L'estructura de la propietat de la terra al Pla de
Barcelona durant la segona meitat del segle XIX

ger Llorenc Serrer, Antoni Segura, Jaume Suau

L'estudi de l'evolució de la ~ r o ~ i e t adet la terra al Pla de Barcelona
ocupa des de fa ja uns quants anys el nostre interks. En treballs anteriors havíem
seguit aquesta evolució al llarg del segle XVIII i la primera meitat del XIX, pel
que fa al que hom denomina el Pla estricte, ja que la documentació conservada
i localitzada no permet, per ara, referir-se al conjunt del Pla.' En canvi, els
amillaraments, que comengaren a elaborar-se a partir de mitjan segle XIX, sí
que permeten estudiar el conjunt del Pla? A 1'Arxiu de la Corona d'Aragó hi ha
dipositats els amillaraments del tercer quart del segle XIX de tots els municipis
del Pla, llevat dels de Sant Andreu de P a l ~ m a r . ~
1. Pla estricte, és a dir, les terres corresponents als municipis de Barcelona i de Sants
(la parroquia de Santa Maria de Sants era sufraginia de la de Santa Maria del Pi de Barcelona, i per aquest motiu a la documentació cadastral les terres de Sants figuraven als repartiments cadastrals de terres de la ciutat de Barcelona) i que incloia, amb tota seguretat, part
de les terres d'altres municipis (sobre aquesta qüestió, vegeu el primer dels treballs que se
citen a continuació, 1:34 i SS.). Els repartiments cadastrals de la resta de municipis del Pla
de Barcelona no han estat trobats fins ara.
Els treballs alludits en el text són els següents: Antoni SEGURA
I MAS,Evolució de restructura de la propietat agrdria al pla de Barcelona, 1723-1823/1841, tesi doctoral, 2 vols.
(Universitat de Barcelona 1980); Antoni SEGURA
i Jaume SUAU,L'evolució de l'estructt~ra de
lrc propietat de la terra al pla de Barcelona. 1723-1823/1841, a «Actes del I Congrés d'Histbria del pla de Barcelona» (Barcelona 1984), ps. 299-324, i Notes per a un estudi sobre l'evolzdció de I'estructura de la propietat de la terra al pla de Barcelona. 1723-182311841, a «Historia i Antropologia a la Memoria d'hngel Palerm» (Barcelona 1984), ps. 345-362.
2. Sobre els problemes de fiabilitat que comporta la utilització dels amillaraments i
sobre la crítica d'aquesta font, en el cas dels municipis del pla de Barcelona, se'n parla extensament a Llorenc FERRER,Antoni SEGURAi Jaume SUAU,Confecció dels «amillaraments» i
poder local: Els municipis del Pla de Barcelona, 1851-1874, a « I I I Jornades d'Estudis Histbrics Locals» (Palma de Mallorca 1985), ps. 143-173. En aquest treball establíem, per diferents mecanismes, la fiabilitat dels amillaraments que ara utilitzem.
3. El Pla de Barcelona compren els municipis de Barcelona, les Corts, Gracia, Horta,
Sant Andreu de Palomar, Santa Creu d'olorda, Sant Gervasi de Cassoles, Sant Martí de
Provencals, Sants, Sarrii i Vdvidrera. La totalitat d'aquests municipis foren annexionats al
municipi de Barcelona entre el 1888 i el 1930, excepció feta de Santa Creu d'olorda, la
major part de terres del qual fou integrada en els municipis de Molins de Rei i Sant Feliu
de Llobregat. Com que no és possible delimitar exactament I'extensió de terres que passa
al municipi de Barcelona, hem prescindit de Santa Creu d'Olorda a l'hora de dur a terme
el nostre treball. Com ja hem assenyalat, la manca dels amiiiaraments d'aquests anys de
Sant Andreu de Palomar tampoc no ens ha permes incorporar aquest municipi en la nostra
analisi.
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En aquest article presentem una primera aproximació a l'evolució de l'estructura de la propietat de la terra en el conjunt del Pla de Barcelona al tercer
quart del segle XIX (1851152-1862174) per tal de veure, dhna banda, si es
coiifirmen les teridencies ja apuntades entre finals del segle XVIII i la primera
meitat del vuit-cens, i, d'altra banda, quines són les conclusions mis importants
que hom pot extreme d'aquesta evolució en el període esmentat.
En síntesi, liis principals conclusions que deriven de l'anilisi dc lkstructura
de la gropietat de la terra en el període anterior (1723-1823/41), podem resumir-les breument de la manera ~ e g i i e n t : ~
1. Entre 1723 i 1823141 el total de terres de seca no varia substancialment.
2. El total de propietaris de seca augmenta considerablement durant
aquest període i de manera particularment imgortant (en dades absolutes i relatives) entre 1793 i 1823141).
3. Aquest augment del total de propietaris de seca a partir del 1793 dána
lloc a una intensz. fragmentació de la pctita i la mitjana propietat i a un manteniment de la gran propietat. El resultat fou una progressiva polarització de I'cstr~lctura de la propietat de seca.
4. Aquesta progressiva polarització de l'estructura de la propietat de seca
coincideix amb una intensificació del procés de penetració del capital urbh a les
tcrres que envoli.en la ciutat de Barcelona.
En conseqükncia, els amillaraments consultats de la Secció d'Hisenda de 1'Arxiu dc la
Corona d'Aragó han estat els següents:
Barcelona
les Corts
Gracia
Horta
Sant Gervasi de C.

anys
anys
anys
anys
anys

1852 i
1851 i
1851 i
1852 i
1852 i

1870.
1863.
1874.
1862.
1861.

Sant Martí de P.
Sants
Sarrii
Vaiividrera

anys
anys
anys
anps

1851 i
1851 i
1852 i
1852 i

1871.
1866.
1862.
1862.

Som conscients que el segon bloc d'amiilaraments (el dels anys seixanta) fou elaborat
molt més acuradatrient que el primer (el dels anys 1851152). Aixb mateix succeeix amb cls
amillaraments realirxats a la decada dels anys setanta, que denoten una qualitat i una fiabilitat superior als de mitjan segle. Malauradament, els amillaraments ressenyats són, per ar:i,
cls únics disponiblt:~per a la decada dels setanta. I'er tant, com que no podíem frr la comparació dels amillriraments dels anys seixanta amb els dels anys setanta (que es veiiria
reduida a Barcelon~,Gracia i Sant Martí de Provenqals), hem optat per efectuar la confrontació entre clls amiilaraments de 1851152 i els de 1862174. En aquest segon bloc hem utilitzat sempre el darrc:r amillarament disponible.
4. Aquestes icondusions es refereixen a l'evolució de l'estiuctiira de la propietat del
se&, ja que era la classe de terres predominants al pla estricte de Barcelona (vid. A. SEGQRA
i J. SU:^, op. cit. [1984], ps. 303, 311 i SS.).Aixf, el 1723 el seca representava el 88,2142ó
i el 92,75 5% del total de terres cadastrades i de conreu, respectivament. El 1823141 encara
mantenia uns perct:ntatges del 81,42 9ó i del 91,53 S.Tal coin assenyalavem en el treball
anteriotmetit citat, pot afirmar-se que «l'evolució de la seva estructura de la propietat condicionava la dels altres tipus de terres, les quals, si fem escepció del regadiu (mai no superior
al 6 % del total di: terres cadasaades ni al 7 % de les dc conreu), es trobaren generalment
associades a un nccli de propietat de sed».
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5. La progressiva presencia (en percentatge sobre el total de propietaris i
en percentatge sobre el total de terres posseides) del capital urba («comerciants
i capitalistes», fabricants, etc.) es produeix en detriment de la propietat pagesa i
d d s altres gtups de propietaris característics del segle XVIII (Església i eclesiastics, professions liberals, hisendats i petita noblesa, etc.).
6. ParaHelament s'observa una accentuació del procés de diferenciació
de la pagesia amb Ia consolidació d'un reduit nucli de pagesia benestant (importants propietaris de terres i de bestiar, monopolitzadors dels carrecs gremials i
dels arrendaments de les possessions més importants de les rodalies de Barcelona
-adhuc al delta del Llobregat-, primers emfiteutes que gaudien, per tant, de
la facultat d'efectuar nous establiments avantatjosos i beneficiar-se de la nova
dinamica que caracteritzara la practica de la senyoria mitjana durant el setcents, etc.) i amb la progressiva degradació de la condició de pages per a la resta
del camperolat del Pla que, molt sovint, es veurii inevitablement abocada a la
seva proletarització.'
La informació continguda als amillaraments ens permet ara estendre la
nostra analisi al tercer quart del segle XIX, i abastar tot el conjunt del Pla. Malauradament, pero, els amillaraments no permeten directament una analisi dels
grups socio-professionals de propietaris, la qual cosa suposa una important limitació que intentarem esmenar pel que fa als propietaris més importants.
Si considerem la informació disponible, és possible de seguir l'evolució de
l'estructura de la propietat de seca des del 1723 fins al 1863174, malgrat que els
marcs de referencia no siguin exactament els m a t e i ~ o s . ~
QCADRE1.- Evolttció de la propietat de seca al Pla de Barcelona (1723-1874)

any

total de
propietaris

96 sobre
oó sobre
el total
el total
total d'extende terres
sió de terres cadastrades o de terres
(en mujades) ' amirallades conreades

extensió
mitjana

índex
de concentració de la
propietat

5. Com ja ha estat indicat, aquestes conclusions són extretes bhsicament del treball
citat a la nota anterior. Sobre el procés de proletarització d'una bona part de la pagesia del
Pla, vid. Antoni SEGURA,Proletarització i decadincia: una nproxirnació a I'evolució dels
grernis pagesos de Barcelona, 1723-1823, «Quaderns de YInstitut Catali d'Antropologia», 314
(1981), ps. 67-99.
6. Entre 1723 i 1823141 la informació, procedent de les fonts cadastrals, es tefereix
al Pla estricte i ja ha estat utilitzada en treballs anteriors (vegeu la nota 1). La informació
del període 1851/52-1862174, procedents dels amillaraments, es refereix al conjunt de municipis del Pla, excepció feta dels de Sant Andreu de Palomar i Santa Creu &Olorda (vegeu
la nota 31.
7. 1 mujada = 0,4985 ha.
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La lectura del quadre resulta aparentment contradictGria, ja que els índexs
de concentració i les extensions mitjanes semblen evolucionar en scntits difcrents. D'aquesta qüestió, pero, ens n'ocuparem més endavant. Passem, primerament, a considerar les conclusions que permet extreure la lectura de la informació continguda en el quadre per al període 1851152-1862174:
1. El total de terres de seca no varia sensiblement entre 1851152 i
1862/74 (un augment del 2,OV %), com ja succeia entre 1723 i 1823141, rnalgrat que ara el marc de referencia és el conjunt de tot el Pla de Barcelona, d'ací
que l'extensió total resulti augmentada en més de 600 mujades respecte al 1723.
2. En el conjunt del Pla de Barcelona la importancia de les terres de seci
davalla considerablement i passen a representar menys de la tercera part de les
terres amillarades i f o r p menys de la meitat del total de terres conreades. Aixb
ens obliga a incorporar a la nostra analisi les altres classes de terres.

3 . La tendencia a augmentar el, nombre de propietaris de seca resulta
novament confirmada en el període que ara considerem.
4. Com ja succeia en el període anterior (1723-1823/41), aixb comporta
una accelerada fragmentació de la propietat, com denota l'evolució de les extensions mitjanes. No obstant aixb, els índexs de concentració no semblen rccollir
una millor distribució (més igualitaria) de la propietat, ja que, prhcticament,
romanen estables, la qual cosa és conseqüencia (com ja siicckia abans) dkna
major polaritzacicá de Ikstnictura de la propietat que no implica, necessiriament,
una tendhncia a l'engrandiment (concentració absoluta) de les propictnts mis
grans, sin6 el seu mantenirnent davant el fraccionament de la petita i la mitjan:~
propietat (conceritració relativa).
La progressiva polarització de l'estructura de la propietat de la tcrra a1 Pla
de Barcelona durant el darrer quart del segle XIX es fa molt més acusada si hom
pren en consider;ició el conjunt de les terres del Pla sense diferenciar les diverses
classes de terres Creim que el particular marc cronolbgic i espaial a cph ens
estem referint justifica considerar globalment l'estructura de la propietat de la
terra sense prenilre en consideració els diferents conreus. Aixb és aixf percliii:
en les opcions alternatives que en aquests moments es donen a la utilització
agricola del sol del Pla de Barcelona (utilització industrial i urbanística) el factor
Jecisiu és l'extensió de la terra i no pas la qualitat o el tipus de conreu.
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Q U A ~ R11.
E -Estrz~ctt~ra
de la propietat de la terra al Pla de Barcelona scgons
I'extensió de la propietat. 1851/52 - 1862/74S
1851/1852
Pla de Barcelona sense Vallvidera 9

Pla de Barcelona

Total

1.963

10.655,8

coeficient de Gini = 0,65

4 50163

186211874
Pla de Barcelona sense Vallvidrera

Pla de Barcelona

2.005

9.109,7

coeficient de Gini = 0,55

coeficient de Gini = 0,59

Total

5 27/64 1.904

11.140,6

5 36/64 1.958

9.173,2

4 44/64

coeficient de Gini = 0,61

8. Sobre els criteris seguits per fixar els grups d'extensió de la propietat, vid. A. SEGURA,
op. cit. (1980), 1, ps. 181-184, i A. SEGURA
i J. SUAU,op. cit. (1984), ps. 304-306. En síntesi,
de manera general i a tall comparatiu, en el cas del seca podrien establir-se les equivalencies
següents: de O a 1 mujades = propietat residual; cl'l 1/16 a 6 m. = petita propietat; de
6 1/16 a 15 m. = mitjanalpetita propietat; de 15 1/16 a 27 m. = mitjanalgran propietat
(en el cas de la pagesia correspondria a la propietat «tipus» de la pagesia «benestant»); més
de 27 m. = gran propietat.
9 . Vallvidrera és un municipi muntanyós que s'enfila Collserola amunt. En aquesta
epoca encara no era objecte d'especulació urbanística, i menys de dedicació industrial. El
bosc constituya el 71 % i el 56 % de les terres cadastrades del municipi el 1852 i el 1862,
respectivament. Concentrava entre el 68 i el 69 % del total del bosc del Pla; d'ací que la
seva inclusió distorsioni sensiblement l'estructura de la propietat.
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La informació sobre l'estructura de la propietat de la terra al Pla de Barcelona, segons els grups d'extensió de la propietat, presenta ara, si considerem
totes les classes de terra, una lectura molt més clara. En aparenta, sembla que
el procés de fragmentació de la propietat s'ha estabilitzat si hom considera el
conjunt del Pla. En efecte, mentre que l'extensió de la propietat resulta augmenrada en un 4,55 76 o un 0,70 %, segons si considcrem o no Vallvidrera, com
a conseqüencia cl'una més acurada elaboració del «bloc» dhmillaraments del
1862174, el total de propietaris només presenta un increment del 2,14 9h o
del 2,84 %. Aqursta és també la impressió que podem extreure de l'evolució de
Ikxtcnsió mitjan:~global, tot i que, si no considerem Vallvidrera, disminueix
molt feblement. IVo obstant aixb, el coeficient de Gini tradueix un lleuger augment del grau de concentració de la propietat. Aixb és el que manifesten també
els grups d'extensió de la propietat. Així, els tres primers grups, corresponents
a la propietat res:dual, a la petita propietat i a la mitjana/petita propietat, rcoresenten el 1851152, sense incloure Vallvidrera, el 93,59 OJo dels propietaris i el
60,10 96 de l'extensió total de terres. El 1862/74 el percentatge de propietaris
d'aquests grups (que incorporen tot l'augment de propietaris, ja que, en conjunt,
els grups C i D presenten el mateix nombre absoliit de propietaris en els dos
blocs d'amillaraments és pricticament el mateix (93,77 S ) respecte al total
de propictaris, mentre que, en canvi, ara només representen el 55,63 <ro del total
de les terres del 'Pla. La davallada és sensible (gairebé 5 pynts). En altres paraules, un percentatge de terres es distribueix entre un percentatge similar (lleugerament superior) de propietaris. El procés de fragmentació de la propietat csntinua, doncs, entre els grups de propietaris més petits, com denota perceptiblement l'evolució de l'extensió mitjana d'aquests grups. Tot el contrari succeeix
si hom considera els grups C i D (mitjana/gran propietat i gran propietari]. En
aqiiest cas, a un percentatje inferior de propietaris (6,41 ?' 6 el 1851152 daxir-it
el 6,23 % del 1862174) li correspon ara un percentatge superior de terres
(39,91 S i 44,37 %, respectivament). També l'evolució de l'extensió mitjana
de la propietat es fa ressb d'una progressiva concentraci6 que s'accentua particularment en el grilp de la gran propietat. Aixh coincideix amb un notable increment del nombre de propietaris d'aquest grup en detriment del grup de la mitjana/gran propietat, que es converteix així en el límit de dos processos antaghnics:
fragmentació/coricentració.
Si prenem en consideració Vaílvidrera, és obvi que les tendencies apuntades
resulten reforqades per la presencia aclaparadora del bosc en els grups de propietaris més grans. Així, horn arriba a la següent distribució:
QUADRE
111.-Esiructz~rade la propietat de la terra al Pla de Bavcelotta segons I'exterts!»'
de la propietat (en percentatges) (1851/52 - 7862/74)
1851/1852

gmps

extensió de
la propietat
(en mujades)

O,.AiB O
a
15
C i D 15 1/16 a + de 27

186211874

1

1%

%

de pro%
extensió pietaris d'extensió
pietaris d'extensió mitiana de pro%
92,91
7,08

52,83
47,16

- -

3 6/64
36 10164

1

6,93
93,06

53,09
46,90

mitjana
extensió
42 35/64
2 51 161
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En conclusió, les tendencies que s'anaven apuntant des del final del segle XVIII i comencament del XIX prossegueixen fins als moments inicials de la
construcció de 1'Eixamole barcení. és a dir. una marcada tendencia a la fragmen"
tació de la propietat dels propietaris més petits i una no menys acusada tendencia a la concentració (engrandiment absolut i relatiu) de la propietat dels propietaris més grans. Es pot afirmar, per tant, que la irrupció del capital urba a les
terres del Pla (fenomen datat de bell antuvi, pero que comenca a assolir magnit u d ~molt significatives als voltants de canvi de segle) va suposar una progressiva
polarització en l'estructura de la propietat de la terra. Al llarg del segle XIX
aquesta presencia del capital urbh s7intensifica i la polarització de l'estructura
de la propietat s'aguditza a mesura que augmenta l'opcionalitat en la utilització del sbl del Pla. L'ús urbanístic i/o industrial ~ e r d ~roeressivament.
. "
el seu
carhcter futurible des del moment que comencen a construir-se les primeres fabriques en alguns municipis del Pla i s'inicien les primeres urbanitzacions diirant la
primera meitat del segle XIX.'' De la mateixa manera la inversió en l'adquisició
de terres al Pla de Barcelona deixa d'ésser una es~eculacióde futur Per convertir-se, en alguns casos, en una realitat de beneficis a curt termini.
Es podria objectar que, des d'una perspectiva essencialment agraria (no
podem oblidar que l'agricultura continua essent encara l'activitat econbmica predominant en alguns municipis del Pla -Sarria, Vallvidrera, les Corts, etc.- o,
si més no, una activitat prou important -Sant Marti de Provencals, etc.-,"
el que interessa no és només l'extensió, sinó també la qualitat de les terres. En
aquest sentit, és evident que a una mateixa extensió el factor qualitat resulta
determinant. Procedirem també, per tant, a analitzar l'estructura de la propietat
d e la terra al Pla de Barcelona un cop ponderats convenientment els diferents
tipus de conreu. En aquest cas hem optat per assignar-li un coeficient de ponderació o pes de 4 al regadiu, als fruiters i al jardi, és a dir, que, segons els rendiments i la producció agraria, considerem que al Pla de Barcelona, en aquests
moments, cada mujada de regadiu equival a quatre mujades de seca.l2 Hem apliL

,

L

10. Sobre les primeres urbanitzacions en municipis del Pla de Barcelona, vid. Angels

SOLA,L'élite barcelonina a mitjnn segles X I X , 2 vols., tesi doctoral (Universitat de Barcelona

1977), I, ps. 209-221; M. Teresa SOL^ El creixement urbd de Gracia en les decades de
1830 n 1860, tesi de llicenciatura (Universitat de Barcelona 1983); Angels i M. Teresa SOLA,
El creixentent urbd de Gracia en les decades de 1820 i 1830. Analisi de la urbanització Trilla,
a «Actes del I Congrés d'Histbria del Pla de Barcelona» (Barcelona 1984), ps. 389-410.
11. Sobre les activitats predominants en els municipis del Pla de Barcelona al final
CANDI,Geografia general de
del segle XIX i comencament del xx, vid. Francesc CARRERAS
Catalunya, volums de la ciutat de Barcelona i de la provincia de Barcelona (Barcelona, sense
data).
12. Hem cregut oportú mantenir el coeficient de ponderació o pes de quatre, tal com
ja havíem fet en anteriors treballs. Aquest pes es basa en els diferents rendiments del regadiu i del seca segons la documentació cadastral (sobre aquesta qüestió, vid. Antoni SEGURA,
op. cit., 1980, 1, ps. 181-184). Segons J. CARRERA
PUJAL(La economia de CataluZa en el
siglo X I X , 11: Agricultura, artesanía e industria, Barcelona 1961, p. 14), al comencament del
segle XIX,«en las afueras de Barcelona se solía pagar a lo más el triple del precio del arriertdo
de una tierva de regadio en relación a otra de secano de igual calidad y extensión». TambE
Pierre Vilar sembla decantar-se per una relació de 3 a 1 en comparar els rendiments del blat
a les terres de regadiu i les de seca a Sant Andreu de Palomar al final del segle XVIII i a1
final del segle XIX (P. VILAR,Catalunya dins Z'Espanya moderna, Barcelona ['19751, 111,
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cat aquest criteri a l'estructura de la propietat de la terra que preseritem a continuació per tal de veure si les conclusions que extrkiem anteriorment són tatnb6
vilides segons els diferents tipus de conreu i els diferents rendiments que ayucsts
posibiliten.
Q u s n a ~IV.- Estrzrctz~ra(le la propietiat de la lerra al Pliz de Baucelaíza segons l'exterzsirj
de la propietat ,bonderada en fzdnció d e la desigual importancia dels dijerents cotzreus
(1851/52 - 1862174)

1851152

extensió de la
propietat
grups ponderada
O
A
B
C
D

O
- 1
1 1116- 6
6 1/16-15
15 1/16-27
de 27

+

% de
9Ó
de pro- d'extensió
pietaris ponderada
17,58
5048
16,66
8,05
7,23

1,41
15,76
17,78
17,65
47,O-l

1862174

I

extensió
mitjana
ponderada

1

46/64
52/64
38/64
45/64
55/64
63/64

/

2
9
19
58
8

coeficient de Gini = 0,65

96 de
%
de pro- d'extensió
1 pietaris ponderada

1
I

20,85
48,68
16,36
6,23
7,88
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14,92
17,23
13,38
52,99

extensi6
mitjana
ponderada
2
9
19
61
9

42/64
53/64
45/64
49/64
61/64
11/64

coeficient dc Gini = 0,68

Les conclusii~nsque hom pot extreure del quadre són priicticament les mateixes que ja sabíem. L'estructura de la propietat de la terra se'ns presenta
encara molt més polaritzada si assignem un pes superior als conreus més productius. Així, el 1851152, el 84,72 % dels propietaris (grups O, A i B) controlen
només el 34'9.5 %J de les terres, mentre que el 15,28 % de les propietaris restants concentren en les seves mans gairebé les dues terceres parts de la terra del
Pla de Barcelona (el 65,05 %). Com indiquen els coeficients de Gini, el 1862174
la polarització de l'estructura de la propietat de la terra s'ha accentuat. Ara el
85,89 96 dels prc~pietaristenen el 33,64 % de les terres i el 14,11 % arriben a
concentrar el 66,37 96 del total de terres. En síntesi, mentre el percentatge de
propietaris dels tres primers grups ha augmentat en un 1,38 %, l'extensió dc les
terres que els correspon ha disminuit un 3'75 a.Aixb tradueix un doble procés: engrandimerit (concentració) de la propetat mitjana dels propietaris mEs
grans (grups C i 13)especialment de la gran propietat (grup D) i accelerada fragmentació de la propietat residtial (grup O), mentre que la petita propictat
(grup A) i la petitalmitjana propietat (grup B) semblen haver-se estabilieznt
entorn d'una extensió mitjana de 2 13/64 mujades i de 9 11/16 muj,?
' C1es, respectivament.
En conclusi6, des de la perspectiva de la utilització agrícola del sQ1 Irs tendencies que apuritavem anteriorment no sols continuaven manifestant-se, sinó
ps. 642-643). No obstant aixb, l'avaluació de la diferent contribució que pertoca als difercnts
itpus de conreu segons els amillaraments també avala, com ja succeia amb la documentaci6
cadastral, l'elecció d'un coeficient de ponderació de valor quatre en el cas clel rejiadiii, dels
fruiters i del jardí.

LA PROPIETAT DE LA TERRA AL PLA DE BARCELONA

139

que idhuc ho fan d'una manera més accentuada, la qual cosa, en certa mesura,
ve a corroborar el caricter progressivament determinant de les utilitzacions alternatives (urbanització/industrialització) del sbl en detriment d'un ús estrictament agrari.
La segona part de l'article és dedicada a analitzar més detalladament els
grups de propietaris més grans (grups C i D) del Pla de Barcelona durant el
tercer quart del segle XIX. Recordem que aquests dos grups de propietaris concentren en les seves mans entorn de la meitat del total de terres (el 47'16 % el
1851152 i el 53,09 % el 1862174) i gairebé les dues terceres parts (el 65,05 (21
el 1851152 i el 66,37 % el 1862174) si hom pren com a referencia l'estructura
de la propietat ponderada segons els desiguals rendiments dels diferents tipus de
conreus. En canvi, aquests propietaris representen menys del 7 % del total
de propetaris del Pla de Barcelona o, aproximadament, el doble en el cas de
I'estructura de la propietat de la terra ponderada segons les qualitats dels conreus. Es tracta, per tant, de centrar la nostra anhlisi en el grup dominant de
l'estructura de la propietat de la terra del Pla de Barcelona durant la segona meitat del vuit-cents.
L'anilisi que presentem a continuació, referida als propietaris del Pla de Barcelona de més de 1 5 mujades, es desglossa en quatre apartats, que considerem
molt significatius: 1) grau de concentració de la propietat; 2 ) mobilitat de la
propietat; 3) residencia dels propietaris; 4) distribució socio-professional dels
propietaris.
1.

Graz~He concentració de la propietat

La informació aue reproduim en aquets apartat és fruit d'una primera sjstematització de la documentació. La sistematització definitiva, en curs d'elaboració, no diferir; substancialment del que ara avancem. No obstant aixb, convé
observar que, tant en aquest apartat com en els tres restants, l'extensió de terres
qiie s'ha atribuit a cada un dels propietaris resulta de considerar només a cada
municipi els propietaris de més de 15 mujades. Per tant, es pot donar el cas
que algun dels propietaris considerats figuri en aquesta primera aproximació amb
menys terres de les que realment tenia, ja que no s'han tingut en compte les
propietats inferiors a 15 mujades que podia tenir en algun dels municipis
del Pla.
Per tal de dur a terme una aproximació més acurada al grau de concentració
que presenta l'estructura de la propietat de la terra al Pla de Barcelona hem
procedit, d'una banda, a sumar les diverses propietats superiors a 1 5 mujades
que té un mateix propietari a diferents municipis del Pla de Barcelona, i, d7altra
banda, a distingir dos subgrups en el conjunt de la gran propietat (superior a les
27 mujades); el primer agrupa les propietats entre 27 1/16 i 90 mujades, i el
segon aquelles que superen les 90 mujades. Les conseqüencies, com es pot veure al yuadre 5, són també dobles: s'ha reduit el nombre de propietaris de més
de 15 mujades, la qual cosa significa una accentuaci6 del grau de concentració de
la propietat, i s'ha delimitat clarament un grup de propietaris molt grans que,
tot i representar menys de 1'1,l % (el 0,56 % i el 0,65% el 1851152 i el
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186217.1, respectivament) del total de propietaris, concentren ells sols entre la
sisena i la setena part del total de terres del Pla de Barcelona.
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Nota: A Sant Gervasi i Sarrii no apareix cap propietat superior a les 90 mujades, pcib
sí que hi surt un propietari que entre els dos municipis supera les 90 mujades.

De la lectura del quadre es poden extreure una sirrie de conclusions que tor
seguit passem a considerar:
1. El percentatge dels propietaris de més de 15 mujades no varia substancialment entre els dos blocs d'amillaraments i es manté estable entorn del
6,7 %, malgrat que el total de propetaris del Pla de Barcelona ha augmentat e i i
13. Grup 1 =: de 15 1/16 a 27 m.; grup 2 = de 27 1/16 a 70 m.; grup 3 =. -I (fe
90 m.
14. Es tracta dels municipis del Pla de Barcelona: 1 = Barcelona; 2 = les Corts; 3 :
Gracia; 4 = Horta; 5 = Sant Gervasi; 6 = Sant Martí; 7 = Sants; 8 = Sarrih; 9 - V1111vidrera.
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un 27,4 % en passar dels 932 propietaris del 1851152 als 1.904 propietaris del
1862/74. Encara més, com assenyhlavem abans, aquest percentatge es rediieix
lleugerament en considerar conjuntament les propietats que un mateix propietari
té a diferents municipis del Pla. Aquesta estabilitat del grup de propietaris rnés
importants es correspon, perb, amb un augment considerable de la seva propietat, que passa de les 5.025 12/16 mujades del 1851152 a les 5.915 mujades del
1862174, la qual cosa representa un increment del 17,7 %, mentre que el conjunt de les terres del Pla només ha augmentat - c o m a conseqü&nciade la millor
elaboració dels amillaraments del segon bloc- un 4,5 %?' Aquestes dades
tradueixen, en definitiva, un major grau de concentració de la propietat el
1862174 que no pas el 1851/52, com, per altra banda, recull perfectament Ikvolució de l'extensió mitjana de la propietat, que se situa en 43 52/64 mujades
del 1862174 enfront de les 38 5/64 mujades del 1851152.
2. Aquest engrandiment de la propietat de més de 15 mujades es produeix en tots els grups que ara considerem, pero sobretot en el grup de més
de 90 mujades, on I'extensió mitjana de la propietat augmenta un 17,O %, mentre que en els grups de 15 1/16 a 27 mujades i de 27 1/16 a 90 mujades aquest
increment 6s només, respectivament, del 4,5 % i del 3,6 %.16
3. La forta concentració de terres en mans dels propietaris de més de
90 mujades queda, perb, matisada quan un hom observa on estan localitzades
aquestes propietats. En efecte, la propietat de més de 90 mujades és inexistent
15. Es podria objectar que aquest augment no és real i que simplement tradueix les
imperfeccions en l'elaboració dels amillaraments de mitjan segle XIX. En efecte, l'incrcment
global de les terres del Pla entre els dos blocs d'amillaraments és del 4,5 %. Com que no
es pot suposar la incorporació de «noves» terres, hom hauri de concloure que aquesta crescuda no fa sinó traduir les imperfeccions/ocultacions dels amillaraments de 1851152. En
aquest sentit, es podria argumentar que l'ocultació que es produeix el 1851152 afecta sobretot
els grups de propietaris rnés importants i que, per tant, l'acreixement que experimenten les
propietats d'aquests grups el 1862174 no és real. Voldríem assenyalar, d'una banda, que aixb
no invalidaria el nostre plantejament, puix que, en darrera instancia, es tracta d'establir la
forta concentració de la propietat de la terra al Pla de Barcelona durant la segona meitat del
segle XIX, i, des d'aquesta perspectiva, l'aspecte evolutiu no és necesshriament el rnés important. D'altra banda, perb, l'incrementació absoluta de les terres del Pla és de 484 15/16 mujades, mentre que I'alca que experimenten les terres dels grups que estem considerant pricticament duplica aquesta quantitat, car és de 889 4/16 mujades. En resum, en el cas versemblant que les imperfeccions/ocultacions que denoten els amillaraments del 1851152 afectessin sobretot les propietats de rnés de 15 mujades, aixb ni nega, ni contradiu, la tend&ncia
a accentuar-se el grau de concentració de l'estructura de la propietat de la terra al Pla de
Barcelona durant la segona meitat del segle XIX.Si de cas, caldria matisar que el ritme
d'aquesta accentuació fou probablement rnés lent que no sembla indicar la informació continguda en els amilíaraments, encara que, en aquest supbsit, caldria admetre també un
Sndes de concentració de la propietat superior en el moment inicial (1851151) del període
considerat.
16. També en aqnest cas es podrien fer algunes objeccions si hom pressuposa que
l'augment és fonamentalment del bosc, que lbgicament tendia a assolir major importancia en
les propietats més grans. No és aLxí; l'increacnt del bosc és de tnolt poca consideració en
el conjunt de tot el Pla (1.586 m. el 1851152 i 1.625 12/16 m. el 1862174). Tarnpoc no és
imputable a la fortíssima crescuda que experimenten les terres ermes en passar de les 641
13/16 m. el 1851/52 a 2.127 3/16 m. el 1862174, puix que aquesta crescuda correspon a la
davallada de la vinya (que passa de 2.819 m. a 1.469 13/16 m.), conseqü2ncia de l'aparició
de I'oídium el 1853.
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a la majoria de rnunicipis del Pla (Barcelona, les Corts, Gracia, Sant Gervasi,
Sant Martí, Sants -el 1862174- i Sarrii) i només apareix en aquells municipis
(Horta i Vallvidrera) on el bosc ocupava gran extensió.17 Així, malgrat que
només el 41,8 % (1851152) o e1 50,94 % (1862174) de la propietat de més de
15 mujades es trobi localitzada en aquests dos municipis, la realitat 6s que la
propietat de mis de 90 mujades és propia d'aquests dos municipis, situats a la
falda de Collserola, que concentren entre el 80 i el 90 96 d'aquest tipus de propietat. Aquest feilomen, bbviament, es relaciona amb la situació i les característiques del paisatge agrari d'aquests municipis i no pas amb les possibilitats
d'una utilització del sol alternativa a I'agricultura, que eren, en aquests casos
concrets, molt reiduydes. Aquestes possibilitats, en canvi, condicionen 1s distribució de la gran propietat inferior a 90 mujades i la seva concentració en determinats municipis. En efecte, observem la distribució que resulta sense considerar
la propietat de n-iés de 90 mujades i la comparem amk la distribució global de
les terres del Pla:
Barles
Sant
Sant
Vaitcelona Corts Gracia Horta Gervasi Martí Sants Sarriii ridrer,~

1 Distribució total
S terres Pla
5 (S)

9,6

5,9

5,0

17,4

7,4

20,5

9,O

10,7

14,5

6,2

7,0

5,3

16,l

13,O

25,l

6,s

9

10,7

11,7

5,6

3,6

16,O

7,O

20,7

6,4

11,4

17,6

5,3

5,8

4,3

21,l

11,9

24,s

5,4

14,O

7,7

1

7

Distribució pro5 pietat entre 15
2 i 90 M. (%)

1 Distribució totril
8 terres Pla
6 (qó)
2
/ Distribució pro7 pietat entre 15
4 i 90 M. (%)

Dos són els fets que voldríem destacar d'aquestes dades: a) La rapida disminució relativa ( i absoluta, podem afegir, malgrat que per simplificar l'exposició
no hem recollit la informació en el quadre) del total de terres d'alguns dels
municipis més af'ectats pel doble procés d'industrialització i urbanització (Gricia, Sants), que veuen disminuir així el seu pes relatiu dins el conjunt del Pla
pel que fa a l'e~rtensióde la propietat agraria. b) La importancia de la gran
propietat inferior a les 90 mujades en els municipis més rics agrícolament (les
Corts, Sarriii, Sarit Martí de Proven~als)o més allunyats de l'especulació urbano17. Entre IIorta i Vallvidrera concentraven el 91,69 % del bosc dcl Pla de l3arcelon~
el 1851152 i el 89,47 % el 1862174. El bosc representava el 19,29 76 (Horta) i el 70,91 Ob
(Valividrera) del total de terres d'aquests municipis el 1851152. El 1862174 aquest percentatge havia davallat signiíicativament a Vallvidrera, on el bosc ja només representava eI
55,80 % de les terres del terme, pero no així a Horta, on es mantenia en el l9,93 S.
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industrial (Horta), en alguns dels més afectats per la industrializació-urbanització
(Gracia i Sant Martí novament) i, finalment, en aquells que tendeixen a esdevenir segona residencia de la burgesia barcelonina (Sarria, Sant Gervasi). En tots
aquests casos la presencia de la propietat entre les 15 1/16 i les 90 mujades és
superior el 1862174 al percentatge que correspon a aquests municipis en el
conjunt del Pla de Barcelona segons l'extensió de les seves terres.
En definitiva, tot el que portem vist fins ara ens configura una estructura
de la propietat de la terra molt concentrada que respon a condicionaments molt
diversos: a la falda de Collserola (Horta, Vaflvidrera) és conseqükncia de la
presencia d'antigues i grans masies que acaparen grans extensions de bosc; són
propietats que facilment superen les 90 mujades d'extensió; l8 més generalment,
i sense la presencia d'aquestes grans propietats superiors a les 90 mujades, la
concentració de la propietat es relaciona amb la riquesa i l'activitat agrícola del
municipi (Sant Martí, Sarria, les Corts - o n predomina la mitjanalgran propietat pagesa inferior a les 27 m.- són els millors exponents d'aquesta situació
i, en menor mesura, Sant Gervasi) i amb la persencia de finques de camp de la
burgesia barcelonina (Sarria); lg finalrnent, l'alternativa urbano-industrial en la
utilització del sol també contribueix, en alguns casos (Gracia, Sant Martí, pero
no pas a Sants), a accentuar I'índex de concentració de la propietat de la terra,
tot i que qiian aquest procés és molt rapid i intens (Gracia) la propietat urbana
tendeix a substituir la propietat agraria, que perd pes progressivament, tant
en termes relatius com absoluts (disminució de l'extensió de les terres de conreu
en els municipis afectats).

18. Sobre la historia d'algunes de les masies més importants d'Horta i Vallvidrera són
de molta utilitat les obres de Desideri DÍEZ I QUIJANO,
El que ha estat i és Horta (Barcelona
1982), i Lloren$ SALLENTI GOTES,
Historia documentada del poble i parroquia de Santa
iifariu de Vsllvidrera (Barcelona 1916).
19. Segons el Nomenditor del 1860, la distribució de les masies i de les «torres»
(anonienades torre-casa de recreo a Barcelona, les Corts, Horta, Sants i Sarrii; i torre-casa de
campo a Gracia, Sant Andreu i Sant Gervasi) al Pla de Barcelona -sense Vallvidrera- era
la següent:

municipi
-Barcelona
les Corts
Gracia
Horta
Sant Andreu
Sant Gervasi
Sant Martí
Sants
Sarrii

masies

% sobre el total

21
31
10
16
25
25
70
42
25

7,92
11,70
3,77
6,04
9,43
9,43
26,42
15,85
9,43

265

torres

% sobre el total

5
4
6
1
2
1

14,71
11,76
17,67
2,94
5,88
2,94

2
13

5,88
38,24

-

-

34
l
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2. La vzobilitut de la propietat de me's de 15 mujudcs
Es tracta ara dksbrinar si la mitjana-gran propietat i la gran prspietat
que caracteritzen laestructura de la propietat de la terra del Pla de Barcelotia i
la imbueixen d'un grau de concentració f o r p considerable i amb tendencia a
I'aiigment, romarien estables, pel que fa als propietaris, o, al contrari, presenten
una forta mobilitat que facilita els canvis de propietat tot i mantenir-se la tendencia a una major concentració. En altres paraules, es tracta de saber si la terra
al Pla de Barcelona constitueix el monopoli d'unes famílies de propietaris que
són sempre les niateixes, si mSs no des de mitjan segle XIX,i que mitjancant els
enllacos matrimonials tendeixen a agrupar els seus patrimonis o si, en canvi, el
factor terra es troba sotmes a una forta mobilitat, la qual cosa permetria, com
entre les darreries del segle XVIII i comenaments del segle XIX, «fixar a la
terra», si era el Izas, els beneficis industrials i comercials a tots ac~iiells«noiiringuts» que el desenrclupament econbmic de la segona meitat del vuit-cents pernietia consolidar un patrimoni.
Per tal de realitzar una aproximació a la mobilitat de la propietat de la
terra entre el 1851152 i el 1862174 hem revisat acuradament tots els canvis dc
propietari que afecten les propietats superiors a les 15 mujades, així com el
llinatge i les pos;sibles relacions familiars dels propietaris que interrenen en els
canvis, per tal de destriar els veritables canvis de propietat de les transmissions
del patrirnoni per fieretament. Hem intentat sintetitzar tota la informació disponible en el quadre que segueix:

Lectura del qzlfid're 1:

Grups extensió de la propietat : 1 = de 15 1/16 a 27 m.
2 = de 27 1/16 a 90 m.
3=
$ de 90 m.

11: Total de propietaris que desapareixen a cada grup després del 1851152.
111: % que representa 11 sobre el total de propietaris de cada
grup el 1851152.
IV: Total d'extensió de terres que corresponia als propictdris
de cada grup que deaapareixen després de 1851152.

v: % que representa

IV

sobre el total de terres de cada grun

el 1851/52.
Nota:

1.a segona part del quadre fa referencia als propietaris que apareixen
per primera vegzda el 1862174, la lect~irade les columncs és la mntcixa,
perO els marcs de referencia són ara els nous propietaris i, en consec$iencia, el lotal de propietaris i de terres de cada grup el 1863174.

Municipis: 1 = Barcelona; 2 = les Corts; 3 = Gricia; 4 = Horta; 5 =. Sant
Gervasi; 6 = Sant Martí; 7 = Sants; 8 =t Sarrii; 9 = Vallvidrera.

-
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QUADDRE
VI. -Canvis de propietat al Pla de Barcelona etz les propietats de mis
de 15 mujades (1851152 - 1862174)
% (respecte a l'extensió total municipal de les propietats
de més de 15 m.) que representa I'extensió de terres corresponents als propietaris que desapareixen a cada grup i
municipi després de 1851152.

(1) Es tracta de 30 propietaris que desapareixen i de 6 propietaris que engrandeixen
la seva propietat i passen al grup superior.
(2) Es tracta de 10 propietaris que desapareixen, de 8 que per disminució de la seva
propietat passen al grup inferior i de 3 que per engrandiment de la seva propietat
passen al grup superior.
(3) Es tracta de 2 propietaris (la Companyia Agrícola i Larrad) que per disminució de
la seva propietat passen al grup inferior.

% (respecte a l'extensió total municipal de les propietats
de més de 15 m.) que representa I'extensió de terres corresponents als nous propietaris que apareixen a cada
grup i municipi el 1862174

1 31
2 25

3

4

(1) 45,6
(2) 46,3
(3) 30,8

60

44,4

664,3 46,3 52,O 20,8 43,l
1.138,7 45,8 59,5 - 392,l 19,7 2.195,l

37,l

55,5

66,4 29,8
56,3 34,l
55,9 -

20,8 28,7 58,4

62,9 47,8
63,O -

-

34,4 36,3
65,2 - 12.9

28,3 62,9

7,5

52,5

12,l

(1) Es tracta de 23 nous propietaris i de 8 procedents del grup superior per disminució de la seva propietat.
(2) Es tracta de 19 nous propietaris i de 6 procedents del grup inferior per engrandiment
de la seva propietat.
(3) Es tracta d'l nou propietari i de 3 procedents del grup inferior, perb que, en
augmentar la seva propietat, superen les 90 m.

El període de temps que separa els dos blocs d'amillaraments és certament
molt curt, perb la lectura del quadre és forca clara: la mobilitat del factor terra
és molt acusada, sobretot pel que fa a les propietats de menys de 90 mujades.
Atesa la brevetat temporal, aquesta mobilitat no pot explicar-se, bbviament, per
les vicissituds de la conjuntura agraria, tot i que els preus agraris es troben a
l'alca en aquests m~ments.~'
Més avit cal relacionar-la amb les diferents mesures
20. Sobre I'evolució dels preus agraris a Barcelona durant el segle ~ I X ,vid. Joan SARDA,
La política monetaria y las fluctuaciones de la ecotzontía española en el siglo X I X (Madrid
sense data [1948]; Antoni SEGURAI MAS,El mercat de cereals i llegzcnts a Barcelona (18141868), «Recerques», 14 (1983), ps. 177-212.
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que incidiren directament sobre el doble procés urbano-industrial. Ensems ainb
la dinimica propia que aquest doble procés havia endegat a Cataluqa, i més
concretament al I'la de Barcelona ( i que és, sens dubte, el major condicionatit
que actua sobre l'estructura de la propietat de la terra als voltants de Barcelona), cal tenir presents un seguit de fenomens i mesures que Carme Massana2'
han sintetitzat de manera molt clara: «A la segona meitat del segle XIX s'havien
conjuminat a l'area de Barcelona diversos fets -la liberalització dels lloguers
(1842), la industrialització progressiva d'aquesta area, l'afluencia de poblaciO,
I'enderrocament cle les muralles (18521, l'aprovació del Pla Cerda (1858)...que crearen les c-ondicions per a la formació d'un mercat de l'habitatge en
expansió i la creació d'una indústria de la construcció dedicada tant a l'edificació
d'habitatges com a la realització de les obres d'urbanització de la ciutat.» Ens
trobem, doncs, als inicis de la genesi d'aquest mercat de l'habitatge i del sorgiment d h n a indústria de la construcció a gran escala. En aquests moments inicials el que predomina encara és l'especulació sobre la terra més que no p:;
Ikdificació, tot i que aquesta ha estat ja forca intensa en determinats municipis
del Pla (Gracia ssbretot). Aquesta especulació -veritable acumulació primitiva
de la futura edificació del Pla de Barcelona- és el que explica l'extraordiniria
mobilitat que hom observa al quadre 6.
En el sentit que acabem d'apuntar la lectura del quadre resulta toralmcnt
coherent :
1. La mob.ilitat global és molt acusada, afecta el 60 96 dels propietaris i,
a més, una tercera part de les terres de més de 15 mujades.
2. L'andlid per grups d'extensió de la propietat denota, d'una banda: que
aquesta mobilitat &S mínima en les propietats superiors a les 90 mujades; aixb
és lbgic si pensem que aquestes propietats, con veiem abans, es trobaven situades,
gairebé totes, en els municipis d'Horta i Vallvidrera, que no presentaven cap
possibilitat, immediata, ni a termini mitjii, d'expansió urbanística ni ind~istrial.
És més, els únics canvis de propietat observats en aquest grup afecten propietaris que tenien part de la seva propietat situada a Gracia i Sants el 1851/52 i
que, simplement, deixen de figurar entre els propietaris de més de 90 mujades
cl 1862174. De la mateixa manera, els únics nous propietaris que s'incorporen a
aquest grup el 11362174 ho fan precisament amb propietats situades a Horta i
Vallvidrera. D'altra banda, les propietats situades entre les 15 1/16 i les 90 mujades presenten una gran mobilitat que arriba a afectar aproximadament la rneitat de les terres .i dels propietaris.
3 . On es copsa, pero, de manera més clara la relació entre especulacií,
urbanística i industrial i canvis en la propietat és en I'analisi dels municipis mCs
afectats per la mobilitat de la propietat de la terra. Es poden distingir clarament
tres grups de municipis:
a ) Aquells on els canvis de propietat giren entorn del 60 G% de les terres
que tenien el 185;1/52. És el cas de Barcelona (el 60,1 a),
Gracia (el 64,O gb),
Sant Martí (el 57,O % ) i Sants (el 72,6 %). Són, evidentment, els municipis ni&
21. Carme MASSANA,
Indiístriu, citatat i propietat. Política ccon6mica i propietut u~barza
a l"2rea (le Barcelone2 (1701-1939) (Barcelona 1985),p. 141.
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afectats pel doble procés d'expansió urbano-industrial i aquells on augmenta mis
rapidament la població durant la segona meitat del segle XIX com a conseqüencia
de la immigració: «aquests estols de gent forastera acoplats por lo moviment
fabril i comercial a Sant Martí, al Poble Sec i a Sants.. . [ i Gracia, que, segons
un autor local, el 18931 ocupava lo nove lloc per son cens de població entre
totes les ciutats de la Península».22En el cas extrem de Gracia i Sants, on la
construcció d'habitatges i establiments industrials s'ha avancat a la resta de
municipis del Pla, la desaparició dels propietaris suposa també la desaparició de
les terres, car segurament no es tractava de veritables canvis de propietat, s i ~ ó
d'urbanització de les antigues terres de conreu, como ho denota la davallada
absoluta que experimenta l'extensió total de les terres d'aquests dos municipis
entre el 1851/52 i el 1862/74 i la no aparició de nous propietaris que substitueixin els desapareguts.
b ) Municipis on els canvis de propietat afecten entre el 40 i el 50 % de
les propietats de més de 1 5 mujades el 1851/52. Són Sarria (30,l %) i Horta
(48,4 %). En els dos casos es dóna una característica comuna, els canvis són
conseqüencia sobretot de l'engrandiment de propietats ja existents que, en ocasions (Horta), arriben a situar-se el 1862174 en el grup de més de 90 mujades.
Són també municipis on I'activitat agraria continua essent la predominant i que
han estat molt poc afectats per I'expansió urbano-industrial. Si de cas, han experimentat algunes conseqüencies indirectes d'aquesta expansió: especialització en
determinats serveis (bugaderies) per a la població benestant barcelonina (Horta);
elecció com a segona residencia de la burgesia de Barcelona (Sarriii).
c ) Finalment, queda un grup de municipis molt poc afectat pels canvis
de propietat. Són, juntament amb els municipis citats en el grup anterior, els
municipis «pagesos» del Pla on la mitjana - gran propietat de la pagesia benestatit
roman forp. estable i al resguard de l'especulació del sol. La riqiiesa agrícola
d'alguns d'aquests n~unicipis(les Corts) és considerable. Un altres, com succeia
a Sarriii, cornencen a cridar l'atenció de la burgesia barcelonina com a segora
residencia (Sant Gervasi). Vallvidrera, finalment, roman al marge tant de l'especulació urbano-industrial com de la practica d'una agricultura d'alts rendiments
que caracteritza altres municipis del Pla.
En resurn, no sembla pas que resulti agosarat afirmar que el principal factor
que incideix en la mobilitat de la propietat de la terra al Pla de Barcelona durant
la segona meitat del segle XIX i l'explica és el procés d'expansió industrial i urbanística que caracteritza el vuit-cents catala. En aquest mateix sentit, la mobilitat
i el procés de concentració de la propietat a que aquesta dóna lloc són conseqüencia directa de I'especulació que genera la industrialització en possibilitar
unes alternatives no agraries d'utilització del so! del Pla.

22. Geografia general de Catalz~nya,dirigida per F . CARRERAS,
vol. «Província de Barcelona» (per Cels GOMIS)
(Barcelona sense data), ps. 986-987 i 1052.
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Estudi de la residl.ncia dels propietaris de més de 15 mujades

L'estudi de la residencia dels grans propietaris del Pla de Barcelona resulta
fonamental per veure el grau de penetració del capital urbh a les terres de la
rodalia de la ci~itat.Malauradament, els amillaraments no distingeixen sovint
entre propietaris forasters i propietaris del municipi. Quan ho fan, generalment
indiquen la residkncia dels propietaris forasters. Així i tot, la freqüencia de vegades en que apareix aquesta residencia és tan baixa que no es pot dur a terme
I'estiidi només amb la documentació dels amillaraments. Calia, doncs, cercar
un altre tipus dc: documentació. Descartat el buidatge de les fonts de carieter
l0cal,2~ens hem decantat per fer un buidatge, al més exhaustiu possible, de la
biografia disponil~leque gogués aportar informació sobre els propietaris del Pla
de Barcelona, tarit pel que fa a la seva residencia com pel que fa a la seva prpfessió."' La tasca ha estat laboriosa, pero els resiiltats han compensat amb escreix
23. L'opció d r buidar actes municipals, padrons, etc., fou descartada, d'una banda, per
raons de disponibilitat de temps i, d'altra banda, perque en molts casos no ha estat possible
localitzar aquest tipus de documentació per a la majoria dels municigis considerats. Alguns
d'aquests municipis són objecte d'estudi per diferents investigadors a partir de la docutnentació de caricter local. Així, hem d'agrair a Eliseu Toscas la informació que ens ha subministrat sobre algune dels propietaris més importants de Sarrii i Vallvidrera.
Entre la documentació dels amiiiaraments figura el vezindario de Sant Servasi de
l'atiy 1834 que ha estat consultat: Arxiu de la Corona d'Aragó, secció Hisenda Moderna,
Ter-1, «Catastro o Apeo y nueva visura de todas las Tierras, Casas y demás Mncas, del Lugar
y Término de San Gervasio del Corregimiento de Barcelona, formado en el año de 1834».
24. La relaciii que segueix no inclou lotes les obres consultades, pero sí aquelles que
ens han permks obtetiir informació sobre dguns dels propietaris més importants del Pla de
Barcelona, ja sia sobre la seva residencia, sobre la seva professió o sobre altres detalls (fatriiliais, polítics, cultiirals, de nivell socio-econhmic, ex.) que ens han ajudat a caracterit~zar
cada un d'aquests propietaris i el context on es movien. Aquestes obres són: Manuel AKRASZ
i Jaume FABRE,LL'historia dels nonzs dels carrers de Barcelonn: critica al novzencl2tor cle
1980, «L'Avenc», 48 (1982), ps. 8-10; VÍCTORBALAGUER,
Las crdles de Barcelona, 2 vols. (BarGeoyrafia general (le Catalz~nya,vol. «Provincia de Barcecelona 1865); Prancesc CARRERAS,
lona» (per Cels GOMIS)i vol. «La Ciutat de Barcelona» (per F. CARRERAS)
(Barcelona s. d.);
Taime CARRERA
PCJAL,Hzstoria política de Catuluiia en el siglo X I X , vol. IV, «Ida Segunda
Guerra Carlista y ,as Revoluciones de 1848 y 1854», i vol. v, «La Revolución de 1868, Ia
República de 1873 y la Tercera Guerra Carlista» (Barcelona 1957); Ln eco~omíade Gtrllt&a
en el siglo X I X , 4 vols. (Barcelona 1961); Carles CARRERAS
I VERDAGUER,
Estrz~ctz~r~z
de 11
propietut i tnorfologia urbana, tesi doctoral (Universitat de Barcelona 1979); Hostafrrztzcs.
U
w barri de Barcei'ona (Barcelona 1974); Sants. An2lisi del pvocés de producció de l'espui
z~rbU de Barcelona (Barcelona 1980); Josep M. CASAUS
I GURI, Les Corts: zcn poble pevdz~t,z~it bavri itztr(>bnble (Barcelona 1976); Josep CORO LE^ Guía del forrzstero en B~zrcelorza y szis alredea'ores (Barcelona 1887); Menzorias de u n menestral en Barcelona, 17321864 (Barcelona, «Biblioteca de La Vanguardia», 1888); Diccionari bzoyrrific, 4 vols. (BarEl que ha esttlt i 6s IIorta (Barcelona 1982); Jaunie
celona 1966-70); Di:sideri DÍEZQUIJANO,
ABRE i Josep M. I-~ERTAS,
Carrers de Barcelotza. Coin han evolucioizat els seils izo?ns ( 1 3 ~ cclona 1982); Josep FREIXAI GIRALT,Reczcll de &des per a una histbrirz de Snnt ~Simrti(le
Pro~eny~zls(Barcelona 1982); Gran enciclop2dia catalana, 17 vols. (Barcelona 1969 i SS);
«Guía almanaque cle Barcelona 1 8 5 7 ~(Barcelona 1857); «Guía almanaq~lede Sarits y ITostafranchs, 1926» (1'1-Iospitalet 1926); Jacinto LAPORTA,
Apuntes históricos de Seizr (Barcelona
1880); Montserrat LLOREXS,«Biografies», a Jaume VICENSVIVES i hlontserrat LLORI~VS,
Indiistrials i politics del segle X I X (Barcelona 1958); Jesús MESTREI CAMPÍ,Barcelona 18357840. Une ctzitrzt pve-it~dz~stvittl
en transfovtnació, tesi de llicenciatura (Universitat de Barce-
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el temps esmercat, ja que ha estat possible coneixer la residencia de les tres quartes parts dels propietaris més importants del Pla. El balanc queda recollit en la
informació continguda al quadre 7.
Lectura del quadre 1: Distribució ( % ) dels propietaris segons el municipi o11
és situada la seva propietat.
11: Distribució ( % ) dels propietaris segons el municipi on
resideixen.
111: Distribució ( % ) de I'extensió de les propietats segons
els municipis on es troben situades.
rv: Distribució ( % ) de l'extensió de les propietats segons
els municipis de residencia dels seus propietaris.
Muncipis: 1 = Barcelona; 2 = les Corts; 3 = Gracia; 4 = Horta; 5 = Sant
Gervasi; 6 = Sant Martí; 7 = Sants; 8 = Sarria; 9 = Vallvidrera;
10 = altres; 11 = residencia desconeguda.
lona 1980); Pere MOLASI RIBALTA,
La Justa de Comerc de Barcelona. Els seus precedetzts
i la seua base soczal, a Conterc i estructz~rasocial a Catalunya i Valencia als segles X V I I i
X V I I I (Barcelona 1977); Nomenclator 1980 de les vies ptibliques de Barcelona (Ajuntament
de Barcelona 1981); FSlix OLIVÉ GUILERA,Al margen de zln centenarzo. Gracia. Síntesis de
historia local (Barcelona, Sep. de Nuestra Acción), ns. 71-74 i 76-79; MercS RENOMI PULIT,
Inuersions barcelonines en les terres de l'entorn. Un cas concret al Baix Llobregat: Sant Joan
Despi a mitjan segle X I X , a El Pla de Barcelona i la seva historia (Barcelona 1984), ps. 483492; Mossen Llorens SALLENT
I GOTES,Historia documentada del poble i parroqrdia de Santa
Maria de Vallvidrera (Barcelona 1916); Antoni SEGURA
I MAS,Evolució de I'estructura de la
propietat agrdria al Pla de Barcelona. 1723-1823/1841, 2 vols., tesi doctoral (Universitat de
Barcelona 1980); Roser SOLA I MONTSERRAT,
L'lnstitut Industrial de Cataltrnya, una peca
clrzzl ri. la nzodernització catalana, 3 vols., tesi doctoral (Universitat de Barcelona 1984); hngels
SOLA I PARERA,
La desamortización eclesiástica en Barcelona (1841-1851), tesi de llicenciatura (Universitat de Barcelona 1972); L'élite barcelonina a mitjan segle X I X , 2 vols., tesi
doctoral (Universitat de Barcelona 1977); M. Teresa SOLAI PARERA,El creixerrzerzt urbsl de
Grdcza en les decades d e 1830 a 1860, tesi de liicenciatura (Universitat de Barcelona 1983);
Angels i M. Teresa SOLAI PARERA,El creixement urbd d e Gracia en les decades de 1820
i 1830. Analisi de la urbanització Trilla, a El Pla de Barcelona ..., op. cit. (1984), ps. 389-410;
Historia del Foment Afartinenc (Barcelona 1979); José S U ~ O L
Josep M. SOLÉ I SABATER,
GROS,Guia de San hfartin de Provensals (Barcelona 1888); Merce TATJER
MIR, La propietat
imrnobiliiria urbana a Barcelona a mitjan segle X I X , a El Pla de Barcelona ..., op. cit. (1984),
ps. 341-354; Anna M. TORRENT,
Els noms dels carrers de Sants, separata de la «Revista
Excursionista» (1977); Jaume VICENSVIVES, Coyuntura económica y reformisnzo burgziks,
«Estudios de Historia Moderna», tom IV (Barcelona 1954), ps. 351-391; Pierre VILAR,Catalunya dins lJEspanya moderna, vols. 3 i 4 (Barcelona '1 975); Josep M. VILARRUBIA
I ESTRASY,
Historia dels carrers de Sants (Barcelona s. d.).
Finalment, assenyalar que també han estat buidades les llistes electorals del 1865 que
han resultat molt útils per establir la residencia i la professió de molts propietaris. Hem
d'agrair a Jesús Mestre el seu suggeriment i colitaboració en aquest sentit. Les llistes electorals
csrresponents a Barcelona i als municipis del Pla s'estructuraven en cinc seccions (secció del
Pi, de Palau, de Sant Bertran, de Sant Pere i dels Afores) i varen ésser publicades pel «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», núms. 276-291, és a dir, entre el 17 de novembre
i el 3 de desembre de 1865.
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QVADRE
VZI. - Restd2ncia dels propietaris de 1 ~ 6 de
s 15 ~)zncjadesde tevvn ril Plu de Borcelotz~~
(1851152 - 1862174)

(1) Es tracta cle dos propietaris de Sant Andreu de Palomar, 1 de Vic i 1 de Madrid.

(1) Es tracta de 2 propietaris de Sant Andreu de Palomar, 1 de Vic, 1 de Palma de
Mallorca, 1 de Ma6 i 1 de Madrid.

El quadre priicticament es comenta sol, car els resultats són claríssims: més
del 75 % dels propietaris la residencia dels quals ens és coneguda residien a
Barcelona i controlaven més del 70 % de les terres del Pla de Barcelona superiors a les 15 mujades (en el quadre, que inclou els percentatges corresponents
als propietaris dlels quals desconeixem la residencia, aquests percentatges se
situen per damunt del 60 i del 50 %, respectivament). En canvi, a quatre municipis (Gracia, Horta, Sant Gervasi i Sants) no residia cap gran propietari el
1851152. La situació no sembla haver variat el 1862174. La propietat barcelonina domina, per tant, aclaparadorament, l'estructura de la propietat de la tcrra
al Pla de Barcelona a través del control que exerceix sobre la gran propietat. La
seva presencia, obviament, no es correspon amb el percentatge de terres que pcrtoquen al municipi de Barcelona, sinó que aquesta presencia és deu o dotze vegades superior i s'eiscampa per tots els municipis del Pla i, especialment, pels rnés
immediats a la ciutat (Sants, Gracia, Sant Martí de Provencals), que són també
afectats pel doble procCs urbano-industrial i els que oferien, en conseqüencia,
unes possibilitats més grans.
En menor rnesura també trobem una presencia significativa de la gran
propietat barceloriina en els municipis que la burgesia de la ciutat comencava a
escollir com a segona residenca i zona d'estiueig: Sarria i Sant Gervasi. En
aquests casos havien de pesar més, forcosament, les raons de prestigi social (ésser
propietari d'una <:<torre»al Pla de Barcelona) que no pas les possibilitats d'especulació, que es trobaven molt més limitades que en els municipis del gru:,
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anterior. Aixb sense menystenir l'obtenció d'uns beneficis derivats de l'agricultura. En aquest sentit, el cas d e les Corts és molt rellevant. Es tracta del segon
municipi més petit del Pla, segons l'extensió de terres que figura als amillaraments, pero es practicava una agricultura de rendiment molt elevat que, segurament, només era superada a les zones de regadiu de Sant Martí de Provencals.
É s I'únic municipi del Pla on totes les terres cadastrades són terres de conreu,
puix que no existien en el terme municipal ni bosc, ni sorrals o rocams, ni tan
sols terres ermes (només Sants presentava una situació semblant, perb amb presencia d'erm). Doncs bé, el 1851 el 57,O % del total de terres de seca de les
Corts era en mans de propietaris de Barcelona. Aixb mateix succeTa amb la resta
de conreus: vinya, el 40 %; regadiu, el 68 %; fruiters, el 58 %. El 1863 la
presencia de la propietat barcelonina a les Corts havia davallat Ileugerament;
així i tot, encara conservava la meitat de les terres del terme." En darrera instancia, la recerca dels beneficis derivats d'una agricultura d'alts rendiments també
pot explicar, en ocasions, aquesta forta penetració del capital urba a les terres
de la rodalia de la ciutat.
També a Horta, on no residia cap dels grans propietaris dels quals coneixem la residencia (que són més del 80 %), la propietat barcelonina era predominant i controlava les propietats i les masies més importants del municipi.
Finalment, cal assenyalar que existia un altre nucli de grans propietaris
important que no residia a Barcelona. És el nucli de Sarriii, residencia tradicional
de la pagesia benestant del Pla que, malgrat haver abandonat la vida a pages
per convertir-se en importants hisendats i adhuc en homes de negocis, continua
arrelada al municipi &origen on conserva les masies. Són tots, per tant, grans
propietaris d'origen pages que estenen les seves propietats als municipis veins
(les Corts, Sant Gervasi i, sobretot, Vallvidrera). Les aliances matrimonials entre
els rnembres d'aquest grup de propietaris són freqüents, com ho denoten la repetició i les diferents combinacions dels cognoms més representatius (Amigó, Balasc, Bosc, Calopa, Canet, Campreciós, Castelló, Cortes, Cuiis, Feu, Galvany,
Gelabert, Llavalloll, Mayol, Modolell, Pedralbes, Roses, Sauró, etc.) d'aquest
griip de propietaris. Són, en certa mesura, «la noblesa pagesa» del Pla que al
llarg del segle XVIII varen consolidar una sblida posició com a grans propietaris 26
i que, com ha assenyalat P. Vilar i han demostrat els treballs de les germanes
Sola," al segle XIX tindran un important protagonisme en la parceilació i urba25. Hom pot trobar el detall d'aquestes dades a L1. FERRER,A. SEGC'RAi J. SUAU,
op. cit. (1985), ps. 149-150.
26. Sobre el procés de consolidació del gmp de la pagesia benestant del Pla de Barcelona al llarg del segle XVIII i la primera meitat del segle XIX,vid. les obres citades d'Antoni
s~GuR.4(1980 i 1983) i Antoni SEGURAi Jaume SUAU(1984). Sobre I'altra cara de la moneda,
la ~romessiva~roletaritzacióde la maior
,
.Dart de la ~aeesiadel Pla. vid. l'obra també citada
d ' ~ n t o n iSEGURA (1981).
27. La maioria d'aauestes farnílies aaeeses ia es trobaven sblidament consolidades sobre
les seves propieíats al segle XVIII i, cok Yha démostrat Pierre Vilar, controlaven les aigües
de reg del Pla de Barcelona: «... els pagesos sblidament installats a Sarrii, a Horta o a Sant
Gervasi: quants noms avui familiars en la toponímia dels alts barris urbans -Anglí, Modolell,
Lledó, Galvany- exerciren al segle XVIII un paper constant en el repartiment de les aigües
corrents o amagades, abans d'exercir-ne un, al segle XIX,en la parceuació i la urbanització:

-
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nització d'alguns municipis del Pla. En definitiva, són els privilegiats siiperviventa del llarg prods de diferenciació de l'antiga comunitat pagesa del Pla de
Barcelona. Al final d'aquest procés, ja conclbs a les darreries del segle xrx, hotn
troba fortament :irrelada sobre les seves possessions i progressivamcnt nlts sblidament vinculada amb el món dels negocis barcelonins els qui, en darrera instancia, han esdevingilt la burgesia agriiria del Pla de Barcelona. De la resta, tot just
en quedava, monientaniament, el record.

3.

La distribució socio-professional dels propietaris

El darrer punt que voldríem tractar és el que fa referencia a la distrihució
socio-professional dels propietaris de terra de més de 15 miljades. Com ja hetn
indicat en parlar de la residencia dbquests propietaris, els amillaraments no
indiquen mai quina era la seva professió. Ens hem vist obligats a establir-la pels
mateixos mecanismes que indickvem en el punt anterior, és a dir, mitjancatit el
recurs a les fonts bibliogrifiques i a les llistes electorals del 1865. Aix6 ha
resolt parcialment el problema i s'ha pogut coneixer la professió de les tres quartes parts dels propietaris. Ara bé, queda una segona qüestió que no ha cstat
fkcil de resoldre: com traduir les professions en unes categories homogenies i
cohcrents que, en certa mesura, ens aproximin a l'estratificació social de l'epoca
i, més particularment, a la composició de la classe dominant, si mGs no pel que
fa a la propietat de la terra.
En treballs anterior5 havíem optat per una classificació que, amb totes les
limitacions inherents a distribucions d'aquest tipus, semblava respondre forcn bé
al context social del moment. En tot cas, s'aproximava molt a la que utilitzava la
mateixa documei~tacióde l'ep~ca.~"l problema és que, a la cegona meitat cie!
segle x ~ x ,algunes de les categories que proposivem llavors resulten sbsoletes;
d'altres, en canvi, s'han tornat fluides i han perdut una part o la totalitat del
scu valor indicatiu i classificatori. Dos exemples bastaran. ¿Té sentit continuar
parlant de gremis, menestrals i iidhuc pagesos com a categories per a la classiiicació del5 grans propietaris de la Barcelona de 1872, posem per cas? ~ Q u t vol
'
rón els de les fortes masies instaliades als pendents de Sarrii, els propietaris de les qiials
saberen aprofitar, clurant els dos segles, I'assalt donat per la ciutat als barris altsn.
Sobre la participació de pagesos benestants (Castelló, Roces, Galvany, Bosc, IIalasc, XIodolell, etc.) en les urbanitzacions que es realitzaren a Gracia entre el 1825 i el 1845, vegeu
la relació que donen Angels i M. Teresa SOLA,op. cit. (1984), ps. 391-392. En aquest mateix
treball honi pot copsar la forta presencia pagesa entre els emfiteutes que prcngueren les parcelles edificables dt: la urbanització Trilla. Sobre la participació dels Castelló i Galvany en la
urbanitzacio de Gracia vegeu el treball també citat de M. Teresa SOLA(1983).
28. Les categories que hem utilitzat per classificar els propietaris de la terra al Pla de
Barcelona entre 1723 i 1823141 mantenen una estreta relació amb les que serviren de critcri
per confeccionar la contribució extraordinaria de guerra del 1823. Aquestes categotiec són:
Ygesos, hortolans, menestrals, comerciants i capitaiistes, professions iiberals, eclesiistics,
F,sgl&sia,hisendats i petita noblesa, noblesa titulada, fabricants i gremis del t&xtil, i profcssió
<lesconeguda.Sobri: el contingut de cada una d'aquestes categories durant cl epríode 17231823141 vid. Antoni SEGURA,
op. cit., I (1980), ps. 185-191, i Antoni SEGURA
i Jaume SUAU,
op. cit. (1983), ps. 306-311.
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dir ésser noble al darrer quart del segle XIX? Vol dir com un segle abans que
hom no pren part en les activitats mercantils, financeres i, fins i tot, industriala
o, al contrari, és factible trobar membres de I'antiga noblesa que actuin d'acord
amb els criteris socio-econbmics imperants a la societat industrial en que s'ha
convertit el Principat. De fet, les dues respostes són encara possibles a la Barcelona de I'epoca que considerem. D'ací que destaquéssim la fluidesa que han
assolit cinquanta anys més tard algunes de les categories que utilitzhvem en
treballs anteriors per referir-nos a la situació de finals del segle XVIII i del
primer ter$ del segle XIX. Malauradament, la majoria de vegades no tenim tampoc un coneixement detallat de les activitats de cada un dels propietaris que ens
possibilités uns criteris classificatoris més acurats que la referencia a la professió
'1b orant una
o a la seva condició de noble o hisendat. En síntesi, hem acabat el*
serie de categories per tal de facilitar l'analisi i la sistematització dc l'activitat
fonamental que caracteritzava cada un dels propietaris, perb que, en funció de
tot el que hem dit, caldrh utilitzar amb una certa precaució i sense donar-los un
carhcter totalment definitiu, que només pot sorgir de I'estudi en detall de cada
un dels propietaris, la qual cosa, bbviament, estem molt lluny de poder dur a
terme per ara.
Un cop assenyalades les seves limitacions, cal definir breument el contingut
de les categories utilitzades, excepte en aquells casos on aquesta definició resultaria redundant, com és el cas de les professions desconegudes. Fem servir un
total de nou categories:
1. Noblesa: incloem en aquest grup tots aquells propietaris que porten
títol i figuren amb aquest als amillaraments i aquells altres que hem pogut
clasificar com a nobles a partir de la bibliografia consultada. En algun cas excepcional hem classificat en un altre grup algun membre de la noblesa en atenció
a la intensa dedicació a determinades activitats."
2. Comerciants i capitalistes: s'utilitza amb un contingut similar al que li
doniivem per a la primera meitat del vuit-cens. Es tracta basicament de comerciants -grans comerciants- que en aquesta epoca compaginen els afers comercials amb multitud d'altres negocis (accions banchries, participació en companyies
fabrils i/o de ferrocarrils, assegurances marítimes, etc.). De fet, durant la segona
meitat del segle XIX es fa cada cop més difícil deslligar les diferents activitats
(comerc, indústria, finances, explotació de la terra, etc.) de la gran burgesia
barcelonina. Per tant, incloem en aquest grup aquells propietaris que o bé tenen
iin origen comercial molt clar (membres de la Junta de Comerq, representants de
les famílies de grans comerciants barcelonins del set-cents) o bé l'activitat comercial predomina sobre les altres que realitza.
3 . Fabricants: les consideracions generals són les mateixes que en el cas
anterior; ara, perb, l'activitat que sembla predominar en aquests propietaris és
la industrial. També hi hem inclds aquells propietaris que, segons els amillaraments, tenien una fabrica o més que surt ressenyada a la documentació.
29. Aquest és el cas, per exemple, de Francesc Fontanellas, marques de Casa Fontanella,
que, segons Angels SOLA (op. cit. [1972], ps. 108-109), fou banquer, accionista de companyies de ferrocarrils, etc., i s'agradava de figurar a les escriptures notarials com a comerciant
matriculat i no pas com a marques.
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4. Hisendais i grans propietaris: aquest grup és el que més es diferencia
en el seu contingot de com havia estat utilitzat en treballs anteriors. Inclou els
membres de la petita noblesa, malgrat que són pocs i amb tendencia a desiipareixer. També inclou la pagesia benestant del Pla -o els seus descendents aburgesats i convertits en ciutadans de Barcelona- que, tot i residir a les grans
masies de llurs avantpassats, són en realitat grans propietaris que viuen de les
rendes que els proporcionen les terres i/o finques que cedeixen en arrendament
i de l'explotació, mitjangant la utilització de treball assalariat, de les terres del
mas on resideixen. Aixb no exclou la participació en altres activitats no relacionades amb la terra, cosa que es dóna molt sovint. Són, aproximadament, la tercera part dels prclpietaris d'aquesta categoria. El gruix del grup, perb, el constitueix un conjunt de grans propietaris -en el sentit que la documentació de
I'epoca tendeix a clasificar-los amb el qualificatiu d'hisendats o propietarisque viuen, sobretot, de les rendes que els proporcionen les seves propietats. No
obstant aix6, la rriajoria d'aquests hisendats participen activament, com a accionistes (ferrocarrils, companyies industrials, íinanceres o de comgrq), en els altres
sectors de la producció. Per tant, també en aquest cas són valides les consideracions fetes en els dos grups anteriors i no sembla agosarat assimilar-los a la gran
burgesia barcelonina, malgrat que, en aquesta ocasió, la seva activitat principal
es relacioni amb la terra i amb l'especulació que el seu control possibilita en el
context espacio-temporal que estem considerant.
5. Professions liberals: compren, bbviament, els propietaris que exercien
una professió liberal (notaris, metges o cirurgians, advocats, etc.) i els militars,
sempre i quan no fos explícita la seva condició de nobles, cosa molt freqüent
en els militars d'alta graduació, que són els que apareixen entre els propietaris
més importants del Pla de Barcelona. També compren els funcionaris de l'administració de l'estat i dels organismes que en depenen, tant en el vessant execiitiu
com el judicial.
6. Eselésia: són basicament monestirs i convents. No surten eclesiasties
com a propi&ris a títol individual.
7. Instituci~ons:es tracta de propietaris jurídics, no de persones físiques
(Ajuntament, Hospital General de la Santa Creu, la Companyia Agrícola, etc.).
Són molt pocs.
8. Dones: t:s tracta en realitat d'aquelles dones per a les quals no teníem
cap referencia sobre I'activitat del marit o de la família. Així doncs, no figuren
en aquesta categoria totes les dones, ja que moltes han pogut ésser classificades en altres categories rnés precises que la simple menció del sexe.
9. Professiá desconeguda.
Del quadre 8 es desprenen un seguit de conclusions que passetn a expostir
a continuació (p. 151).
1. La tendgncia a la concentració de la propietat de la tcrra queda perfectament reflectida en el considerable engrandiment que presenta, entre 1851/52
i 1862174, la propietat mitiaria de gairebé tots els grups sbcio-grofessionals considerats (emb les excepcions de I'Església, les institucions i les dones). En termee
absoliits destaqiieii els grups de la noblesa, dels comerciants i capitalistes i deis
hisendats, clue, el 1862174, presenten unes extensions mitjanes de les seres pro-

155

LA PROPIETAT DE LA TERRA AL PLA DE BARCELONA

QUADRE
VIII.-Distribució de la propietat de rnés de 15 nzujades al Pla de Barcelona segons
En clnssificació ssOcio-professional dels propietaris (1851/52 - 1862174)

pietats entorn de les 44 mujades. A la resta de grups l'extensió mitjana de la gran
propietat se situa per dessota de la del conjunt del Pla. Aixb no obstant, cal fer
notar que, en termes relatius, l'increment rnés important, entre 1851152 i
1862174, es dóna en el grup dels fabricants, que passen d'una extensió mitjana
de 23,4 a 31,9 mujades.
2. El grup rnés important és el dels hisendats, que engloba la tercera part
dels propietaris i de l'extensió de les terres. Després se situen els comerciants i
capitalistes (la sisena part dels propietaris i de les terres el 1851152 i la desena
part el 1862174) i la noblesa (la desena part dels propietaris i de les terres). Els
fabricants, les professions liberals i les dones presenten uns percentatges molt
rnés modestos, ja que en conjunt representen entorn de la cinquena part dels
propietaris i només la setena part de les terres. Destaca, si més no, la positiva
evolució del grup dels fabricants, que entre 1851152 i 1862174 duplica la quantitat de terres amb la incorporació de tres nous propietaris. L'Església i les institucions denoten una presencia poc rnés que testimonial.
30. Com ja hem indicat, una bona part d'aquests hisendats són en realitat la pagesia
benestant del Pla o els seus descendents. Són una mica rnés de la tercera part dels propietaris
d'aquest gmp. Respecte al conjunt de propietaris de m6s de 15 mujades, el seu «pes» és
com segueix:

propietaris
«pagesos»

% sobre el total

de propietaris

extensió
de terres

% sobre el total

de terres

extensió
mitjana
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3. La propietat «pagesa», és a dir, la propietat en mans de la pagesia
benestant del Pla o dels seus descendents, manté una sblida represcntació entre
els propietaris mcos grans del Pla. Representa una mica més de la tercera part
dels propietaris del grup dels hisendats, pero entorn de la meitat de les terres.
Sobre el conjunt del Pla suposen la novena part dels propietaris i la sisena part
de les terres. Es tracta, per tant, d'un subgrup molt actiu que presenta les exteasions mitjanes més grans del Pla (54,7 mujades el 1851/52 i 66,5 mujadcs
el 1862/74), la qual cosa tradueix la forta concentració de terres en mans
d'aquest subgrup. Aquesta concentració es torna encara més rellevant si hoin
considera que les seves propietats es localitzaven, preferentment, en uns miinicipis molt concrets (Sarrih, Vallvidrera, Sant Gervasi i les Corts). L'ascendencia pagesa benestant i el domini dels mecanismes de poder local (no oblidem que la
seva residencia eren els municipis del Pla i, sobretot, SarriA) han possibili~ar.a
aquest subgrup u ? control sobre la gran propietat del yiial no gaudeisen la resta
de grups. La seva participació en el món dels negocis i del comerc els assinlila,
pero, a la gran burgesia barcelonina malgrat el seu origen pages encara recent.
4. Finalment, cal assenyalar que només tres grups es mostren equililrats;
d'ací, en part, quí: les seves extensions mitjanes coincideixin arnb l'extensió mitjana de la gran propietat al Pla de Barcelona. Són la noblesa, els comerciants i
capitalistes i els hisendats, amb un percentatge similar de propietaris i de terres.
La resta de grups d'una certa entitat presenten sempre (excepció feta del grup
dels propietaris c'e professió desconeguda) un percentatge més elevat de propietaris que de terres. Aquesta situació be desequilibri entre propietaris i propietat
s'aguditza críticarnent en el cas de les dones el 1862/74. En síntesi, aixd vol dir
que és precisamerit en els grups de la noblesa, dels comerciants i capitalistes i dels
hisendats on es produeixen els nivells de concentració de la propietat més significatius i que, en darrera instancia, la tendencia a la concentració de la propietat
de la terra del conjunt del Pla sera determinada per la dinimica interna d'aq~~ests
tres grups de prspietaris.

