el 6,5 % dels habitants o institucions enregistrades al cadastre),
acaparaven un 54'3 % de tot el valor de la terra. El 36,3 % restant de propietaris, situats entre les 250 i les 1.000 lliures de terra, tenien l'altre 33,l %
d'aquest valor.
El fet de passar d'avaluar el repartiment de la terra en extensió a fer-ho en
valor monetari es reflecteix clarament en la mesura del grau de desigualtat mitjangant les corbes de Lorenz i els corresponents índexs de Gini: de 0,569 el coeficient puja a 0,655 (vegeu el grafic de la p. següent).
4. Aquesta accentuació de la desigualtat en el repartiment de la propietat
quan passem a considerar-lo introduint tipus de cultius i qualitats del sbl, Cera
un tret particular de Cervera? ¿O bé allb que és excepcional, per la seva veracitat. és el cadastre-manifest cerverí de 1744-45?

ó
=
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9b acumulatiu d'individus

L:: ccrba de Lorem del reparti-

inent de la propietat a g h i a
nvsilunda en e:rtenciS.
L:iJ. d d vaIor d'aq~estapropietat avalusda en Uiuns.

Mentre que de vegades l'acapararnent de terres bones apareix clarament
com un factor polaritzador de la riquesa,'%n altres casos cadastres i amillaramenta donen com a resultat I'existencia de zones extenses d'erm, garriga boscos de poc valor i rocam en les grans superfícies que detenien terratinents i grans
propietaris.17 No sempre resulta clar si aquesta contradictoria imatge fornida tx:.
algunes fonts cadastrals és fruit d'una infrnvaloració sistemdtica i deliberada en
la composició de les grans propietats, reeixida grdcies al control de les aiitoritats
locals per part dels mateixos grans propietaris, o bé respon realment a una
determinada orientació econbmica rendista dels propietaris, contraria a esmergar en desermaments i plantacions quan les expectatires de rendibilitat no eren
altes.
En qualsevol cas, no hi ha dubte que el cadastre-manifest de Ccrveia (le1
1744 és una fon: d'origen fiscal poc corrent. Correspon a un d'acludls casos
escepcionals en e:s quals, a l'etapa final de l'antic regirn, I'oopsició a la rcalitza16. «... les bo;znes terres sppartertazerzt fvéqz~erltnzetzt aztx priuil&gi&s 021 azrx bourji~oa,
qz~z~ls
détennient, et itzuerscr~zeizt poar les
rnur~~xzises
terres des paysuns» (A. SOBOUL,Sz~v1"étz~dedes doctl~nentrfoítciers ..., op. cit.,
ps. 81-82). A Segbvizi a mitjan segle XVIII dos tercos de la superficie era en mans dels pagesos
que les conreaven, pero a causa de la mala qualitat d'una part d'acluesra extensi6, nnrn6s s'hi
obtenia la rneitat del valor produit anualment. Tnstitucions eclesiiistiq~iesi propietaris ahseritistes treien l'riltra ineitat del ter$ de superficie que detenien (Angel G ~ a c SANA,
i ~ Desilrrol!o y crisis del Antigzao Régiwzen en Castilla la Vieja, ecottortzíu y s.ociedad c s t:ctrrrd de
Segovia, 1500-1814, Madrid 1977, ps. 263-264).
17. «... los grrvades propietarios suelen poseer tierras de peor caíidud.. . La czrtr~tiótz
se puesta a pensar en posibles frairdes ...» ( J . AZAGRA
Ros, Fiscnlzdt~d directe sobre el rltzínt!o
rffral vnlencit~tto..., ap. cit., p. 270).
cc q z ~ iaz~gt~~e~ztait
pratiqzrerxent la superficie

ció de noves recanacions i mesuraments per part dels intendents -aquells agents
tradicionals de la submissió pagesa-, no provenia dels de de baix, sinó dels
privilegiats i rendistes, i d s pobres i els sectors plebeus esdevenien aliats de la
Intendencia i els gebmetres reials."
Segons que consta en una nota inserida en el repartiment de la questia del
1745, i en d'altres documents d'abans i de després -el fet era ben retingut en
la memoria collectiva de la comunitat-, l'any 1576 la ciutat havia pogut comprar el dret d'aquella quístia «arbitrhria» a una senyora de la família dels Santcliment-Gualbes, resident a Barcelona, que n'havia heretat la propietat «útil»
(la precisió és significativa: calia deixar ben clar que Cervera no havia tingut
~ dita
mai altre senyor que el rei! ) i podia augmentar-ne I'import a v ~ l u n t a t . 'La
qziestia o talla senyorial gravava les terres i cases del terme, i el seu repartiment
anual havia donat lloc a la confecció d'un llibre del manifest on eren amanifestades» aquestes propietats pels seus posseidors.
El primer manifest conservat a I'Arxiu Histbric Comarcal de Cervera és de!
1340, i el conjunt de la serie -d'importancia comparable als fons d'estims o compoix de Llenguadoc i Provenca- consta de quaranta-set manifestos més: onze del
segle XIV, vint-i-un del xv, onze del XVI i cinc del XVII. El cadastre reial i
alhora manifest municipal del 1744 pot considerar-se el darrer d'aquesta practica
de cinc segles; i encara va allargar la seva vigencia fins entrat el segle XIX
mitjancant un sistema forga acurat d'enregistrar totes les mutacions de propietat
que s'havien esdevingut."
Després de la compra del 1576 als Santcliment-Gualbes, la quístia va convertir-se en un impost regular del Comú, el més important per la quantia i veritable eix de les finances municipals. La seva existencia tenia un secret en el
revers: que tots els habitants gaudissin d'exempció de delme i primícia, visible
ensenya de la identitat de Cervera com a comunitat i principal tresor -juntament amb el dret sobre les aigües del riu Ondara fins al seu naixement- entre
el privilegis aconseguits en la lluita multisecular contra els senyors de la terra
practicant una estrategia d'alianqa amb el rei.
Aquesta tradició fortament reialista havia de pesar molt en la primera fase
de la Guerra de Successió, justament quan es produí el decantament de posicions. El suport donat a Felip V -monarca que havia fet estada a Cervera,
havia jurat i confirmat tots els seus antics privilegis i els havia concedit la
compra del tito1 de ciutat- fou una opció majorithria, precipitada molt prsbablement des de baix pels sectors plebeus. La intervenció del poble menut quan
les forces borbbniques arribaren a Thrrega el marc de 1706 sernbla haver decidit
finalment, superant l'anterior divisió de parers i les actituds vaci1,lants existents
entre els components de la paeria i els membres de l'élite organitzada en l'anome18. M. BLOCH,op. cit., ps. 503 i 287, 358-360.
19. El «senyor útil i propietarh de la quístia era el cavaller en Joan Janer, del qual
hereti la senyora n'Eleonor Beneta Santcliment de Gualbes i Janer, i a qui fou comprada
per la ciutat (Llibre del repartiment de la qulstia, 1745, AHC).
20. L'Arxiu Histbric Comarcal de Cervera és encara en procés de catalogació, pero la
relació aproximada de manifestos conservats és de quaranta-vuit més el cadastre-manifest de
1744-45. Els compoix més antics són també de la primera meitat del segle XIV (A. SOBOUL,
De la faction des compoix, a Probl2mes paysans ..., op. cit., ps. 49-86).
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nada Junta de Ciudadanos Visibles de Cervera. Sota una hegemonia indiscutible
de la petita noblesa, els doctors, notaris, cirurgians i «artistes» decantats pel
partit Borbó, 1'e:ntestament amb que seria mantinguda I'opció filipista malgrat
I'escalada de repressions austriacistes, íins a arribar a I'exode col~lcctiua Lleida
de sis-cents setenta-cinc cerverins el 1712, demostra que tenia al darrera un fort
consens comiinitari.
Curiosament, fou en acabar-se la guerra i posar-se en marxa la Nova Planta
que es prodiií un sobtat trencament d'aquell consens i un esquinqament molt
seriós d'aquella hegemonia. El sector pages i menestral resultaria del tot decebut
amb I'espectacular i teatral recompensa de Felip V a la costosa fidelitat mantinguda per la ciutat. Pero com que la cultura plebea del poble menut estava molt
impregnada del reialisme tradicional, arnb el qual la memoria collectiva deia
haver aconseguir una bona pila de privilegis i immunitats, els decebuts assenyalaren com a causants de la seva frustració, no pas el rei, sinó precisament els
qui veien benefiiziar-se de la situació: els ocupants dels nous chrrecs de regidor
Derpetu, antics integrants de !a Junta que aconseguiren dissimular la seva pusillnnimitat inicial i no ser inclosos en la llarga Ilista de notables denunciats pcr
desafectes al B ~ r b ó . Sentiren
~l
que els era aplicat el mateix chstig polític que a la
resta del Principat, quan es consideraven mereixedors d'un premi exemplar, i
culparen de traiclors els repidors perpetus, que, «cotzvirtiendo la libc~taden esclrzcitztd, y el nlibio en fatiga, hacen servir dichos Reales Privilegios efz la ritns segurd
apressión y aniq,ailamieízto de los vecinos»."
Els pebcus respongueren a l'«opressió» organitzant-se en una csnfederació
intergremial anomenada Gremi de la Bona Voluntat, la qual, malgrat el seu cardcter illegal, no es cansa de fustigar les noves autoritats presentant en nom d'uns
«Capitanes de los Gremios, el Común y Particzdares vecinos de la fidelisima cirrclrd de Cervera):,denúncies i recursos a la Reial Audiencia contra I'Ajuntament
21. D'una Esta de trenta-nou noms n'hi havia catorze que gaudien de condició nohiliiria o amb tractainent de don, quatre doctors, sis clergues (incloent el rector i dos domrrsl,
tres comereiants i vuit menestrals (ACA, N.Az~d.,Registre 120, fs. 23-23v). Dec el conciycment d'aqiiesta re1,ició dels cerverins suspectes d'austriacisme al treball de Josep M. TOI:RIS
I RIBÉ, Elx micnicepis catalans de Z'Antic RCginz, 1453-1808 (Barcelona 17831, el qual, junt.1mcnt amb Núria Sales (Els botiflers, 1705-1714, Barcelona 1981) i Jaume Bartrolí (Lrl COY:
de 1701-1702 zcn $-ami truncut, «Recerques», 9, 1979, ps. 57-75), ha contribuit a replantejat.
el significat del coriflicte successori a Catalunya. Tortas i Ribé dóna per bona, perb, la vcrsici
del cas cerverí elatiorada per Agustí Duran i Sanpere a Felip V i la Ciutat de Cerveru (Barcelona 1963). Duran i Sanpere, basant-se en bona mesura en el relat de Josep Corts (Estaclo
Antigzro y No<lerntr>de la Czzidad de Cervera, 1723-40, AI-IC), atribula la proclivitat filipist,~
cerverina a I'ilite robiliiria i benestant organitzada al voltant de la Jzanta Hc Cit4dad~znoscz~;bles de Cerveru, foica dels quals o apareixen directament denunciats com a desafectes 21 Norbti
en la delació policial, o bé tenien liigams familiars molt estrets amb denunciats. Discuteiun
mts a fons les con radiccions de la versió de Duran i Sanpere i les motivacions profundes dc
l'opció borbbnica cle la comunitat cerverina en la Guerra de Successió a P(zgcsos, ntenes~r~rlr
z rendistes. Per als trets característics de la cultura plebea tradicional i les formes d'esetcir-hi
la seva hegcmonia «teatral» els cciutadans visibles» i la petita noblesa provinciana, veyeii
E. P. THO~IIPSON,
Pntrzczan Soczety, Plebezaiz Ctaltzlre, «Joiirnal o£ Social IIistory», 7 (1973),
ps. 382-405, i La sociedad inglesa del siglo X V I I I : lucha de clases sin clrzsese?, a Trudic!bit,
revzlelta y conscielrcia de clase (Barcelona 1977), ps. 13-61.
22. ACA, Rl Azrd., Villetes, Reg. 377, fs. 156-159v (1.1 de febrer de 174.11.

i el corregidor. Presidiria les seves demandes la de tornar a I'elecció de paers
anuals, «pues con tal disposición no pueden fundar mayorazgo en los bienes del
común», «siendo assi que es tan notoriamente perjudicial y nocivo al común, y
particulares vecinos de la ciudad, el que sus regidores sean perpetuos, pues con
este motivo atr0tIellan con toda libertad la iusticia., ,
v destruvendo el bien común
le convierten en sus domésticos interesses, y oprimen a los pobres vezinos sin
limite, governándose con el dictamen de sus interessadas p a ~ s i o n e s » . ~ ~
La auístia seria conservada d e s ~ r é sde la victoria borbonica. com tots els
altres privilegis de la ciutat que no contradeien explícitament el decret de Nova
Planta ( i que, de fet, en virtut de l'article 42 restaven igualment vigents sense
la teatral confirmació del monarca). Pero l'alianca de la comunitat de Cervera
amb Felip V no va estalviar als seus habitants quedar sotmesos al pagament del
cadastre reial. Aixo va suposar-los un recruament de la fiscalitat, que els cerverins havien de sentir com un afront especialment enverinat en produir-se precisament enmig de l'espectacular foc d'encenalls de la recompensa del rei a la
seva lleialtat. En un dels recursos adregats a la Reial Audiencia es deia, per
exemple, que s'havien fet mereixedors de la reial gratitud pel seu «constante
amor e innata piedad a V.M. sacrificando tantas vezes sus vidas y haziendas por
el real servicio en medio del theatro más enzendido de guerra.. .», gratitud mostrada en «... multitud de exempciones y Reales Privilegios». «Pero sin embargo,
desto de muchos años LZ esta parte, y especialmente en el tiempo presente, se
hallan padeciendo la más Cruel y sensivle invasión (sic) que jamás hnn experimentado.. . Esta crecida tormenta. Guerra v sedición (sic) aue los vezinos fidelissirnos vasallos de V.M. padecen viene de mano del tirán'ici y escanda10so'~roceder, y potencia del corregidor y regidores de la Ciudad.. .D."
Una de les cam~ndulesde Felir, V amb Cervera d e s ~ r é sde la Guerra de
Successió havia consistit a concedir-li el 1731 un suposat «enfranquiment» del
cadastre per vint-i-cinc anys, consistent a pagar les tres mil lliures anuals del seu
import per a la construcció de la nova i única universitat erigida a la ciutat
(grhcia que, per cert, el comú anterior al cessament produit per la Nova Planta
no havia Das demanat).25De fet., aauesta era sim~lementla fórmula més senzilla
i econbmfca per a la kateixa hisenda reial, com ies successives prorrogues tot a1
llarg del segle demostrarien. Pero als ulls de la gent menuda la cosa es podia
-o es podia voler- entendre d'una altra manera: el rei els havia volgut enfranquir merescudament i, en canvi, el corregidor i els regidors els feien tributar
molt més aue abans Der bastir una universitat aue els beneficiava ben DOC. mentre
els acadekics mateiXos maldaven per escapolir la imposició i donaven svport aI
poder local en els seus enfrontaments amb els plebeus.
El reialisme tradicional i la consciencia d'haver lluitat pel partit guanyador
encenien la rebel.lia i propiciaven un clima de desafiament proper a l'avalot -que
esclataria per fi, precipitat per un altre motiu, el 1743-, exactament al contrari
L

A

23. Id., f. 159.
24. ACA, Rl. Aud., Villetes, Reg. 377, fs. 200-20417 (2 de gener de 1745).
Noticies ... de Cervera, doc. cit., preg. 200, fs. 124-125. Quant a
25. A. DE MASSOT,
la «gracia» de la universitat, vegeu J. CORTS
(Estado antiguo y moderno ..., doc. cit., fs. 407v417) i A. DURAN
I SANPERE,
Felip V i la ciutat de Cervera, op. cit., ps. 55-61.
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com a les poblacions mCs decididament austriacistes la consciencia d'haver estat
venciits podia afavorir el derrotisme i la resignació: «Ninguna observancia tzi cum-

plimiento tienen los Reales Privilegios de Franqueza que gozan los Vezilzos eic
dicha Ciudad -deia la confederació intergemial ~ l e b e ael 1744-, a ~ t e sb i m
los Regidores los pecha8 y hacen contribztir por los géneros con más rigor que
a los forasteros.. . )> .26
Es percep eri el judici la consciencia de comunitat configurada histbricanicnt
i jurídica, receptacle de la cultura política plebea pre-industrial caracteritzsda
notablement en aiquest cas per una estrategia reialista forca reeixida. L'existencia
de dos repartime:?ts que gravaven uns mateixos béns dels veins, el de les tres
mil lliures del cíidastre i de les 2.057 lliures de la quístia?' augmentava la
visibilitat de les tlesigualtats i ocultacions favorables als benestants i poderosos.
Els gremis i els seus «capitans» practicaren la mateixa política que havia
estat la tradicionsil de la ciutat portes enfora: adregar-se directament a les autoritats «de més arnunt», a l'administració reial, per cercar auxili en la lluita contra les autoritats immediates. Si no podien deslliurar-se del cadastre ni la
quístia, sempre podien esperar aconseguir-ne un repartiment més equitntiu:

"

«Como el término de la ciudad no se havia medido o recatzado desde el año de
1716, en cuyo dilatado espacio de tiempo han pasado muchas heredades de utzos a
otros, se hallaron los vezinos enteramente gravados con la paga de dichas tres
mil libras, por lo que acudieron al supt'rintedente general de Cathaluña paraque
mandase medir er' termino, y examinar las heredades y sus posehedores, parrr26. ACA, Kl. Aud., Reg. 377, f. 158.
27. Per a l'irnport del cadastre, vegeu 1:1 nota 24. L'import de la quístia és el declarat
a la Relacidtz de los enzoluvzentos de la Ciudad de Cervera ..., del 4 de desembre dc 3743 inclosa al Catczstro fle !a ciudad de Cervern y szd término ... (1744), AHC.
28. El Grerni de la Aonn Volzlntat assenyala com a aliats alguns pocs ciutadans «visibles»: el noble don Prancesc Grau i de Sunyer i els seus germans, els quals consideren «los
Unicos y solor Protectores del Pzteblo» amb autoritat moral suficient per pacificar «el hnztxo
hostigado de los veanos*, evitant que «pudiera haver sadcedido la Última, y 1.l-zás fatal devgr.1cm...». El triatcix memorial de greuges proposa el noble i doctor Josep Grau i de Sunver,
catedratic en dret, i el doctor don Magí Andiila, també catedratic, com a possibles stibstitiits
interins del corregidor, del qual demanen el cessament o suspensió (ACA, Rl. A z ~ d, Reg. 377,
fs. 203-204~).L'estament academic apareix, pero, en el seu conjunt, del costat de 1'Ajuntament, YFs~l6siai elc collegis d'artistes.
~ec;$ixer a aquests aliats de la causa plebea capacitat per assossegar l'hnim dels reini
avalotats suposa admetrc un cert grau d'hegemonia d'aquests membres de l'estamrnt nobiliri-i
i aclid&niicsobre la niulittud. Pero, a més de feble, no era gens generalitzable al conjunt
d51questa claqse dcsprés del trencament viscut amb la Nova Planta. Res de més illustratiu
d'aixb que l'informe de I'Auditncia a la petició del carrec de regidor pel mateix Franceic
Grau i de Sunyer, nDu anys després: «Este pretendiente es natdadano honrado de Barcelo*t.,
y estú bien aparcatrctlo, s z ~habllidrtd es st4fzczert!e, sat getzzo rto pautze bz~eno,y se le atribtrjc.
h.zver cotizwzot.ido y .,osterzrdo abtertawzente Ir Plazx de la Czudad de Cercera contra el A42111tamiento de ZPC I I L L S Ppor
; ~ ~czdya
,
rrizón íto estd bien zaisto ea ella, y stt cosdz~ctatnszbrt:~p,irece
corta para ?*zratzejo ptiblico~(XCrl, Rl. Azid., Keg. 473, 22 dkagst de 1754, fs 318~-322).F1
mixim poder governatiu de Catalunya era inc~pacde veure les coses amb aitres ulls que els
de les classes privilrgiades, i havia d'atribuir a un traidor de 1:1 seva clnsse l'z1itot.i.i d'un
aralot plebeu que agueU ciutadi honrat, segons els mateixos avalotats, mes aviat crrci e',:
moderar i apaivagar, tot i creure encara en el consens comunitari com una font de le,oiti:iii:.it
en l'exercici del poder.

que todos contribuiesen, y los pobres vezinos fuesen menos gravados, como lo
era la Real Voluntad de V.M.. .» 29
L'acusació de falsejament es feia encara més extensiva al llibre del manifest
que regulava el pagament de la quístia. La justificació inicial del nou repartiment
del manifest donava el 1745 el següent relat dels fets: «... parexent als Gremis,
o confraries de la ciutat que en lo repartiment se practicave per la exacció de la
quistia i catastro no se observava la justícia distributiva, inconsiderament [sic]
determinaren, sens consentiment ni aprovació dels comuns [sic] de la Ciutat,
eclesiAstic, Academic, ni Collegis de Artistes, fer instancia, com la feren, a l'intendent general, per una nova recanació de les terres i estima de les cases».30
L'intendent Antoni de Sartine, que des del 1735 cercava reformar el sistema impositiu reial, aprofita immediatament l'ocasió que brindava l'oferiment
plebeu per fiscalitzar més estretament la tributació dels benestants i eclesiiistics
de Cervera, enviant-hi els seus gebmetres i manant al corregidor, que era el sotsdelegat de la intendencia a la població, el nomenament de tres experts de la
c i ~ t a t . ~Ell mateix cadastre-manifest resultant cornenqa dient que fou realitzat
per ordre de Sartine del 16 de setembre de 1743, pero que I'ordre havia estat
motivada «por instancia o pedimiento del sindico o procurador general de los
gremios o cofradtas de San Isidro de los Labradores, San Juan y San Eloy, carpinteros, albañiles, herreros y otros, San Lorenzo, tejedores, San Roque, alpargateros y sogueros, Santa Madalena, sastres, San Miguel, zapateros, el Ángel Custodio los estrangeros, y un cuerpo compuesto de diferentes particulares de buena
voluntad de la ciudad de Cervera.. .» 32 Mentre un dictamen de la Reial Audiencia de Barcelona declarava la dlegalitat del gremi de la Bona Voluntat com a confederació intergremial segons el decret de Nova Planta>3 un altre document
oficial el citava indirectament com a collaborador de l'administració d'hisenda!
29. ACA, Rl. Aud., Villetes, Reg. 377, fs. 203-203v (2 de gener de 1745).
30. «Estima per menor de totas las propietats ...», doc. cit. El subratllat és meu.
31. Foren nomenats per Antoni Sartine el gebmetre Josep Romagosa i l'expert Josep
Castell. El corregidor de Cervera, en Miquel de Portell, va designar el pages Joan Farré per
a les terres, i el mestre de cases Francesc Sola i el fuster Ramon Armengol per a les cases.
El patrimoni que els seria anotat al nou cadastre fou, respectivament, de 1.705, 240 i 883 Iliures. En Joan Farré, que no sabia escriure, posseia 37,s jornals de terra (16,5 ha) i dues mules:
era. doncs, un pages benestant cap d'una explotació familiar que no mantenia cap mosso i
comptava amb dos fills de 24 i 19 anys, considerats com a «jornalers» al cadastre. El mestre
de cases Sola només posseia una casa avaluada en 240 lliures i pagava cinc sous en concepte
d'impost «ganancial» (cosa que suposava atribuir-li un benefici anual de 16,7 lliures en l'exercici de la seva professió), i tenia un aprenent. El fuster Armengol tenia 12,7 jornals de terra
(5,6 ha), una casa de 400 lliures i un ase, i pagava una lliura de «ganancials» (devia guanyar
66,7 lliures l'any). Els seus béns estaven hipotecats com a mínim amb dos censals de 104 lliures de capital. Cap dels tres no podia apareixer a la llista dels cinquanta més rics de la ciutat,
encara que el pages Farré ocupava el lloc trenta-dos6 entre els cinquanta posseidors d'extensions de terra més grans al terme.
32. Catastro de la ciudad de Cervera y su término formado en el año de 1744..., doc. cit.
33. «... el principio de donde, como u n manantial prozeden las inquietudes, gastos, despechos y frequentes recursos con que aparentemente se aflijen, y se conturban los vezinos
de Cervera consiste en la alta, e ignorante aprehensión, con que mirandose distinguidamente
privilegiados y favorecidos de la Real gratitud de V . Magd. crehen, con sobwvia aluzinacion,
gt<e con ellos no se entienden aquellas leyes, o reglas generales, que V . Magd. ha establecido
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El que no diu la lletra del cadastre és la resistencia que els benestants i
privilegiats, encap~alatspel corregidor, oferirien fins al darrer moment a l'aplicació d'aquesta nova recanació. Una queixa dels plebeus del gener de 1745
deia: «. .. en essc mes de Agosto, el Corregidor y Regidores sin esperar el plazo,
y la orden del Intendente con la nueva plantat [sic] pasaron a precisar a los
Vecinos a que pagaran por la antigua del año 1716 forzrindolos a ello, y sucúndoles las alajas ri'e casa atropellrindolos furiosamente hasta conseguir szd fin, por
lo qual aczldieron los capitanes de los gsemios al superintendente generul haziéndole relación de lo sucedido, mandó que luego restituyesen a los vecinos las
alajas, y quanto ,!es havian sacado, y que esperasen szl orden con la nzieva planta
para la cobrauza, por lo qual irritado nzievamente el corregidor por este recurso,
hnzc nuebns caztsas c~lmitzales poniendo en las cúrccles a los veci~zos, cz!ios
clesafueros pidetz el más prompto remedio.. .)>
En el dictamen de 1'Audiencia sobre el conjunt de l'avalot dcl 1733, gens
favorable als pb:beus, es reconeixia «la notable desigualdad que resulta cn la
exacción de las cantidades que se reparten» d'acord amb la recanació de 1716, i
que efectivament «no ha querido el corregidor obedecer las órdenes de la intenciencia, dando injustamente motivo a que sean dichos vecinos grave~nenteperjzidicados.. ., mole!;tándolos con execuciones y encarzelamientos, y sncando (le los
nezinos mris de treze mil libras de lo que devian pagar». Motivava la resistL'ncia
a l'acatament de les ordres de la intendencia. a més del desic d'evitnr un re!>artiment mis equitatiu, un problema de comgetkcics: una c a u l a reial conc;cii:t
a I'Ajuntament, amb el corregidor i el Canceller de la Universitat Idterhria,
facultat exclusiv,a en la confecció d'acliiell repartimcnt, i aquests volien a tota
pnrrt el buen Govierno deste Principado. Perrzcadese lrt Audiencici a este Coízceyto, pniytre
ohserva que los Veziraos de Ceruera, no ni fortna de neotitodar szr obedienczrt tra?zqurlatrzetzte...
la pizreba.. . se fzltida.. . porqzre.. . estando.. . probiviclo qzte pzreda icttirse, ni lzrntizrse .en !a
forr~znlidad de Grenzio ninguvz genero de Gentes, siiz lzzenltia de Vzdestrrr Renl /ludzencin,
a de 524s respectivos Corregidores, con todo eso, se bala jzrrzterlo ert Ceroera por szr propidz
azltoridrid Ciento y Unu Personas de distintos oficios, formartdo SIL Grenzio, a qzllcs b m d.jdo
el títzrlo de Bzrena Volzrntad, de cuia novedad se ha eiztendido poco tiempo ha, ... coíz el firz
d e etztnblar todos, (con el cotzcepto de comzm, las Vastrls preteusiorzes, y extrc~ordinrirznsreeilr
sos qzre hn fragtrrrtdo el volztntario capricho de sus Particzilares, o la reboltosa fanti:31ci de
qzrie~los i~zflzryey los íi~rzneja(...) Con todo esto ... los Vesinos de Cervern, reduciendo (2 irrz
Czrerpo iiz(lzvidi~o/as Purticzrlares de SPLS Grer~ziosse R ~ C Z M Z d~ Rfor~~rzrCor~zz~n,
hazicndo a
szls Capit(¿nes, o Prohot~tbres les Gefes de el, parrzgzce erz sz4 nof~zbrefortnett qualesqzriera
recursos (...) Y lc peor es qzte ~ 0 1 2este litotivo, e irzspirudos de la orgzdloso aprebenriorz
corz gzre se jzrzgaiz arbitros erz el govterrzo de szd Republicu, se erzqztentrnn en la Viirie~i~~il
(le
szrs ideas, no solo rlzctrinzenes para entender cott ztnpropiedurl sus priuilegios, stizo resnlzrcioccr
paru consegztir qzdu,~toles &tu sit paszln ...
»Por todo lo gztal, y para atajar tan perjitdiziales novedades ... es de dictrrtizett Lr ilur!zetzcfa gire V . Nag. se siruri mandtzr que en adelante rto pztedaa dichos Gretnios Utzirse etztrc ji
de manera gzde foriiten zirz citerpo individuo, era cuio rzoiizbre, y u cidias expensels pzdedtatt szlr
Proczdradores conzpwecer en iztizio o fzterrz de el ... Que cada Gremio szc.hsista por si con h
separación de los otros (...) Y qzte el Gremio llanzado de Bzreiza Volz4rttad se deshagr, y qzte
H O subsista de manera algzrna» (ACA, Rl. Azrd., Conszlltas, Reg. 167, 11 de febrer dc 1745,
fs. 43v-48v). En folis anteriors la R. A. havia recordat I'article 47 de la Nova Planta quc proliibis les reuriisns serise llickncia de la justicia i assistkncia del corregidor o un represcritatit seu.
34. ACA, Rl Ailei., Vzlletes, Reg. 377 (2 de gener de 17451, fs. 203~-203.

costa evitar el precedent d'una intervenció gremial sancionada per l'administració reial.
Aixb darrer és un exemple del complex paper dels privilegis i immunitats
d'una comunitat local quan esclataven els antagonismes socials al seu si: tots dos
cantons s'atrinxeraven en els privilegis que els afavorien i demanaven la supressió dels que els perjudicaven. Les dites dissensions oferien una bona ocasió a
l'absolutisme per engreixar el seu poder desmuntant, ara un ara l'altre, la protecció jurídica bastida al llarg dels segles per la comunitat.
Quan les demandes plebees podien servir indirectament els interessos fiscals
de la monarquia, l'administració reial podia satisfer-les en part, encara que aixb
suposés descontentar temporalment els mateixos a qui s'havia lliurat en exclusiva
el govern local i constituyen, per tant, la base de la piramide absolutista. Aquests
gests «arbitrals» servirien per refor~arel control jerarquic del mateix aparell de
poder des de les instancies superiors, disciplinant la cadena de comandament; i,
a la vegada, podien ser explotats en el terreny de la teatralitat política 35 per
tirar llenya al foc del mite reialista, la fe popular en la paternal bonhomia del
monarca.
En aquest cas el resultat seria finalment una fusió de totes dues recanacions,
la del manifest i la del cadastre, considerats els criteris d'aquest darrer més
exactes i justos que els utilitzats tradicionalment per les autoritas de la vila:
«. .. en lo temps antecedents, per la formació del llibre del Manifest nomenava
la ciutat, pagesos, fusters i mestres de cases experts, estos judicaven les cases
i medien les terres, i segons sa resolució se continuave en dit llibre la estimació
que se donava a cada propietat; i com dita averiguació no fos tant exacta i
justificada com la que se fea en lo Apeo per lo Catastro, aparegué fer la formació del Manifest per la quístia segons les regles i calitat de les terres i lloguer
de les
El cadastre-manifest es beneficia, doncs, de la superior precisió i equitat
dels gebmetres de la intendencia a l'hora de mesurar les terres; pero per part de
I'antic manifest s'afegiria una dada que no entrava en els procediments habituals
del cadastre borbbnic i que, com hem vist, resulta per a nosaltres d'un gran
valor: l'estimació del preu per unitat de superfície de la terra segons la qualitat
del sbl i la mena de cultiu. L'Ajuntament va nomenar tres pagesos més perque,
juntament amb I'escollit pel corregidor, determinessin el valor mitja per unitat
de superfície per a cada qualitat de terra.3' Un fuster i un mestre de cases també
35. Les nocions de «teatre» polític de les classes dirigents en l'exercici de la seva
hegemonia, de «contrateatren plebeu i de «l'extraordiniiria pretensió» segons la qual la intervenció de la turba era necessiria per I'aplicació de les «bones lleis», a E. P. TH ONSON,
Patrician Society ..., op. cit., ps. 389-390 i 400-401; (Lucha de clases sin clases? ..., op. cit.,
ps. 52-54, i La economia moral de la multitud ..., op. cit., ps. 87 i 108.
36. Estima per menos de totas las propietats ..., doc. cit.
37. Antoni Morlius, que tenia 26,5 jornals de terra (11,5 ha), una casa, un cavall i un
patrimoni total estimat en 2.679,3 Uiures; Nicolau Pinós, propietari de 22,4 jornals (9,8 ha),
una casa, un mul, dos censals i un patrimoni de 1.852,3 lliures; i Jaume Trilla, propietari de
quinze parcelles, quatre d'horta o regadiu i amb bocins de molt bona qualitat entre les altres,
que sumaven una extensió de 38 jornals (16,6 ha), vuit cases amb llogaters la majoria, i la
seva on vivia també un mosso jornaler, avaluat tot plegat en 4.006,2 lliures. A la llista dels
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nomenats p d corregidor estimarien el lloguer dels habitatges i obtindrien el
valor dels immobles capitalitzant aquests lloguers a «raó de censal» (consideiant
el lloguer un 5 '76 anual del valor de la casa). Aquesta informació, juntament
amb el nombre cle fills o altres familiars en edat de trebnllar -declarats inoariablement i<jornalers» en termes fiscals-, mossos, fadrins, aprenents, llogaters i
cavalleries existents a cada casa, formaria una «Relación (le personas, cascls 1:
bestias» organitzada per carrers. En altres relacions a part figuraven els forns
de coure pa i els molins fariners o d'oli, així com la «Renta que iicnen y recibctz
diferentes indivitiuos de la ciudad de Cervera, con censos, censtrles y oiolarios».
Un cop recémades les terres i estimades les cases es féu un pregó, s'exposaren públicament els resultats a la Casa de la Ciiitat i s'obrí un tertnini per consultar-los i sollicitar esmenes. El 22 de juny de 1744 es publicava la recanació
definitiva amb a;sistencia del corregidor don Miquel de Porte11 i -diuen clarament tant la copia del cadastre com la del manifest- «del p~ocz~~rrclor
geize~cl
dels gremis, que en nom d'aquells aprov2 tot lo que aquells havien d e t e ~ m i n a r » ~ ~
A partir d'aquesta recanació comuna de 1744-45 es va continuar portant
per separat les sciries del repartiment de la questia i del cadastre, incloent totes
dues el seu important volum respectiu on s'anotaven els transpassos de propietat que s'anaren produint fins a la Guerra del F r a n ~ e s .La
~ ~de la quístia, o
manifest, es va continuar anotant en catala i utilitzant la subdirisió tradicional
del jornal en dotze pórques, mentre que la del cadastre es portava en castella
i el jornal -defnit amb molta precisió donant-ne l'equival&ncia en canes castcllanes- 40 es dikidia en fraccions de jornal.
Les terres de 1'Església van ser totes, o gairebé totes, incloses al nou apeo,
malgrat que noniés tributessin les adquirides després del 1716, i únicament la
meitat si eren conduides per mitgers. Es va aplicar, per tant, amb tot rigor 111

-cinquanta rnés rics segons el cadastre-manifest del 1744 Jaume Triiia ocupa el lloc vinte i
Antoni Morlius el que fa quaranta-tres. Els experts nomenats per 1'Ajuntament presenten,
doncs, una fesomia més benestant que els tres supervisors del cadastre escollits pel corregidor.
38. Catastro (le la ciz~dad... fortnado en el aAo de 1744, doc. cit., i Ejtirnr~per trteizor. .,
doc. cit.
3'9. Ptr enregistrar les mutaciotis de propietat que s'anaren succeint, el volum del manifest va continuar titilitzant el sistema d'anar-ho anotant i corregint als marees, habitual en
Y
des docutnei~tsfonczers ..., sp. c ~ ,t ps. 77-78).
els compoix francebos (A. SOBOUL,S Z ~l'étude
Pero el ilibre de traspassos del cadastre va portar-se de manera forca rnés clara i neta cn
volum a part, i es pot resseguir iicilment la historia de cada parceiia mitjanpnt una numerctció.
Aixb permet «posar en moviment el conjunt del cadastre al iiarg de la segona meitat del
seglr XVIII, treball que estic realitzant per mitji d'ordinador.
40. e . . . y pzrt~topor cada iorncil de tiesva sese*ztez crziins c~lstellrcizasde loigo, y tseistnl
de ancho ...» (Cata~trode la ciudad de Ceruera... fornzado en el año de 1744..., doc. cit.).
e s a dir, 1.800 canes quadrades, essent la cana quadrada de Lleida equivalent a 2,4211 hrecs,
la qual cosa clóna el valor: 1 jonial de Cervcn = 0,4358 hectSrees. Aqiiesríi equival?ncia
coincideix amb la del jornal de Lleida de la Gran enczclopi.dia catclana i de Cervera sepons
el treball Pe~os, mides i mesures del Museu de la Ciencia de Barcelona (Barcelona, Obra
Social de la C::ixa de Pensions, 1981, p. 56). En canvi, no és la mateixa donada per al
jornal de C;ervcra per Santiago Llensa de Gelcen (Breve Hirtorzn de las ~zeclicl~~s
agizricis (le
la nntigiiedad y estvdio pnvtzcztlar de aqt~ellrtscz~yozlso es tradicional en Cr~tnlzc.E~z,
Barcelona,
n>iblicaci6n Divulg,idora núm. 12 de la Cimara Oficial Sindical Agraria, 1952).

normativa de Sartine que datava del 26 de setembre de 1730 i no havia estat
seguida en el cadastre fet a Cervera el 1732 (de fet, es devia tractar d'una mena
d'actualització del primer cadastre, car a les baralles de 1743-1745 tothom reconeixia que el repartiment encara seguia la recanació del setze). Pot considerar-se
aquest rigor un resultat més de la fiscalització des de baix del poble menut?'
El forns i molins dels eclesiastics també hi apareixen, i una part de les
cases de la seva propietat, perb totes tres coses sense estimació del seu valor.
I el clero, en particular el parroquial, va demostrar tenir encara prou forca
per sostreure la immensa fortuna en censals que posseia de la relació oficial del
cadastre de les rendes percebudes pels cerverins benestants.
Dos són, en síntesi, els trets que fan del cadastre-manifest de Cervera de
1744-45 una font veritablement caracteritzable d'excepcional. D'una banda, perque és la síntesi entre la practica multisecular d'un manifest comunal i la reforma
cadastral impulsada per Antoni de Sartine entre el 1727 i el 1744, cercant una
major rigorositat i veracitat en el repartiment de la contribució reial en benefici
de les finances de la corona. Aauella ~racticamultisecular havia cristal.litzat en
unes normes i uns procediments aplicats per les autoritats locals, perb també
en uns habits i unes expectatives de la mateixa gent que pagava l'antiga talla
senyorial esdevinguda impost municipal. El contrast entre aquest costum i la
practica del nou cadastre introduit en acabar la Guerra de Successió es convertí
en un motiu addicional d'enfrontament del comú dels veins amb les seves autoritats immediates, que esclata en avalot obert el 1745. Caracteritza també, per
tant, el cadastre-manifest de 1744-45 el fet d'haver sorgit de la iniciativa popular,
pagesa i menestral, contra la voluntat manifesta dels rics i poderosos de la ciutat,
oferint a l'intendent una inesperada ocasió de portar a terme, en el seu darrer
any de vida, una mena d'experikncia pilot.
5. La conflictiva confecció d'aquest cadastre-manifest cerverí augmenta el
grau de fiabilitat que podem concedir a la informació que ens proporciona. Ara
bé: si la minoria benestant havia pogut acaparar, en una suma de petits bocins,
una bona part del regadiu i les poques terres de millor qualitat, monopolitzant
els molins fariners d'aigua -les sequies dels quals formaven part de la xarxa
de recs-, per que no havien acapaíat també grans extensions de seca de pitjor
qualitat en grans explotacions consolidades?
La resposta es troba fora de l'estructura de la propietat mateixa, en una
clara estrategia econbmica practicada pels propietaris acabalats com a sendistes
amb capitals collocats prefeventment en censals.
En el seu estudi del patrimoni de la família Copons de Tarrega, Pierre
Vilar anotava que s'havien apropiat, entre el 1632 i el 1751, una bona part
de l'horta de la vila, i escrivia: «de fet, les actes de censals demostren que es
tractava d'una.. . categoria social a qui agrada de practicar.. . I'agrupació de

4í. Per a les mesures de Sartine en aquest respecte, vegeu els trebal!~ de J. NADAL
FARRERAS,
U n a font impovtant per a la historia economica de Catalunya: el reial cdastre ...
(op. cit., p. 217), i A. SEGURA,
El cadastre: la seaa histovia ..., op. cit., ps. 133 i 136.
I
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terres: la dels homes de lleis ... Nombrases parcelles estaven carregades de cens a l ~que han estat Uuits, i cada Uuiment refa la historia de la par~ella»?~
Aquesta estreta relació entre censals i acaparament de terres de molt bona
qualitat per part dels grups socials característicament censalistes la trobem també
a Cervera en el rnateix període. La intensa utilització del censal, el contracte de
venda a carta de gracia i (en una mesura forca menor) els violaris, per collocar
les classes benestants de la ciutat els capitals acumulats, donava lloc a una circ~ilació constant de béns immobles, terres i cases, entre pagesos i menestrals arnb
problemes econbinics que els perdien en favor dels seiis creditors censalistes, i
altre cop a nous artesans, pagesos o jornalers que s'empenyoraven per accedir-hi
comprant-los amb censals.
Les vendes a carta de gracia de parcelles o parts de fruits donaven lloc a
situacions internedies que complicaven el procés, que en la historia dc cada
cas particular potlia també embolicar-se molt quan es multiplicaven els individus
o institucions qine hi participaven com a creditors censalistes, «propietaris»
endeutats o compradors a censal. Pero, en síntesi, i globalment, el sistema censalista donava lloc a una constant rotació capital-terra-capital que era connatural
a la seva mateixa estructura i un factor essencial de la seva rendibilitat com a
forma d'esmerq.
Com a sistema de credit hipotecari rural, engalzat en les altrcs formcs de
detracció d'excedent típiques de l'antic rkgim, el censalisme no servia per car;talitzar les explotacions familiars pageses i menestrals, crbnicament endeutades
i en situació de comercialització f o r ~ a d aEra
. ~ ~més aviat una forma d'explotar la
seva crhnica descapitalizació, perpetuarit-les en aquest estat. Suposava el voluntari manteniment dels censalistes en l'esfera de la circulació i el crkdit i es desentenia d'assumir cap mena de costos de producció fent-se carrec de l'exploiació,
excepte quan es ~'ractavade béns capacos de generar rendes diferencials o gz4rz~ys
cxtrnordirzaris apreciables. En tots els altres casos els censalistes d'aquestes zones
de la Catalunya interior i occidental preferien traspassar la propietat de la terra
als mateixos papesos, i amb ella els costos i la fiscalitat, limitant-se a trcure
partit de la notable capacitat d'autoexplotació de les petites economies familiars,
fent-los bestretes del diner que els mancava per comprar l'accés a la terra o pcr
assolir la mera ~eproducció(llavor, gra per al consum, per reposar el bestiar,
42. P. VIJ.AII,L'explotació agrícola d"z4rza propietat a Ibhortn de TRrregn, op. cit., ps. 18
i 15. i nota núm. 8. Una introducció als censals i les rendcs a carta de gracia sota el punt
Censals, rendes n carta de gvdcin i eítdez~t~tír~erzt
de vista de l'endeut~mentpages, a L1. FERRER,
piige's al Bsges (s. YVIII), «Estudis d'Histbria Agraria», 4 (1983), ps. 101-128.
43. A les respostes dels pobles de la Segarra i 1'Urgell al qüestionari de Zamnra e1
1789-90 sovinteigen les queixes contra el pes dels censals i altres deutes, que skquipara al
del deltne o les coritribucions reials, i en alg~inscasos, com aquesta resposta de ~l.lilccr~va,se
suggereix la situaci(5 de comeicialitznció forccida: «dichas gentes no pueden coízseroar frz~to.7,
qzle ... se los tievzel;! de vender antes del cabo del año por pagar colztribzdciones y censeilcs,
qz4e todos p~rc!ecen las ywdividriuos de dicho lugar» (Biblioteca del Palacio Rcal, tns. 2472,
Resposta de binlacara, preg. 38, Madrid). El mateix es diu al text de Felipe Bar'nao preseiikit
a la Rcial Societat F'atribtica de la vila de TBrrega el 1785 citat per Ramon Garraboii a Sobre
lo forxraci8 del lizercc~tccataM en el segle XIJIII. Una prii~ercs cproximació a base dels p/ess
dels graws a Tdrrega (1732-1811), «Recerques», 1 (1970), p. 111. El concepte de co*~~ercirzlitinció forcada, a V I . KULA,Teoría económica del sistema fczid~zl (Buenos Aires 19761-1, p. 45.

per pagar lloguers, impostos i altres deutes, etc.). Aquesta demanda de credit
era recurrent sense que aixo impliqués, generalment, el finangament de cap mena
de millora en els sistemes de producció, cap possible increment en els rendiments agrícoles i la productivitat del treball.
Tractant-se comunament d'un crhdit al consum -incloent aauest conceme,en el marc d'una economia pagesa, no solament el manteniment físic dels membres de la familia, sinó també la reproducció simple dels altres components de
l'explotació-, la suma manllevada s'esvaia rhpidament, i la pensió perpetua que
restava «sobre» aquella terra esdevenia una punció que detreia excedent de la
collita pagesa sumant-se a les prkvies mossegades del delme, la fiscalitat senyorial
i la del rei. L'augment de I'exacció que suposava l'entrampament amb censalistes,
dificultava encara més I'assoliment de la reproducció de l'explotació. La roda
dels deutes la precipitava cap a la insolvencia, sentenciada habitualment pels
cicles de males collites. Deixar de pagar les pensions de censal suposava llavors
acabar tard o d'hora perdent la terra.
Per al censalista que la rebia, aquest pas oferia una oportunitat excellent,
no solament t>er rescabalar-se dels endarreriments en d cobrament de la ~ e n s i ó .
sinó per mul;iplicar notablement I'interes real del diner esmergat per sobre del
tipus nominal (del 5 % fins a 1750, del 3 % després). Pero sempre a condició
de revendre la terra.
En fer-ho, obtenia habitualment una suma superior al preu originari del
censal, i aquest trencament de la relació legalment b a d a entre capital i interes
era la manera més f k i l d'incrementar la rendibilitat real del diner esmercat en
el seu conjunt. AixO explica la clara orientació economica rendista dels grups
socials aue ~racticavenel censalisme en l'hmbit rural de la Catalunva interior i
occidental: notaris, homes de Ileis, cirurgians, petits nobles, membres de corporacions distingides, comerciants i botiguers, alguns pagesos-negociants i, per damunt de tots ells, 1'Església.
Quan els advenien béns immobles dels seus censataris insolvents, les expectatives de rendibilitat d'assumir-ne el cost de fer-les produir només en casos
excepcionals compensaven perdre l'oportunitat de tancar l'esmerg del censal amb
un guany molt per sobre de I'interes nominal fins llavors cobrat. Tot cercant
obtenir permís per vendre una vinya amortitzada per una fundació pia, un
capelli de Cervera escrivia al bisbat el 1776: «. .. y vendida dicha viña al público subhasto, y empleado el dinero a censo, resultaria ... mayor utilidad que lo
que da la misma viña»."" Que la revenda de la majoria de terres i cases que
anaven a parar a mans dels censalistes per insolvencia dels seus censataris fos
el comportament habitual, segons que mostren els seus llibre de comptes, sembla
indicar que el tipus d'interes real assolit per un censalista important no deuria
allunyanr-se del tipus de benefici mitjd que es podia obtenir fent-se cirrec
de la seva explotació.
a

1

44. Fundació de Misses en la Iglesia de S. Miguel feta per Josep Morondo (17761,
AHC, fons de la Comunitat de Preveres, núm. 152. Desenvolupo més aquesta qüestió a
La utilització del censal a la Segarra del set-cents: credit rara1 i explotació usuraria, de propera
aparició a «Recerques».
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En definitiva, per acaparar en un grau considerable les escasses terres dc
regadiu, o de molt bona qualitat, les classes benestants típicament censalistes
de Cervera i la Segarra només havien de posar una mena de sedas amb que
«garbellar-les» quan passaven per les seves mans en la permanent circulaci6,
tancada i de doble sentit, de diner per un cantó i terres per un alere. El censalisme ens explica, doncs, per que els propietaris rics no acostumaven a ser, a la
Segarra i 1'Urgell del set-cents, a la vegada grans propietaris.

AO~

terres de
regadiu o de
molt bona
qualitat

terra

6. El cad:istre-manifest de 1744-45 inclou, com hem vist, una relació de
censals i violaris on apareixen censalistes i censataris, ficilment identificables els
uns i els altres a les Ilistes de propietaris de terres i cases. r2ixG oferiria uria
exce1,lent oportunitat per assajar una reconstrucció de la teranyina censalista de
la ciutat en aquella data, sempre i quan la relació fos completa i fiable. Malauradament, no ho 4s.
En els casos en que he pogut contrastar la relació de censals del cadastre
amb comptes privats s'han palesat sempre oc~iltacionsimportants, quan no es
tractava d'una sostracció pura i simple a la imposició sobre les rendes. T la
defraudació mes grossa és encara una altra: la no aparició de les rendes censals
del clero, en particular de la comunitat de preveres de l'església parroquial, que
era sens dubte lkpicentre de la teranyina ccnsalista teixida per tota la comare'\.
Era tamb6 la primera propietaria indiscutible de títols censals: es pot estimar,
amb una primerri espigolada en els comptes de l'església parroquial, que el capitr.1
posseit en censals per la comunitat de preveres era entre quatre i ser. vegadcs
superior al que npareix al cadastre per a la totalitat de censalistes laics."
Tot i aixb, les 43.344 lliures declarades com a censals i violaris no seniblen
del tot negligibles: equivalen a un 11,l % del valor de tstes les terres, i a u11
22,6 % del de tots els immobles (cases, forns i molins). Pot res~llearútil posarles en relació anlb el repartiment d'aquests béns, que constituien prccisament la
~zarantiahipotecaria d'aquells capitals censals, no per considerar fiables les xifres
45. La considerable variació en els dos extrems de la comparació amb la llista de cens:ils
1::ics del cadsstre t s resultat de la difícil sistematització de les diverses relaeions de ceniataiis
de 1'Església que es troben a l'AHC. Vegeu, en aquest respecte, el capítol «L'Esglésic~,el
credit i la usura a Cervera en el segle XVIIID,
Pagesos, »zetzestrals i retzdistes.

absolutes que s'obtenen, sinó per observar la tendencia que determina la seva
incidencia sobre el repartiment de la riquesa entre la població cadastrada.
7. Encara que el cadastre n'enregistri només una part, podem representar
l'estructura censalista com una espessa teranyina que, a primer cop d'uU, passava
una mica pertot arreu. Pero si la mirem en el seu conjunt es percep de seguida
l'existencia d'uns radis que convergien cap a uns nervis centrals.
Les quantitats degudes pels censataris oscil-laven molt, des de menys de 30 a
més de 3.000 lliures per cap; pero mentre el 58,6 % del capital degut per
individus identificables p d cadastre com a habitants de la ciutat -la resta eren
forasters gairebé sempre- corresponia al 93,4 % d'endeutats per una quantitat
inferior a 500 lliures, un 25,6 % era degut per la minoria (2,4 % ) endeutada en
més de 1.000 Uiures:
(endeutats per
valor de)
lliures

nombre
de deutors

capital
que deuen

% de
deutors

% de
capital degut

0-100
100-200
200-300
300-400
400-500
500-750
750-1.000
1.000-1.500
1.500-2.000
2.000

66
65
17
5
2
5
2
2
1
1

3.193
8.060
3.683
1.650
820
2.899
1.823
2.101
2.000
3.502

39,8
39,2
10,2
3,O
12
34
12
12
0,6
0,6

10,7
27,l
12,4
5,6
28
9,7
61
7,1
67
11,8

166

29.731

+

-

-

-

100,O

100,O

En canvi, un 75,l % del capital prestat ho era pel 19,2 %, que tenia més
de 1.000 lliures en censals o violaris, mentre que el 74,4 % dels prestamistes
per un valor inferior a 500 lliures només tenia un 16,6 % del capital total:
(prestamistes
per valor de)
lliures
0-100
100-200
200-300
300-400
400-500
500-750
750-1.O00
1.000-1.500
1.500-2.000
2.000-3.000
3.000

+

nombre de
prestamistes

capital
prestat

% de
prestamistes

% de
capital ~restat

27
20
8
1
3
2
6
2
4
3

1.304
2.844
1.848
380
844
1.899
1.678
6.472
3.285
9.667
13.123

34,6
25,6
10,3
1,3
2,6
33
2,6
7,7
2,6
5,1
33

3,O
63
4,3
029
1,9
4,4

78

43.344

2

-

7,b

14,Y
7,6
22,)
30,)

-

-

100,O

100,ú
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H i havia, per tant, una estructura piramidal, prou visible. (On eren, pero,
la base i el vertex? La resposta no és simple, a causa de l'espessor de la teranyina
mateixa i les mrlncances del cadastre.
Per grups de propietaris de terra, mesurada en extensió, prestamistes i
endeutats es troben simulthniament en tots, excepte entre els propietatbs de
menys d'una hectirea (on no hi havia gairebé prestamistes i sí en canvi endeutats,
pero per sumes rnolt petites). Els saldos més positius eren, pe&, en els propietaris
més grans, de 20 a 50 ha, i de 10 a 15:

de terra
posseida

nombre de
propietaris

prestamistes

endeutats

total capitalprestat

total capital degut

difereticies

Si representem en un mateix quadre de doble entrada els fluxos d'etideutament entre censalistes i censataris distribuits segons I'extensió de terra posseida,
es pot observar que les quantitats més grans anaven a parar als propietaris
d'entre 10 i 15 ha, i provenien en bona mesura de fora la ciutat. Entre els
propietaris d'una a cinc hectarees hi havia a la vegada molts endeutats i també
forca prestamistes. De fet, únicament en la franja que representa els fluxos que
anaven de censataris forasters o no identificables pel cadastre a censalistes de
dintre la ciutat: les quantitats augmenten proporcionalment a la quantitat de
terra posseida pel censalista (els propietaris de més de 50 ha eren tots dos eclesihstics i no poden per tant apareixer les seves connexions [vegeu el grhfic de la
pagina 851).
La mateixa impressió d'un entrecreuament de fluxos en totes direccions, tot
i haver-hi certs tlecantaments significatius, domina també les relacions entre prcstamistes i endeutats tenint en compte la seva condició o el seu ofici (p. 8 6 ) .
El únics endeutats prhcticament amb tothom, i sense quasi prestamistes,
eren els considt:rats jornalers pel cadastre. Els pagesos-negociants eren prestamistes de gairebé tots els altres grups socials, pero mot particularment dels
jornalers, menestrals i forasters. Els comerciants eren censalistes sobretot de
pagesos, petits nobles i forasters, i aixb mateix per als profcssionals liberals
excepte amb els nobles. Aquests estaven endeutats arnb altres nobles o amb
comerciants (les connexions amb 1'Església no són significatives, ja que no s'han
inclbs a la relacjó excepte en el cas d'algun prevere particular), i percebien renda
censal principalxent de forasters.
Aquesta s~iperposiciósembla suggerir que, tot i afectar els flusos d'endeu-

endeutats
ha de terra .posseides

sense
terra

-1

1-5

5-10

10-20 20-50

+

forasters
o . desco50'.neguts

sense
terra

forasters
o desconeguts
lliures de capital prestat o degut

m

0-99

m

1 .OOO-1
.999

Fluxos d'endeutament
per possessió de terra
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endeutats
forasfunvldues, ofici ters o
jorna- page- arte- comer- prof. ciona- ho- esgit?. donze- tiesco- descolers sos . sans ciants lib. ris
bles sia lles negut neguts
jornalers
pagesos
arte'SanS
comerciants
prof.
8 liber.

'8

!!
a

fun~ionarts

nobles
església
vidues,
donzeUes
ofici
desconegut
forasters
o desconeguts

nota: el cadastre no

E
1500-999 4-b

3.000-4.999

inclou I'espessa xarxa del prestamisme
eclesiastic

+ 1.000

Cervera, 1744-45

-

-

tament tots els oficis i condicions, hi havia certes direccions de sortida dels
cabals més grans: de jornalers o menestrals a pagesos-negociants; de pagesos a
comerciants i professionals liberals; de forasters a nobles i de nobles a comerciants, etc. El saldo per oficis entre capital prestat i degut ho confirma clarament :
ofici

% prestamistes

% endeutats

saldo (lliures)

jornalers
pagesos
artesans
comerciants
professions liberals
nobles

03
14,2
4,3
13,)
17,O
33,i

13,4
20,O
10,5
8,9
10,6
22,2

- 3.920

- 2.041
- 2.004

+ 10.224
+ 7.441
+ 1.707

Comerciants, botiguers, doctors, notaris, advocats i cirurgians tenien els
saldos positius més alts. La diferencia entre censals posseits i contrets donava
un saldo inferior entre la petita noblesa de Cervera, no perque el censalisme
fos una practica menys intensa en les seves files, sinó en restar-se el notable
endeutament d'una part dels seus patrimonis.
El saldo més negatiu era el dels jornalers, per la practica absencia de censalistes en el seu si. Perb la quantitat total deguda més alta corresponia de fet
als pagesos, i era també la que provocava un balang negatiu per al conjunt del
grup malgrat els importants capitals censals en mans d'una minoria de pagesosnegociants (que sumaven, en la imperfecta llista del cadastre, més que els posseits per nobles i igualaven els de les professions liberals). Entre els menestrals,
prestamisme i endeutament tenien totes dues coses una importancia menor, i
en surt també un saldo negatiu de conjunt.
8. Com que la llista del cadastre és parcial i esbiaixada, í com que una
part dels censataris enregistrats residia fora de la ciutat, la proporció d'endeutats
en la població total cadastrada pot haver donat la impressió, en els quadres
antecedents, d'una escassa importancia de I'endeutament via censals. Aquesta
falsa impressió, originada per les insuficiencies de la relació, queda corregida
quan es comptabilitza, per a aquella part dels cerverins dels quals tenim alguna
noticia, el grau d'endeutament, relacionant la suma d e capitals deguts amb el
valor de tots els béns immobles posseits pel censatari (terres, cases, forns i molins) i hipotecats per aquells censals.
Segons el quadre resultant, un 51,l % dels endeutats ho estava per una
quantitat igual o superior al 70 % del valor de tots el seus béns immobles
posseits a Cervera. El capital censal que devien representava un 79 % del total:
i aixh només amb els censals contrets amb censalistes laics i quan el censatari
no va aconseguir d'escapolir-los, totalment o en una part, a la fiscalització de
la intendencia!
Més de la meitat del capital degut -un 59,2 %- ho era per censataris
els deutes hipotecaris coneguts dels quals igualaven o sziperaven el valor de tots
els seus béns cadastrats:
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<ro
capital degut
sobre el valor
dels béns immobles posseits
endeutats

capital
(Uiures)

% acumulat

capital acumulat

endeutats

capital

fins a 10
20
30
40
50
60
ir
SO

90
100
110
120
130
140
150
200
300
500
600

+ 1.000
Cervern, 1744-45. E'ndeutament com a percentatge del valor de tots els béns immobles posskits
í'terres, cases, molins, forizs). Hi ha 31 endeutats reconegtits pel cadasfie-manifest el valor
deis béizs ittzrnobles posseits pels qztnls és igzul a rero. El capital qzie devieiz és de 3.350 lliures.

S'entén que l'expressió catalana ser un censal vulgui dir, encara avui, queleom economicanient gravós i difícil de sortir-ne.
De lhltra banda, la dels censataris: ¿quina era la importancia de la col.locació de capitals en censals i violaris en el conjunt de tot el seu patrimoni enregistrat (en la mesura que el coneixem)? Un 52,8 % dels prestamistes via censal
tenien un capital total declarat en aquesta forma igual o superior a la meitat
del valor de totis. els seus altres béns cadastrats. El capital censal que posseien
era un 88 % del total enregistrat. Per a un 26,4 % dels censataris el valor dels
seiis censals igualava o superavn el de tots els seiis altres béns, i el capital que
detenien suposava encara un 73 96 del declarat:

%

capital prestat
sobre el valor
dels béns immobles pos- prestamistes
seits

capital
(liiures)

capital acumulat

9b acumulat
prestamistes
capital

fins a 10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
150
200
300
500
1.000

+

Ceruera, 1744-45. Prestamisme com a percentatge del valor de tots els béns immobles posseits
(terres, cases, molins, forns). Hi ha 6 prestamistes el valor dels béns immobles possetts pels
qzrals és igual a zero, i el capital prestat per ells és de 3.797 lliures.

Un altre cop retrobem l'estructura piramidal del censalisme. E n el vertex,
la minoria per a la qual el valor declarat en censals multiplicava per tres o més
el dels seus altres béns. un 12.5 % dels censataris encara reunia un 58.8 % del
capital censal de la relació. Els censalistes més grans no solament tenien capitals
més grossos, sinó que eren també més especialitzadament censalistes: la practica
del censalisme suposava una part proporcionalment superior del seu patrimoni.
Probablement era sobretot en aquest vertex d e censalistes a l'engrbs que eren
més freqüents les oportunitats d'obtenir un ingrés censal molt per sobre de
l'interes nominal legal mitjangant la circulació de béns empenyorats en sentit
contrari a la dels préstecs. Al seu torn, aquestes oportunitats expliquen la seva
considerable especialtizació com a censalistes, reflectida en la composició del seu
patrimoni cadastrat.
1 una vegada més cal recordar que tot aixb no és més que una secció, més
aviat petita, de la teranyina censalista centrada a Cervera pero que estenia els
seus fils per tota la Segarra i les comarques veines.
El desglossament per oficis de la importancia que els capitals prestats o
deguts en forma de censal representaven - c o m a mitjana-, en relació amb el
valor de tots els altres béns comptabilitzats pel cadastre, ens permet identificar
millor aquesta doble incidencia de la practica del censalisme sobre els prestamistes i els endeutats:
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9ó del capital
prestat sobre
el valor dels
béns irnmobles

jornalers
pagesos
artesans
comerciants
profe5;sionals liberals
nobles

30 del capital
degut sobre
el valor dels
béns immobles

20,OO
77,92
40,49
238,73
361,17
82,41

Els grups tllés especialitzadament censalistes -segons la defectuosa llista
del cadastre- eren els doctors, notaris, cirurgians i homes de lleis sovint amb
intenció d'ennoblir-se, seguits dels comerciants i botiguers, i, a més distancia,
per la petita noE11esai els pagesos-negociants. Els més greument endeutats eren,
molt significativament, els pagesos, seguits dels jornalers i els nobles. La menestralia d'una ciutat com Cervera, que abastava el món rural circumdant i la
limitada demanda de la minoria benestant de la ciutat, sembla haver participat
menys dc tots dos pols de la teranyina censalista. L'exercici del seu treball no
exigia, com en la pagesia, haver de comprar primer l'accés a la terra, i l'adquisició de l'habitatge (un 73,6 % dels artesans tenia casa propia, només la resta
eren Ilogaters) acostumava a exigir desembossaments menors excepte quan es
tractava d'immobles grans i molt ben situats (la mitjana del valor estimat de
les cases posseid<:s per menestrals 6s en el cadastre de 237,2 Iliures, contra més
de set-centes la clels nobles, i més de quatre-centes les de doctors i professionals
Iiberals, comerci;mts i funcionaris). Aixb ens dóna una interessant confirmació
de l'ús predomiriantment agrari del contracte censal a la Segarra del setsents,
contracte censal susceptible d'acomplir, com a instrument de crkdit, una pliiralitat de funcions econbmiques diverses.

9. Fins aquí he analitzat per separat, tot i posar-los en relació, repartiment de la propietat de la terra i transferencies de valor patrimonial determinades per les relncions de prestamisme-endeutament mitjancant el contracte censal i el de vio1a:ci. Perb amb totes les variables comptabilitzades pel cadaseremanifest de Cervera que són susceptibles d'agregació monetaria -terres, cases
i altres immobles, censals- és possible d'obtenir una mesura comuna que anomenaré RT («riquesa total»). Els capitals prestats o deguts via censal o violari
són, respectirament, sumats o restats al patrimoni de cada individu i, quan
aquest habitava una casa d'altri i es pot considerar que pagara efectivament el
lloguer estimat pel cadastre, el preu de l'habitatge (obtingut amb el procedjment
emprat pel cadastre, «a raó de censal») s'ha deduit dels seus altres b é n ~ Totes
.~~
46. Ates I'objectiu d'aquest treball, consistent a relacionar I'estructura de la propietat
de la terra i altres irnmobles susceptibles d'ésser hipotecats, amb els censals i violaris que
els gravaven, he prescindit de computar en RT l'estimació cadastral dels ingressos dits «gninariciaisp, derivats de l'exercici del comerc o una activitat professional i menestral. IntrodueLuo

PROPIETAT

AGRARIA
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dues coses determinen que RT sigui una quantitat negativa en el 14 % dels
casos.
Un 60,6 % dels propietaris amb RT positiva (i un 76,9 % de tota la població considerada) tenia menys de 500 lliures per cap i reunia, en conjunt, només
un 18,l % de tota la RT estimada. Per contra, el 17,9 % dels propietaris amb
més de 1.000 lliures de patrimoni per cap (un 10,5 % de la població cadastrada)
acaparava el 61,5 % de tota la riquesa avaluada. La impressió primera d'un grau
d e desigualtat no molt accentuat, obtinguda amb la lectura del repartiment de
la terra comptada en extensió, resulta totalment esborrada i substituida per
I'apreciació ci'una polarització notable:

RT lliures

nombre
d'individus
inclosos
al cadastre

total

(188)

RT posseida
per aquests

(-

28.389)

% dels
propietaris

% RT

% de
la població inclosa
al cadastre

( 100,OO)

(100,OO)

(13,96)

rotals

Es fa pal2s un grau considerable de desigualtat en el repartiment de la
riquesa malgrat I'absencia de grans terratinents -no hi havia en el terme cap
propietat superior a 65 hectarees-, grans nobles o grans mercaders. 1, nogensmenys, era (segons la informació del cadastre, molt deficient pel cantó dels
censals) el repartiment de valor de la terra el factor més determinant en la conformació de la mostra variable agregada RT. La correlació entre les dues variables, valor posseit en terres i RT dóna un coeficient de Pearson molt alt (0,9).
aquesta variable a Pagesos, menestrals i rendistes, i, fora de certes alteracions en la composició de la Esta dels cinquanta més rics -incrementant la presencia de comerciants, «artistes»
i algun menestral-, no mostra cap efecte decisiu sobre i'íídex general de concentració de la
riquesa.
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Les successil~escorbes de Lorenz que anem obtenint en l'agregació de cada
nova variable enregistren el seu «pes» relatiu en la determinació de RT (malgrat
deixar fora la pok~laciósense terra, els llogaters i aquells amb RT igual o inferior
a zero, segons els casos).

Distribució de

la1 riquesa a Cervera, segons el cadastre-manifest del 1744-45

% acumulatiu d'individus

% acumulatiu d'individus

Lr: corba de Lorenz del reparti-

L3: corb'a de Lorenz del repartiment de la propietat de les
cases i altres immobles, avaluada en Iliurcs.
L4: corba de Lorenz del repartiment del valor de tots els
bfns immoblcs (teríes, cases,
molins, forns), en Iliures.

ment de la propietat agraria
avaluada en extensió.
Lz:id. del valor d'aquesta propietat airaluada en lliures.

Partim del repartiment de la propietat de la terra: avaluada en extensió
dóna un índex de Gini de 0,569, pero la distribució del valor patrimonial agrari
és la que presenia el coeficient més alt (1 = 0,655), prhcticament igual al que
surt del cilcul final de RT. El repartiment del valor de cases, forns i molins,
prescindint dels Ilogaters, dóna un índex de concentració forga menor (1 = 0,464)
que fa baixar el i-le la distribució de tots els bEns immobles (terres, cases, forns
i molins) a 0,621. És, per tant, l'agregació de les transferencies de riquesa patrimonial pcr endeutament (que només s'ha pogut fer amb la part laica, molt

% acumulatiu d'individus

Ls: corba de Lorenz de la distribució del valor d e tots els
béns immobles & els capitals prestats o deguts en forma de censal o violari,,
1: coeficients de concentració de
Gini corresponent.
'

inferior a l'eclesiastica, i encara la declarada oficialment), i la sostracció del preu
dels immobles llogats en els béns dels llogaters, allb que finalment porta l'índex
de Gini per a I'estimació de tota la RT a 0,650. No és el valor absolut resultant, sinó la tendencia enregistrada, que esdevé significativa.
El paper de l'endeutament consistia a fer més pobres els pobres i més rics
els rics. Accentuava la polarització entre els uns i els altres la distancia entre els
seus patrimonis, que cristallitzaven l'estructura de distribució del producte
agrari.'"
Era funcional a la practica censalista mateixa, per la seva connatural orientació rendista, que una part de la terra cultivada -generalment la pitjorromangués en mans dels petits pagesos i, en conseqü2ncia, que el repartiment
de la propietat agraria no mostrés un alt grau de concentració. Pero a la vegada

47. L'accentuació del grau de desigualtat en el repartiment de la riquesa pels efectes
de l'explotació usurkria en una societat senyorial ha estat estudiada per a la Florencia renaixentista per David HERLIHX,
The Distribution of wealth in a Renaisance Community: Flocence, 1427, a Ph. ABRAMSi E. A. WRIGLEY(eds.), Towns in Societies (Cambridge 1978),
ps. 121-157.

convertia aquesta petita propietat en cluelcom propcr a una ficció jurldica, empcnvorant-la: malgrat ser-ne amos, els seus propietaris no podien ~uadir-nesctise
detreure primer cSels fruits una renda permanent, i la rclació de proyietat mateixa podia esdevenir cada cop més preciria (vendes i compres a carta de gracia).
T,a distribució de l'ingrés agrari s'allun~avadel repartiment de la propietat dc la
terra i, encara qiie molt imperfectament, l'estimació pel cadastre de la r i ~ p c s a
patrimonial ho rrflectia.
Les distribul:ions de Pareto reforcen també aquesta constatació i permctcn
completgr en un punt el metode de les corbes de Lorenz en enregistrar un tret
de difícil lectura en aquelles: ¿el grau de desigualtat en el repartiment de la
riquesa es manté similar a mesura que ascendim en l'observació dels grups m k s
pobres als més rics? 20 bé els rics resultaven ser propovcionalment cada vegada
mes sics? La corba de Parets agrupa les dades en una distribució acumul~tiva
d'individus amb lrn nombre de béns igual o superior a una determinada quantitat. A mesura qiie augmentem la quantitat, el nombre d'individus és menor.
1,'augment del pendent indica que petits increments proporcionals de ricpesa
fan que es «despengi» una q~lantitatproporcionalment superior d'individus del
grup que anem delimitant com cada vegada més r i ~ . " ~
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Aquest era precisament el cas a la Cervera de mitjan segle XVIII, tant pel
repartiment del valor de la terra com pel cilcul de RT. El pendent de les dues
distribucions augmenta, i molt, a mesura que ens desplacem cap al sector més ric
i la recta de Pareto adopta una «curvatura» característica (veg. p. 94)''

1
lliures

valor de la
terra posseida
-b

criquesa total»
-b

Pendents de la corba de Pareto en doble escala logaritmica, per
intervals determinats de la distribució. Elaborat a partir de les
dades del cadastre-manifest de Cervera del 1744-45.

La comparació entre les dues distribucions expressa una vegada més com
el repartiment del valor de la terra conformava la distribució de la «riquesa
total» cadastrada. Que, per a la distribució completa, el pendent sigui lleugerament superior a la primera corba coincideix amb els índexs de Gini obtinguts
amb el metode de les corbes de Lorenz. Pero la variació del pendent per intervals determinats de la distribució mostra com aquesta és comparativament menor en els primers i augmenta molt en els segments de població més rica. Si sota
aquest punt de vista tornem a comparar les dues distribucions, la «curvatura»
és superior en el segon cas, cosa que sembla suggerir un altre cop el paper de
I'endeutament i el prestamisme consistent a enriquir els més rics (cal recordar
que de les institucions eclesihstiques, situades entre aquests, no es coneix el seu
capital en censals) a costa dels pobres.
Qui eren els «pobres» i els «rics»? Si diferenciem per oficis la distribució
de RT obtenim el següent resultat:
48. Una exposició de les corbes de Pareto, a O. LANGE,Introducción a la econometria
(Mexic 1964), ps. 147-163, i una aplicació a dades histbriques a L. SOLTOW,Long-Run Changes in Britirh Income Inequelity, a R. FLOUD(ed.), Essays in Quantitatiue Economic History
(Oxford 1974), ps. 158-162. Com en el cas de les de Lorenz, les corbes de Pareto s'utilitzen
generalment per estudiar la distribució dels ingressos més que dels patrimonis (i, en el cas
de les de Pareto, particularment per al segment de població amb ingressos més alts). Lange
suggereix, perb, que fóra encara més adient de fer-les servir per estudiar el repartiment de
la propietat de la terra (op. cit., p. 158). En qualsevol cas, la utilització de la corba de Pareto
com a mesura estadística és perfectament aillable del context tebric i histbric ultraconservador
en que fou ideada pel seu autor.
49. A doble escala logarítmica hauria de ser una recta segons la teoria.
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%
amb -RT amb RT
%

+

RT
saldo
(líiures)

%
individus RT (saldo)
%

mitjana
(saldo)

jornalers
pagesos
artesans
comerciants
profcssions liberals
nobles
csglksia
fiincionaris i militars
vídues, donzelles,
forasters
total

19,4

80,6

563.998

100,O

100,O

583J

Les rnitjanes de RT i els percentatges d'individus amb RT negativa de
cada ofici o condició social expressen prou clarament, un cop més, el considerable
grau de desigualtat en el repartiment de la riquesa que es fa visible quan tenim
en compte el miixim de factors alhora. La riquesa cadastrada mitjana d'un jornaler era deu vegades inferior a la d'un pages, disset vegades inferior a la d'un
comerciant, un rnetge, un home de lleis o un doctor, quaranta-tres vegades inferior a la d'un noble. Pero el saldo de la RT posseida en conjunt per cada grup
social mostra també que aquella desigualtat era perfectament compatible amb
la inexistencia cle grans propietaris que concentressin ells sols una gran part
d e la riquesa total: un 50,8 % de la RT comptabilitzada era en mans de
pagesas, rnenestrals i jornalers (el 71,6 % dels habitants), un 38,4 3"0 corresponia a comercia ni:^, professionals liberals, funcionaris, militars, nobles i lYnfima
part coneguda del clero (28,4 96 dels habitants, inclosos els preveres beneficiats).
Localitzant en el mateix grAfic de la distribució de Pareto la mitjana del
saldo de RT del!; grups rnés significatiiis obtenim una iliustrativa representació
de la composiciCi social i el repartiment de la riquesa patrimonial a la Cervera
de 1744-45 (vegeu el grAfic de la p. 97).
10. Per cloure aquesta anhlisi del paper del censalisme en el repartimcnt
de la terra i en la conformació del grau de desigualtat en la distribució dc 1:i
riquesa patrimonial, atenguem ara la composició de la minoria mis rica.
Si comparem els cinquanta propietaris de terra més grans amb els cinquanta
posseidors de terres rnés bones i valuoses, i arnb els cinquanta mis rics de
Cervera considerant alhora el valor de tots els béns immobles i els capitals
50. Les coordenades de cada punt són la RT mitjana i el nombre d'individus d'aquell
grup social, més el de tots els altres grups rnés rics considerats, car la distribucicí ha de ser
acumiilativa.
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censals, el canvi en les proporcions de la barreja de condicions socials que forma
cada llista ens destaca els veritables integrants de la minoria benestant:

terres, avaluades
en extensió

valor en terres

RT

institucions eclesiastiques
clergues particulars
petita noblesa, ciutadans honrats
doctors
notaris, cirurgians
comerciants i botiguers
«artistes» (adroguers, apotecaris, candelers)
menestrals
pagesos
forasters, d'ofici i condició desconeguda
total

50

50

50

Quan passem de la llista dels cinyuanta pssseidors de terres més graris s la
dels cinquanta propietaris de terres més bones i més cares, el nombre de p:i:;esos
disniinueix dristicament, mentre que aiigmenta la progorció de co1~ercian:s i
botiguers, notaris i cirurgians, dels doctors i -molt significativaiilent-nt- el clcrgat. Quan hi afegim els altres béns immobles i els capitals censals es refor~ri
ericara més aquesta tendencia: disminueix novament la ~roporcióde pagcsos i
augrnenta la dels «artistes», comerciants i botiguers, professionals liberals i mcin13res de la petita noblesa (la relativa minva del clero és purament fruit de lcs
ocultacisns dels seus béns precisament en aquests capítols).
Dels més rics de la ciutat, la meitat apareixen a la llista del cadastrc -tnolt
incompleta- c o n a censalistes perceptors de pensions, i nomós tres hi són
esmentats com a censataris pagadors. Més al cim, entre els vint priniers, trctxc
tenien capitals censals enregistrats i nomEs un n'era deutor. 1 tot aixh SFYISI
comptar el primer de totes les llistes -la comunitat de preveres de l'espldsia
parroquia1 de Cervera, principal censalista de la ciutat i comarca-, ni poder
omplir els notak~lesbuits en els censals oficialment enregistrats de la minoria
bencstant. Sense comptar els patrimonis eclesiistics, els capitals censals cnrcgitrats representen encara un 22,2 % del patrimoni dels vint primers contribiienes,
malgrat la considerable defraudació.
La percepció de rendes censals, estretament unida a la detracció senyorial
i a la fiscalitat ririal i municipal, determinava conjuntament amb aquestes altres
cxaccions una esifructura de distribució del producte agrari que no es correspozzirz
p~~nb
I'estructura de la propietat dels s d s cultivables. Per aquesta raó el arau
de concentració en el repartiment patrimonial considerat en el seu conjunt
resulta forca m& versemblant que l'obtingut del repartiment de la pro;~iet,~t
aprBria avaluada en extensió, tot i ser en el mesurament de la siiperfícic de
conreu on l'ocultació de béns pels poderosos sembla haver estat menor.
Era connati.~ral al regim sen~orialconstituir una punció sobre les collites
d'unes terres qur: romanien en mans de la pagesia." Resulta una mica més sorprenent retrobar la mateixa orientació en la practica del prestamisme censal que
semblaria, d'antiivi, haver estat una forma capitali~ta.~'
Pero quan hom s'endinsa
51. És característic del sistema senyorial, com a marc on es desenvolupa el drendtgre
de renda feudal als petits produaors pagesos, la gran distancia entre la classe perceptora de
I:i dita renda i el p~océsproductiu, en la conducció del qual els perceptors no tenien cap mcna
de control, cap rnena de funció «empresarial» (R. H. IIILTON, Una crisi del feirddlisnte,
«L'Avenc», 33, 1930, ps. 31-40); tret aquest que porta de vegades a caracteritzar la rcnd:~
feudal com a «sostracció», «exacció» o «coacció extraeconomica» (G. Bo~s,Qz42 6s el feztcldIicttze, id., ps. 23-30). Per a la Catalunya de finals de l'atitic reqirn els vells censos emfitCu+ics
d'orinen senyorial han estat titUats per Pierre Vilar de epunció fiscal» (Catuiz?nyuditss l1L:spiinya ~r~oder?zrr,
op. cit., III, p. 491). Les conseqü&nciesd'aixb per a l'actitud envers I'apropiació
de ierres pcr part dels qui cobraven la renda feudal ja les va plantejar Marc Rloch: «els
l~oderososno tenien un especial interes a desposseir l'home de la seva terra, sinó a sotmctre
als pctits rriirb llztrs cnmps» (La historia rural francesa, op. cit., p. 293).
57. Per exeniple, ha escrit Emiliano Pernández de Pínedo referint-se al desinteri.~del
clero basc en l'aci~mulació de terres que els advenien per endeutament censual dels seus
propietaris: «Ignoro por qiré motivos, pero cada vez qzte un cumpesiao se veíu obligado a

reízder, los benetic;rrdos proczcraban invertir los bienes que se les adjzrdicuban en difjero cotitarzte y soarinte que reinvertéan en 24n nuevo censo (Crecinziento eeonónzico y trunsfori?zacionds
socirzles del Pais Vasco, 1100-1850, Madrid 1974, p. 302).

entre els fils de la teranyina teixida en una comarca agrícola i pobra com la
Segarra del set-cents, percep aviat una mena de mimetisme del censal envers
les formes preexistents d'explotar treball d'altri, la seva evocació (no solament
jurídica) d'esdevenir un homotip del regim senyorial i la relació emfitkutica. S'ensumen els trets conservadors i parasitaris d'allb que Marx anomenava ~ s u r a r i . ~ ~
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