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El contracte de rabassa morta ha estat estudiat des de diferents punts de vista.
L'enfocament jurídic va ser el predominant durant la primera meitat del nostre
segle quan la discussió sobre la naturalesa emfitkutica d'aquest instrument notarial
tenia moltes implicacions socials. La lluita entre propietaris i conreadors de la terra,
latent durant tot el segle XIX i franca i oberta a partir de la fil-loxera,va propiciar l'aparició d'estudis i treballs, generalment a cdrrec de juristes, sobre la naturalesa jurídica del contracte de rabassa'.
Posteriorment, la historiografia s'ha furat en aquesta fórmula de cessió de la
terra, tan estesa en les Arees vitícoles de Catalunya, des d'altres punts de vista. E.
Giralt va publicar el 1965 el primer d'un gran nombre de treballs signats per autors
. ~ general, aquesta mena de
diversos realitzats des de l'optica de la historia s ~ c i a lEn
1. La bibliografia sobre el contracte de rabassa morta és molt extensa. Podeu trobar un recull
dels treballs que traaen de la naturalesa jurídica d'aquest contracte a FERRER
AL~s,L. Pagesos,
rabacsaires i industrials a .?aCatalunya central (segles MII i m).Barcelona, 1987, p. 440. Sobre el
A. Elprobkma agraria Catalunya. La qüestib rabasaire
conflicte rabassaire cal acudir a BALCELIS,
(1890-1936).
Barcelona, 1968.
2. GIRALTRAVENTOS,E. «El conflicto rabasaire y la cuestión agraria en Catalufia hasta 1936»,
Revista del Trabajo, núm. 7 (1965). Entre els treballs publicats posteriorment al de Giralt cal destacar
TORRA~
I RIBE,
J.M. «Evolución de las claúsulas de los contratos de arabassa mona» en una propieL. «L'evolució
dad de la comarca de Anoian, Hispania, núm. 134 (1976), p. 663-690, FERRERALOS,
del contracte de rabassa morta al Bages, els segles m11i m,dins ~ A s s a m b l e Zntercomarcald'Esa
tudiosos, Manresa, 1981, p. 13-25 i C O L O MFERRER,
~
J. «Les formes d'accés a la terra a la comarca de
I'Alt Penedks durant el segle m:el contracte de rabassa morta i I'expansió vitícola»,EstudU &Historia
Agrhria, núm. 8 (1990), p. 123-143. Dos treballs recents, i de moment inkdits sobre el contracte de
plantació vitícola s6n els de MORENOCALVERIAS,B. La contractació agfaria a IAlt PenedPs durant el
seglexvt~Elcontracte de rabacsa morta i l'expansid de la vinya. Beca-premi R. Noguera, Fundació No-

treballs se centren, d'una banda, en l'andisi del procés de desnaturalització sofert
pel contracte de rabassa morta des de mitjan segle
fins a la fil.loxera, i, de l'altra, en les modiiicacions introduides al llarg del temps en les clhusules més característiques d'aquest instrument notarial, per altre costat.
L'objectiu del present treball és ben bé un altre. No es tracta de precisar els principal~trets distintius del contracte més característicament vitícola en una comarca
concreta i la sevíi evolució al llarg del temps, sinó rnés aviat &aproximar-se a la utilització que d'aquest instrument jurídic en van fer alguns propietaris durant l'etapa
final de 1'Antic liegim i la de consolidació de la regulació liberal burgesa dels drets
de propietat sobre la terra. Es tracta de veure com un mateix instrument jurídic era
utilitzat per assolir objectius diversos en I'etapa de conhsió, d'ambigüitats i de fortes tensions socials dels anys del naufragi del ve11 rkgim i de l'emer-ncia del nou.
Es pretén, en definitiva, ilelustrar amb alguns exemples concrets extrets de la
microhistbria, t.volucions, comportaments i trajectbries, que, segurament, són
generalitzables ati conjunt dels sectors socials a que pertanyen els subjectes estudiats.
Els casos que es presentaran a continuació procedeixen de I'hrea geogrjFica
corresponent a l'actual comarca de l'hoia. Aquesta comarca va conkixer al Ilarg del
segle XVIII i la primera meitat del x ~ una
c forta expansió del conreu de la vinya, fins
al punt que, en molts llocs, l'arbust típicarnent mediterrani es va convertir en el
conreu rnés important. El contracte de rabassa va ser a l'hoia, igual que a les vcrines comarques clel Penedes i el Bages, I?nstrument jurídic regulador de l'expansió
vitícola.

2. Lespecia¿itzací;dvitivinicola de rAnoia al larg dclsegle m z i la primera meitat del
m i elcuntrac,tede rabassa morta

.

Segons les dades recopilades del cadastre borbbnic a la comarca &Igualada, la
vinya cobria el 2,4,7% de l ' h a conreada l'any 1720. La principal dedicació de la
terra conreada eren els cereals. Les terres de sembradura representaven mes del 70%
de la terra conreada. L'olivera, l'horta i els fruiters eren conreus marginals si atenem
a la proporció de: terra conreada que cobrien. El predomini de la dedicació cerealícola de les terres de conreu i l'escassa dimensió relativa de I'hrea conreada constituyen els elements més característics del paisatge agrari de la comarca igualadina
després de la Guerra de Successió.

-guera 1993, i el de QUEROL
SEGCRA,J. M. «Terra i vinya. Una societat en canvi, el Baix Penedes
1750-1800».'Treballde dectorat. Institut üniversitari &HistoriaJaumeVicensVives, 1993.

.
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QUADRE 1.

Canuis en Iéstructara de conreus de lIAnoia entre 1720i 1860 (en tantsper 100)

C'O~~~US

Conca d'Odena-Vall
de Carne-Estret de
Capellades
-

Sembradura
Vinya campa
Vinya espessa
Vinya
Total vinya

Horta

-

Vessants penedesencs
segarrencs
-

Altiplans
Conjunt

Conjunt
comarca

-

vers
1720

vers
1860

vers
1720

62,77

21,79

68,29

- 28,65

-

-

34,OO
34,OO

19,67
22,44
70,76

20,91
20,91

0,99

1,62

0,77

vers
1860

vers
1720

12,50 84,42

vers
1860

vers
1720

vers
1860

56,72 70,71 28,46

-

-

10,13

-

-

-13,03
6,95
82,77 14,67 30,98 24,79 46,60
82,77 14,67 41,ll 24,79 66,58

0,62

0,27

031

3,73

0,94

* &ea total conreada inclou tambC un 0,27% d'altres conreus.
** L'irea total conreada inclou un 0,08% d'altres conteus.
Font: E VALLS,La dindmica delcanui agrari a la CataIunya interior. Lánoia. 1720-1860,
trebail de recerca, doctorat interuniversitari diHistbria Economica (UA Barcelona, setembre de 1994, p. 64).
Cap al 1860, la imatge paisatgística d'aquesta comarca de la Catalunya interior
havia canviat substancialment, com s'aprecia en el Quadre 1. S'han posat en conreu
moltes terres que, majorithriarnent, Shan plantat de vinya. Aquesta dedicació del
sbi representa cap al 1860 el 66,6% de l'ai-ea total conreuada. Les terres de sembradura han retrocedit fins al 28,5%; els altres conreus es reparteixen l'eschs 5% restant.
Cal dir que aquesta gran transformació del paisatge no ha af'ectat de manera
homogknia tota la comarca. Els municipis on la vinya ha progressat menys són els
de l'ai-ea comarcal més propera a la Segarra (altiplh de Calaf-Argencola). Al sector
comarcal en contacte arnb el Penedes (subcomarca de Piera), la vinya quasi assoleix
la categoria de monoconreu. Entremig, resta la Conca d'odena amb Igualada al
be11 mig. En aquest sector comarcal la vinya ha fet progressos importants, pero
menys notables que en els vessants penedesencs de la comarca, a causa que, a principis del XVIII,ja representava un percentatge important de l'kea conreada, com es
pot apreciar en el quadre 1.
A l'Anoia, com a les altres comarques que van especialitzar les seves agricultures
en la producció de vi, I'expansió de l'ai-ea vitícola es va fer, sobretot, a costa de les
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terres ermes i boscoses, encara que també es van plantar vinyes en les terres campes
o de sembraduci. L'expansió vitícola a l'Anoia i a altres comarques va fer possible
superar les 1imit;xcionsinherents a les condicions tkcniques sota les quals es desenvolupava la producció tradicional de cereals; pero encara són per determinar els
efectes que sobre:el medi van tenir les roturacions.
Corn s'ha dir més amunt, a la comarca &Igualada l'instrument jurídic que va
regular l'avanc de l'area vitícola va ser, fonamentalment, la rabassa morta. Els protocols dels notaris de les bees de la comarca on més va progressar la vinya són plens
de contractes d'aquesta modalitat. J. M. Torras i M. Gutiérrez van analitzar les
característiques que prenia aquest contracte a l'Anoia durant la segona meitat del
XVIII a partir de mostres dels contractes escripturats a les notaries de la capital de
l'An~ia.~
El prirner va treballar totes les concessions d'un patrimoni concret. El
segon va optar pcr examinar una mostra de contractes triats a l'atzar entre els protocols de dos notaris igualadins.
Per la meva part, he buidat els contractes que es troben en els protocols dels sis
notaris que, entre 1715 i 1850, es van succeir al capdavant de la notaria de Piera,
població enclavada al mig del sector comarcal on la vinya va experimentar una
expansió més iaiportant, durant el XVIII i la primera meitat del m. El número de
contractes escripturats cada any i l'extensió de les peces de terra objecte de concessió a rabassa m'han permks precisar la cronologia i certes característiques del procés
d'expansió vitícola com ara el tipus de terra objecte de plantació. Per altra banda,
l'andisi de les cbiusules referents a la partició de fruits entre propietari i rabasaire
ha permks concretar la cronologia de l'enduriment de les condicions contractuals a
que s'havia de sotmetre el rabas~aire.~
Ja s'ha dit, pero, que aquí no es tractava d'exposar els resultas d'aquesta primera
aproximació a les característiques dels contractes escripturats en una notaria determinada. L'object:iu,com s'ha anunciat nnés amunt, consisteix a extreure de la massa
de contractes recollits els que fan referencia a alguns patrimonis concrets, per tal de
combinar la informació que ens proporcionen amb la procedent d'altres fonts
(notarials i fiscals), per tal de determinar, en cada cas, per quina raó es va recórrer a
aquest instrumeint jurídic durant l'etapa final de l'htic Regim i els anys de consolidació de les noves formes de propietat de la terra, sorgides de la reforma agraria
liberal. Fou prec:isament en aquest període turbulent en els ordres polític i social
que, a l'hoia com al Penedb (i segurament al Bages i alrres comarques del prelitoral i interior ccatala), es consolida i s'accentua l'orientació vitivinícola que havia
3. TORRAS
I RIBB, J . M . Evolución ... op. cit. i GUTIÉRREZ
POCH, M. ~Diferenciaciópagesa i proletarització: el contracte de rabassa morta a I'Anoia en el darrer terg: del segle mrI»,Mkcelkznea
Aqualatensia, núm. 6 (1990), p. 95-132.
4. Vegeu el trebJ1 de recerca presentat per I'autord'aquestes planes al doctorat interuniversitari
d'histbria econbmica citat al peu del Quadre 1, capItol5.

pres l'agricultura comarcal a partir de mitjan segle XVIII.~Fou en aquest context,
quan la rabassa morta es consolida com a fórmula contractual reguladora de les
relacions socials sorgides entorn de la plantació de noves vinyes, i, per tant, com a
principal mecanisme d'explotació del treball d'altri, en mans de la nova classe propiethria que emergí de la reforma agraria l i b e d G

3. La rabassa morta i els nous hisendats antics nobles
Les formes que va prendre l'adaptació de l'aristocracia tradicional a les noves
circumsthncies sorgides de la reforma agraria liberal han estat recentment estudiades per R. Garrabou, E. Tello i E. Vicedo.' En un treball recent, aquests autors observen com en el cas del patrimoni Sentmenat va existir una recomposició posterior
a l'abolició del delme i a la crisi definitiva del regim senyorial, a partir de la dinamització d'aquella part de territori de cadascun dels senyorius sobre la qual el marques n'havia mantingut el domini útil: l'heretat. L'establiment, arrendament o cessi6 a parceria del que moltes cases nobilihries catalanes, com ara els Sentrnenat,
havien aconseguit consolidar com a propietat plena en el sentit liberal-burgks del
concepte, els va permetre, en forca ocasions, sobreviure a la crisi definitiva del sistema social que els havia fet emergir.
El primer dels personatges que desfilara per aquestes planes presenta moltes
similituds arnb el retrat -esbossat pels autors citats- d'aquell marques de Sentmenat que li va tocar viure la traumatica experiencia de l'ensorrada de l'Antic
Rkgim i la descomposició del sistema senyorial. Es tracta de J. M. Dalmases i de
Gomar, senyor jurisdiccional del terme de Pierola (municipi enclavat al sud-est de
l'actual comarca de l'Anoia) els vassalls del qual, a partir de 1820, es negaren a
5. Sobre i'acceleració de I'especilització vitivinícola a les comarques del pre-litoral catala durant
els decennis posteriors a la Guerra del Francks podeu veure COLOMÉFERRER,
J.; VALLSJUPU'YE?U'T,
F.
«La viticultura catalana durant la primera meitat del segle m. Notes per una reflexió~),Recerques,
núm. 30 (1994), p. 47-68.
6. Sobre els grans trets de la reforma agraria liberal espanyola i la nova regulació dels drets de
propietat sobre la terra podeu veure la sintesi de GARCIASANZ,Angel. «Crisis de la agricultura tradicional y revolución liberal (1800-1850)»,dins Historia agraria de la España contemporánea. l . Cambio ~ocialynuevasfomuzc depropiedd (1800-1850). Barcelona, 1985, p. 9-73. Com a treballs més
especffics sobre el tema cal consultar els de PESSET,Mariano. Dos ensayos sobre kzpropiedzdde la tieB. Elcódigoy e l j k o . Madrid, 1982.
rra. Madrid, 1982, i entre els de CLAVERO,
R.; TEUO,E.; VICEDO,E. «De rentistas a propietarios: la gestión de patrimonios
7. GARRABOU,
nobiliarios en el Úitimo ciclo de la renta feudal en Cataluña (1 720-1840))),dins Se6orioyfiudlzIismo
en la Península Ibérica. Siglos NI-XK. Saragossa, 1993, p. 567-604 i GARRABOU,
R.; SAGUER,
E.;
SALA,P. ((Formasde gestión patrimonial y evolución de la renta a partir del análisis de contabilidades agrarias: los patrimonios del marqués de Sentmenat en el Vailés y en el Urgell (1820-1917)»,
Noticiario de Historia Agraria, núm. 5 (1993), p. 97-125.
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pagar el delme i altres drets que ell, igual que els seus avantpassats, des de temps
immemorials, acostumava a percebre com a senyor jurisdiccional del 110c.~
La família Dalmases estava en possessió de la baronia de Pierola des de 1689,
moment en quc!el patrici barceloní Pau Dalmases i Ros l'havia comprar als Calders,
que fins aquel1 moment n'eren els titulars.'
A diferencia del que havien fet els seus antecessors, els Dalmases van optar per
mantenir en ple domini un dels masos de la senyoria que havien adquirit. Desconeixem si van comprar el domini útil d'aquest mas o si es tractava encara d'un mas
deshabitat en el moment en que adquiriren la baronia. El fet és que, ja a principis
del segle
- XVIII, c;ns trobem els Dalmases com a titulars del domini útil del mas anomenat «LaTorta)),que constituí d'aquesta manera una mena d'heretat en el si d'aquest senyoriu, que pel que sembla, no en tenia abans d'anar a parar a mans de l'esmentat Pau Ignasi de Dalmases.
El rkgim d'explotació del mas La Torra adoptat per la família Dalmases, en un
primer moment, va ser, segons tots els indicis, la masoveria. El 6 d'agost de 1725,
Ramon de Dal~nasesi de Vilana, fill de Pau Ignasi de Dalmases va signar contracte
de masoveria a favor de Joan Pau Fossalba. El contracte tenia una durada de tres
anyc;. El massvt:r es comprometia a pagar 25 lliures cada any en concepte d'estatge,
8. A Pierola, igual que a Piera i a masquef fa es negaren a pagar els delmes de la collita de 1820,
esgrimint que, el dlelme «es una prestación procedente de sefiorio y como tal abolida por el Decreto
de Cortes Cenerali:~y extraordinarias del seis agosto mil ocho cientos once))(Anriu Histbric Comarcal &Igualada (AI-[CI),secció notarial, not. Mariano Cases Boldú, 22-9-1820). Davant la negativa
dels pagesos d'aquestes poblacions a pagar delmes, els respectius senyors, hagueren de fer us de la
forca pública per procedir al cobrament (AHCI, secció notarial, not. Mariano Cases, 16-10-1820).
9. Pau Dalmases i R o s era fill &un paraire nascut a una altra població anoienca, St. Martí de
Sesgueioles, que s'havia traslladat a Barcelona cap a mitjan segle W[I.Els Dalmases esdevingueren
uns dels membres més representatius de la burgesia mercantil barcelonina de finals del segle MI.
Enriquits per la participació en afers mercantils diversos, cercaren l'ennobliment a partir de l'adquisicib de tltols i drets nobiliaris. Pau Dalmases i Ros arnés de senyor de Pierola, esdevingué senyor de
Vilallonga per la ulmpra que feu el mateix 1689 al baró de Rocafort del casrell, lloc i terme de VilaIlonga, situat en la propia comarca de I'Anoia, a prop de St. Martí de Sesguioles, lloc d'on, com s'ha
BULBEXA,J.
dit, era originaria la familia. Sobre aquests primers Dalmases es pot veure CARRERAS
((Constiruciói acta consentades de I'Academia Desconfiada»,BoletIn dr kz RealAcadew~iade Brret~m
Letrtu, Tom. X (1922), p. 225 i SS.i ((Estudisbiografics d'alguns benemkrits patriciw, Boletin u&
' k
RealAcademia de Buenas Lewas. Tom. 23 (1927), p. 179 i SS,VOLTES
BOLJ,P. Pau Igna~ide Dal~xraes
i Ros i elsezd tetnps. Barcelona, 1962, i LOBATO,1. (Activitat econbmica i actitud política de la burgesia mercantil barcelonina al final del segle MI: la família Dalmases*, Lxwenc, núm. 184 (set. 1994),
p. 20-23. La trajectoria de la família Dalmases 6s molt similar a la d'altres membres de la burgesia
mercantil barcelonina de finals del segle MI. Vegeu, per exemple, l'evolució d'uns dels seus veins al
barceloni carrer de Montcada, els Cortada, a GIRALTRAVENT~S,
E. ((Família,afers i patrimoni de
Jaume Cortada, mercader de Barcelona, baró de Maldan, Estudis &Historia Agraria, núm. 6 (1986),
p. 271-319.
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d'aglanatge i d'herbes i a pagar parts dels grans i llegums a la sisena, del vi al terc i de
l'oli a mitges. A més, li exigiren que, en aquells tres anys que havia de durar el contracte, plantés vint-i-cinc oliveres, deu arbres fruiters i dos mil ceps.1°
Si bé al llarg dels segles m11i XIX la masoveria continua sent el rkgim d'explotació d'aquest mas convertit en heretat senyorial, els seus propietaris, i a la vegada
senyors jurisdiccionals del terme, a partir de la decada de 1760 optaren per segregar
petites parcel-les d'erm de la masoveria, per tal de cedir-les a rabassa morta a altres
pagesos diferents del masover. Sabem que el 12 de setembre de 1764, Ramon de
Dalmases va atorgar tres contractes de rabassa morta que implicaven la cessió d'un
total de tretze jornals de llauró de bous de terra erma." El dia 11 $octubre de 1772
signa cinc contractes més de rabassa que comprenien sis jornals de llauró de mules
de terra erma.12
No hi ha noticies de més contractes de rabassa escripturats davant dels notaris
pierencs. Perb, segons tots els indicis, va ser durant el segon ter5 del segle XE que els
Dalmases van accelerar el procés d'establiment de rabassaires en les terres de l'heretat senyorial.
Cap a 1860, l'heretat anomenada La Torra era I'únic que quedava d s Dalmases
de la barotiia que havien adquirit el 1689. Com a conseqükncia de la reforma agraria liberal havien perdut la condició de senyors jurisdiccionals del lloc i havien
hagut de deixar de percebre les rendes típicament feudals, d'entre les quals cal destacar, pel seu volum, els delmes. L'única possibilitat que els restava $adaptar-se al
nou ordre de coses sorgit de la reglamentació liberal de la propietat passava per
dinamitzar el que havia restat a les seves mans després de la tempesta; l'antiga heretat que ara els equiparava a alguns dels seus antics vassalls-emfiteutes elevats a la
condició de nous propietaris absoluts. En aquesta hea, immersa de ple en el procés
d'especialització vitivinicola, Josep M. de Dalmases i de Gomar va trsbar en la
rabassa morta l'eina per a maximitzar la renda d'allb que li quedava un ~ o , p
despullat de la seva condició de senyor feudal, és a dir, la propietat plena sobre una petita
porció del seu q:ic senyoriu.
Segons el Quadre 11, construit a partir de la informació procedent de l'amillarament de 1861,13l'antiga heretat senyorial dels Dalmases a Pierola constituya una
finca d'unes 73 Ha, de les quals quasi 25 restaven ermes. El conreu predominant
era la vinya element que sens dubte esta en relació amb el fet que el 90% de la finca
es trobava cedida sota contracte de rabassa morta. El 10% restant corresponia a la
masoveria prbpiarnent dita. Cap a 1860 els Dalmases tenien establerts a les seves
terres un total de vint-i-tres rabassaires.
10. Arxiu Parroquia1 de Pierola (APP), Secció notarial, manual m,fol. 169 i SS.
1 1 . AHCI, not. Pau Cases Alibau.
12. Idem.
13. ACA, Hisenda, arnillaraments, reg. 105 1.

QUADRE 11. Conreus i regim d'explotacid

de la terra a la propietat Dalmases de Pierola cap a

2869
-

Knya

Masoveria
23rabassaires
Total

Olivera

Total
conreat

Total
erm

Total
amilkzrat

--

Ha

%

Ha

%

Ha

%

Ha

%

Ha

%

2,74
46,56
49,30

5,6
944
100

0,05
1,27
1,32

3,7
96.3
100

2,79
4733
50,62

5,5
94,5
100

460
20,12
24,72

18,6
81,4
100

7,39
67,96
75,35

3,8
90,2
100

-

-

Font: Esmentadai en el text.
En definitiva, amb la presentació d'aquest cas es vol subratllar el que ja havien
posat de manifest Garrabou, Telio i Vicedo.14 Amb la reforma agraria liberal, en el
cas catala, resta la porta oberta a la vella aristocracia per incorporar-se al nou ordre,
si havien conse.rvatel domini útil sobre les heretats dels seus senyorius. En les arees
on estava en mima un procés d'especialització vitivinícola, com 6 aquest el cas, on
encara restava molt erm i bosc a l'heretat susceptible d'ésser posat en conreu, la
fragmentació d'aquest espai i la seva c:essió sota contractes de rabassa morta arnb
clausules cada (:op m 6 gravosa per als rabassaires constituí l'instrument idoni en
mans d'aquests nous propietaris, antics nobles, per intentar recuperar una part del
terreny perdut com a conseqükncia dt: la desaparició de la renda prbpiament feudal. D'aquesta manera la vella classe nobilihia va contribuir a la intensificació del
procés d'especialització vitivinícola que, a l'hoia, com a altres comarques es va
produir durant els decennis posteriors a la Guerra del Francts.

4. La rabassa m~ortai eh nous hisendats antics emjiteutes
Entre els vassalls que el 1820 van encapcalar la resistencia al pagament dels delmes correspone:ntsa Josep Maria de Dalamases i de Gomar, en el terme de Pierola,
cal destacar Miquel Subirats Margenat, el qual el 8 d'octubre de 1820 va rebre
poders de diversos veins de la població per portar a terme, davant les insthcies
judicials i administratives pertinents, les gestions que fessin falta fins a aconseguir
que el terme de Pierola quedés exempt del pagament de delmes.
Miquel Subirats, que sera el segon personatge a desfilar per aquestes planes, era
un dels vassalls de Dalmases més ben situat. Cap al 1820, en el moment en quk es
posa al davant del moviment veinal de resistencia al pagament dels delmes, tenia un
14. GARRABOIJ,
R.; TELLO,
E.; VICEDO,
T. De rentistas... op. cit.

patrimoni de grans dimensions, fruit d'un procés d'acumulació que arrenca, com a
mínim, de principis del segle XV.
Després de la crisi demogrhfica baix-medieval, els Mata de Garrigues (antecessors dels Subirats) aconseguiren fer-se amb el control de diversos masos ronecs, ja
sigui per mitjh de compra als hereus dels seus antics possessors, que havien emigrat
cap a un altre Iloc, ja sigui per establiment emfiteutic d'aquelles terres atorgat pel
propi senyor directe. El fet és que, durant el segle XV, havien engrandit considerablement el seu patrimoni com a conseqükncia de la incorporació de predis que
havien quedat sense conreadors com a conseqü&nciade la crisi demogrhfica del
segle
- xrv.
Durant els segles moderns se'ls troba participant activament en el mercat de
credit rural com a prestamistes. Incrementen el patrimoni rústic per mitjh de I'adquisició de noves terres i I'execució dels béns d'aquells que no els poden retornar els
diners que els han deixat. D'altra banda, durant els segles XVI i XWI,els Mata de
Garrigues col.laboren amb el senyor jurisdiccional del lloc en el manteniment de
l'ordre vigent. Diverses generacions de la familia exerciren de batlle senyorial15i en
la seva propia casa es va portar a terme una de les diverses capbrevacions del lloc.16
A finals del segle XVII,
el 1671, la'pubilla Mata de Garrigues, Maria, es casa amb
Gaspar Subirats, hereu &un important mas de la veina parroquia del Bruc. Fruit
d'aquest casament el mas Subirats del Bruc queda incorporat al patrimoni dels Mata
de Garripes, aportat per la ~ubilla
Maria al matrimoni.17
Les declaracions de Josep Subirats Mata de Garrigues, fill del matrimoni de
Gaspar Subirats amb Maria Mata, en els capbreus del Bruc pel monestir de Montserrat (1726) i Pierola per en Ramon de Dalmases i de Vilana (173 1) ens permeten
refer el procés de formació d'aquest patrimoni des del segle xv (Quadre 111).
A finals del segle
- XWII els Subirats comencen a realitzar cessions de terra a rabassa morta. La primera documentada data de 1781. En aquesta ocasió, el rabasaire,
Josep Subirats Isart, segurament era un familiar del propietari, Josep Subirats
Amat, encara que no s'ha pogut determinar exactament el grau de parentiu que hi
havia entre ambdós.18
No hi ha notícies de cap altra concessió de terra a rabassa fins a 1816, moment
en que el mateix Miquel Subirats Margenat juntament amb sa mare Teresa Margenat signa contracte de rabassa morta a favor de Juan Jorba, pagks del Bruc.I9A par15. El 1640, per exemple, era batlle del Iloc, Joan Mata de Garrigues. APP, secció notarial, man.
L-M, fol. 19.
16. Arxiu Histbric de Protocols de Barcelona (AHPB), not. Antoni Batlle, capbreu de Pierola,
1604.
17. API: matrimonis.
18. AHCI, not. Pau Cases Alibau, 7-N-1 78 1.
19. Arxiu Histbric St. Feliu de Llobregat (AHSFL), not. Gaspar Miró, 12-XII-1816.

QUADRE 111. Pawimoni de Josep

Subirats i Mata de Garriga segons els capbreus de Pierola de

1731 ideLBrucde 1726.
-

Propietat cupbrevadz

--A Pierola

extensid
-

Forma d'adpisicid

-

--

--

l. mas de Garrigues Sobiri
arnb una eapella en el1
edificada

no consta

2. Una part del nias
Garrigues Jussi (rbnec)

25 jornals

3. Mas de Goltres Sobiri
(rbnec)

no consta

Compra d'Antoni Mata de Garrigues a
Ramon Falquet alies «de Goltres))el
10-1- 1470

4. Mas de la Valdriga

20 jornals

Compra de Romeu de Garrigues a Joan
Mussons el 15-11-1420

5. Masos Gosaraines i
Estevens (rbnecs)

170 jornals

Establiment emfitkutic del senyor directe el
19-111-1422

6. Mas Vinyals («dirruit i

50 jornals

Compra feta per Joan Mata de Garrigues a
Pere Febrer el 1-X- 1550

(rbnec)

deshabitat)))

7. Una partida del mas

8 jornals

Pisans (rbnec)
9. Cna peca de terra

24 jornals

Compra feta per Joan Mata del mas de
Garrigues a Salvador Febrer el dia
22-XI- 1594

10. Una peca de terra

7 jornals

11. Una peca de terra

4 jornal~

Compra feta per Joan Mata del mas de
Garrigues a Gabriel Febrer alies «Pinalt»
el 2-VII- 1561
-

-

-

Al Bruc
-

--

l. Mas de ~ i l a ~ a r a C c u n b e ~ o ~ e r t a nSubirats
y c n ieMata
~ com a
hereu de Gaspar Subirats i Mata de GarriSubirats)
gues, pagks dé1 terme de Pierola, a qui per
tanyien com a hereu del seu pare i avi del dit
2. Mas Gombau (rbnec)
no consta
Josep Subirats, Mateu Subirats, pagks del
3. Diverses peces de terra
213 jornals terme del Bruc.
--

--

Fonts: ACA, notarial~de St. Feliu de Llobregat, not. Josep Noguera, Capbreu del Bruc per mana-

ment del ~Monestirde Motitserrat, 1726;Arxiu Municipal de. Piera, Capbreu de Pierola 1731. Les
referkncies sobre le!; formes d'adquisició de les propietats capbrevades a Pierola procedeixen del capbreu de 1604 (AHI'B, not. Antoni Batlle, Capbreu de Pierola, 1604)

tir d'aquest moment les plantacions de vinya portades a terme mitjancant cessions
de terra a rabassa morta s'intensificaran. El 1818, Miquel Subirats acudeix a cal
notari a signar una altra rabassa i el 1820 en signa sis més, totes elles referides a
terres de la seva propietat de Pierola.'O El 1822 van ser onze els contractes de rabassa morta que autoritzh el notari &Esparreguera Ventura Gaspar Miró Oriol sobre
terres de Subirats situades en el terme del B ~ u c . ~ ~
Durant el segon ter$ del segle m, el germi de Miquel Subirats, Pere, continua
l'ancestral estrategia familiar d'engrandiment del patrimoni heretat, per mitjh de
l'execució de terres a propietaris endeutats amb ell. El 28 de marc de 1840 Pere
Subirats Margenat va fer un préstec de 8.260 lliures a favor de Josep Pasqual RaveIla, hisendat natural d'Esparreguera, veí de Barcelona. Deu dies després li deixava
1.760 lliures més. Arnbdós crhdits s'havien de retornar abans d'un any.22Aquests
préstecs es garantiren amb la hipoteca de la finca denominada «Eucata»,propia del
deutor, situada part en el terme de Masquefa i part en el de Pierola. Pasqual no va
retornar els diners i finalment el 1843 es veia obligat a entregar a Subirats la finca
hipotecada, que ja en aquel1 moment ((muchapartede sus tierras estan establecida a
rgbussa muerta a varios s ~ g e t o s » ~ ~ .
El 1854, mitjancant un procediment similar al que s'acaba de descriure, Pere Subirats afegeix al seu patrimoni una altra finca anomenada «can Cardús))situada a caval1 dels termes municipals de Pierola, Esparreguera i Collbató.'*
Segons els amillaraments de Pierola, de Masquefa, del Bruc i &Esparreguera
dels primers anys seixanta del segle passat, la propietat de Joan Subirats Parent, fill i
hereu de I'esmentat Pere Subirats i de la seva tercera muller, consistia en quasi 600
Has,25Tal com es pot apreciar en el Quadre IV, d'aquestes 600 Ha, una mica més
de la meitat, 321 Ha, es trobaven plantades de vinya, extensió que representava el
92,26% de l'hrea conreada en el conjunt de finques de Subirats. No cal dir que
aquesta forta decantació vitivinícola del patrimoni Subirats esth en estreta relació
arnb el fet que quasi el 60% es trobava cedit a rabassa morta a més d'un centenar de
pagesos dels pobles del Bruc, de Pierola, de Masquefa i d'Esparreguera. El 40% res20. AHCI, not. Pau Castell Posas 6-X-1818i 6-111-1820.
21. AHSFL, not. Ventura Gaspar Miró, 4-XII-1822.
22. AHCI, not. Pau Castell Posas, 28-111-1840i 9-N-1840.
23. AHCI, not. Pau Castell Posas, 30-111-1843.El preu de la venda va ser de 22.395,75 lliures
catalanes que van servir al venedor per liquidar diversos crkdits hipotecaris que gravaven la finca
venuda, entre ells els esmentats a favor de Pere Subirats.
24. AHPB, not. Fco. Bellsolell, 30-1-1854.
25. A I'amillararnent de Piera de 1853 consta que Pere Subirats té en el terme municipal d'aqueIla població una propietat d'unes 15 Ha, dotze de les quals es troben cedides a rabassa a sis pagesos
diferents. No s'ha inclbs aquesta finca en el Quadre 4 perquk no figura en els amillaraments posteriors de 1861 i 1862, en el8 quals nornés consta que en Subirats té a Piera una casa dins el casc urbi
de la població (ACA, hisenda, amillaraments, regs. 1041, 1042 i 1043).
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tant, 6s a dir aquella part del patrimoni que no es trobava cedida a rabassa, corresponia a terres que en Subirats o bé explota directament o b6 t6 cedides a algun
pagks en rkgim [demasoveria. Sembla altament provable que una part més o menys
important del nias primitiu de Subirats (Mas Mata de Garrigues, ubicat al terme de
Pierola) que no es trobava cedida a rabassa fos conreada per mitjh de treball assalariat de jornalers que, segurament, devien ser, de manera majorithria, els propis
rabassaires de Subirats. Els establiments emfiteutics de terreny per edificar casa
atorgats a favor dels rabassaires de la finca a partir de 1830 re~pondrien,~'
en aquest
sentit, a una estrategia encarada a estrenyer els vincles entre el propietari i els conreadors de la seva finca de cara a fixar la mh d'obra a la propia finca. En aquest maeeix
sentit, actuaria la concessió de credits a aquests rabassaires, abastament documentada en el cas de la família Subirats, durant els anys de les decades de 1850 i 1860.27

5. La crisi de .hrendafeudal i léxpansióde la contractació a rabassa rnorta
Cap a mitjan segle XIX, quan havien quedat enrere les turbulencies socials i els
conflictes que havien enfrontat durant els anys vint els Subirats amb els Dalmases, la
reforma agraria liberal havia llimat les diferencies entre la naturalesa jurídica dels
seus respectius patrimonis. Després de la reforma agraria liberal, tant el ve11 noble
com el seu antic vassall havien esdevingut nous propietaris en el sentit capitalista del
terme. Dalmases s'incorporh a la nova classe propietaria, a partir del manteniment
sota el seu control de i'antiga heretat senyorial. Subirats ho va fer a partir de la ratificació en la possi:ssió de la terra que el nou ordenarnent jurídic de la propietat va fer
dels vells primers emfiteutes.
La rabassa va ser el regim de posada en explotació de la terra que, majorithriament, adoptaren aquests dos nous propietaris. Per a Dalmases, la concessió de
terres a rabassa va ser la manera d'amortir el cop que en la percepció de rendes va
26. El primer dels establirnents de terreny per edificar casa en I'heretat Mata de Garigues de Pierola data de 3 de juny de 1832 i fou atorgat per Pere Subirats a Josep Subirats Rigol (AHSFL., not.
Miró Oriol). Aquella rnateixa data i davant el nlateix notari es firmaren tres contractes 1x16s d'aquest
tipus; un el 16 de fi:brer de 1834; i un altre I'any 1837, sempre davant el rnateix notari Miró Oriol.
Entre 1852 i 1853 el rnateix Pere Subirats, estableix en emfiteusi tres nous solars per fer casa a continuació de les que s'havien constru~tdurant els anys trenta, en aquesta ocasib per escriptures atorgades davant el notari de Martorell Francesc Buixeres (AHSFL, not. Buixeres 29-XII-1852 i 10-VII1853).
27. Serveixi d'exemple el cas de Pau Castells Cornajuncosa, pagks de Pierola, qui el 16-111-1852
rebia un pr6stec de Pere Subirats de 9.680 reals de bi116. El mateix dia en Subirats li signh escriptura
de rabassa rnorta &una peca de terra situada a I'heretat Mata de Garriga, en virtut de la qual el rabassaire es cornprometia a pagar 113 de la vererna i 112 de les olives que collís en aquella peca de terra a
rnés d'un cens de 2 gallines i 20 reals de billó cada any per St. Miquel (AHCI, not. Pau Castell).

QUADRE
IV. R2gim déxplotació delpatrimoni rtistic deJoan Subirats Parent. 1861-1862
Sembradura

Vinya

Olivera

Total
conreat

Total
erm-bosc

TOTAL

0,06

563

0,OO

569

36,96

42,66

0,07
0,14

58,72
64,35

2,04
2,04

60,83
6633

13,63
5039

74,46
117,12

7,74

7,98

1,76

17,48

94,30

111,78

0,44
8,18

8450
92,49

2,50
4,26

87,44
104,92

71,33
165,63

158,78
27035

1,44

3590

0,49

37,83

1518

53,OO

1,49
2,93

77,25
113,15

0,OO
0,49

78,74
116,57

0,24
1542

78,99
131,99

135

0,OO

0,OO

1,35

0,34

1,69

1,44
2,79

51,35
51,35

22,31
22,31

75,l O
76/45

1,38
1,72

76,48
78,17

1039

4931

2,25

62,35

146,78

209,13

3,44
14,03

271,83
321,34

26,85
29,IO

302,12
364,47

8639
233,37

388,71
597,84

1. El Bruc

Explotació directa
o masoveriaZ8
Rabasses
Total

2. Pierola
Explotació directa
o masoveria
Rabasses
Total

3. Masquefa
Explotació directa
o masoveria
Rabasses
Total

4. Esparreguera
Explotació directa
o masoveria
Rabasses
Total

TOTAL
Explotació directa
o masoveria
Rabasses
Total
tants per 100

Explotació directa
o masoveria
Rabasses
Total
Explotació directa
o masoveria
Rabasses
Total
Fonts: Elaboració de les dades procedents dels amillaraments que es poden consultar a l'ACA, fons
hisenda, amillaraments del pobles de la provincia de Barcelona, el Bruc (1861), reg. 151, Pierola
(1861) reg. 1051, Masquefa (1862), reg. 761 i Esparreguera (1861), reg. 490.

significar la desaparició de la sostracció feudal. Per a Subirats, en canvi, l'establiment de terres ermes a petits pagesos perquk hi plantessin ceps constituí una fórmula de promoció econbmica que va anar acompanyada d'un ascens imparable en
el pla social. La culminació de la trajectbria ascendent d'aquesta familia de vells
emfiteutes, convertits en propietaris- hisendats a partir de la liquidació de les últimes reminiscencies del rkgim senyorial durant el segon ter5 del segle XIX, no es produira fins a pri:.icipis del segle xx,quan la pubilla Subirats es casa amb Jorge de
Camps i de Castanova,tercer marques de C a m p ~Amb
. ~ ~aquest enllac matrimonial
el patrimoni que els Subirats, desceridents dels primitius Mata de Garrigues,
havien anat acumulant al llarg de més de sis segles s'incorpord al del marques de
Camps, un dels més eminents representants de la classe propietaria catalana de
principis del segle
Quan a finals del segle XWII es posaren de manifest les contradiccions del model
d'especialització que seguien zones com la que estem considerant, I'ascens en els
terrenys econbnnic i social d'aquest estrat social integrat pels primers emfiteutes
topa amb la persistencia de la sostracció feudal. Quan aquests primers emfiteutes
descobriren que la rabassa morta constituya una eina molt eficient per a posar en
conreu les terres; marginals de les seves bastes explotacions, s'adonaren que la sostracció feudal posava un sostre a la renda que podien exigir als rabassaires. La superació d'aquest sostre només era possible a partir del desmantellament de l'ordenació feudal del regim de tinenca de la terra que acabés amb la sostracció de caire feudal (bhicament amb el delme).
La lluita pagesa contra el regim senyorial durant el primer terc del XIX que, en
casos com l'expcssat capitanejaren aquests primers emfiteutes, Sha d'entendre en
aquest context de tensió creixent entre les velles formes d'apropiació del treball
pagks en mans de i'aristocrdcia tradicional i les noves, practicades pels primers
emfiteutes. La st:va victoria no deixa altra alternativa a la vella classe senyorial que
adaptar-se a l'or~drede coses que es va consolidar al llarg de la primera meitat del
segle XIX. 1una de les múltiples formes que va prendre I'adaptació de la vella classe
senyorial catalan.a al nou ordre, com s'ha vist, consistí a maximitzar la renda que
podien extreure $aquella part del senyoriu sobre la qual se'ls va reconkixer la propietat plena i absoluta, I'heretat, mitjailcant la cessió de terres sota contractes de
28. Els ami1lara:nents no concreten el reginn d'explotació &una part del patrimoni, la contribuci6 de la qual es carrega directament al propietari. Hom creu que es tracta de terres, o bé explotades
directament mitjanqmt treball assalariat, o bé cedides a un masover.
29. El casament se celebra el dia 2 de gener de 1926 a I'església que els primitius Mata de Gariiga
havien constrult ai costat de casa seva a mitjan segle XVII (APP, llibre M de matrimonis, fol. 50 v).
30. Sobre el paper desteacat dels marquesos de Camps en la fundació i direcció de la patronal
agraria catalana podi:u veure CAMINAL,
M. «La fundació de 1'Institut Agrícola Catala de Sant Isidre:
els seus homes i les seves activitats~,Recerqzdes, niim. 22 (1989), p. 117-136.

rabassa morta, amb unes condicions cada cop més gravoses per al rabasaire, tal
s
com feien els seus ~ t i cvassalls-emfiteutes.
El grafic 1, -construit a partir de la informació recollida en el quadre V- crec
que il-lustral'argument que es pretén defensar.
A les vigílies de l'entrada en la dinovena centúria la proporció de collita pagesa
que podia exigir un propietari a un nou rabassaire a l'hora de pactar una rabassa
havia tocat sostre. La recuperació d'aquesta proporció només va ser possible, ben
entrat el segle XX, per la caiguda de la renda feudal, primer, i la desaparició definitiva d'aquesta, després, a partir de l'entrada en vigor de l'ordenament liberal de la
propietat de la terra. A partir de 1780 i, sobretot, de 1800, a les comarques vitícoles
de Catalunya la renda feudal i la renda de la terra havien entrat en contradicció i es
disputaven la captació de I'excedent pages. S'acabA d'aquesta manera la connivencia de la pagesia benestant amb el regim senyorial, potser perque el negoci dels
arrendaments de drets en que solien participar els més ben situats dels primers
emfiteutes cada cop resultava menys lucratiu. 1amb aquest trencament s'obria &aquesta manera el cicle de la revolució liberal que havia de culminar, precisament,
amb la consagració dels més ben situats d'aquells primers emfiteutes com a classe
hegembnica en aquestes arees vitícoles, juntament amb algun noble reciclat i burgesos enriquits que reinvertiren guanys en l'adquisició de terres.

GRAFIC1. Proporció de collita lliuradapel rabasaire alpropietarisegons els contractesde
rabassa rnorta escriptgratsa Elafranca dell'eneds i Piera i evoluciú de la r e ~ d a
feudal segons els arrendamentsde drets de k casa Medinaceli a Catalunya.
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QUADRE
V. Parts de verema pactades a les rabasses de Vilafianca del Penedes i Piera i evoludó
de h renhfeudal'

Proporció mitjana ponderada de raim
lliurada pel rabasaire al propietari
segons les rabasses escripturades en
cada un dels anys (en tant per 100)
Piera
-

-

1750
1755
1760
1765
1770
1775
1780
1785
1790
1795
1800
1805
1810
1815
1820
1825
1830
1835
1840
1845
1850

17,10
17,09
17,11
18,24
18,22
19,17
22,26
21,93
21,43
26,93
23,08
22,72
s.d.
22,42
24,38
27,06
26,13
29,44
31,15
30,38
32,24

fndex deflactat dels
arrendamentsde drets
feudals percebuts per
la casa Medinaceli
a Catalunya (*)

Vilafranca del
Penedes

22,19
21,37
21,43
23,94
23,45
26,20
28,25
28,42
30,19
32,36
27,14
2698
s.d.(")
29,47
2952
29,32
30,91
3051
32,43
31,03
34,20'

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
115,51
123,56
129,29
121,35
113,78
10594
106,52
99,28
66,45
60,75
50,16
58,83
57,01
s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

* S'ha calculat la mitjana de I'índex corresponent a I'any en qüestió i als dos anteriors i posteriors.
** S'ha prescindit de la dada de 1810 per I'excepcionditat d'aquell any de guerra.
Fonts: Les dades de Piera procedeixen del despull de les rabasses escripturades pels notaris d'aquella
vila, els protocols dels quals es conserven a I'AHCI; les de Vilafranca, fins a 1800 procedeixen del
treball de B. MORENOCLAVERIAS,
La contractació agdria ... op. cit., quadre 3; a partir de 1800, les
dades s6n les de J. ( 2 0 ~ 0 ~FERRER,
6
Lesformes dltccés... Op. cit., p. 138, La informació referent als
arrendament dels Medinaceli, provi de M. CAMINAL,
E. CANALES,
A. SOLA i J. TORRAS,
Movimietzto
del ingreso sefiorial en Catalufia (1770-1835). Los arriendos de la casa de Medinaceli, dins Historia
agrariu... op. cit., pp. 442-443.

6 Per que la rabassa morta ?

S

Els dos casos presentats planes més amunt, juntament amb l'extraordinaria
difüsió que va assolir la rabassa en la comarca en qüestió i en altres de veines durant
la fase final de transició del regim feudal al burges de propietat de la terra, porten a
formular-se la pregunta de per que la nova classe propietaria que emergí de la reforma agraria liberal va optar per aquesta peculiar forma d'explotació del treball di&,i
no per una altra.
Obviament, la resposta a aquest interrogant no s'ha de cercar en els arguments
donats pels propis propietaris a favor d'aquesta particular fórmula de cessió de la
terra. A principis del segle xx,quan el conflicte rabasaire havia esclatat amb tota la
seva virulencia, els més eminents representants de la classe propietaria no dubtaven
a presentar la rabassa morta com el fonament d'una falsa harmonia d'interessos
entre propietari i conreador, i com I'eina que havia fet posible una tan idíl.lica com
ficticia distribució de la propietat entre els c~nreadors.~'
Aquesta visió que, en un
determinat moment, va fer seva la historiografia, avui, gracies a la recerca més d'última hora, sabem que no és, ni de bon tros, certa i que m a g a una complexa realitat
que compren diverses fórmules d'explotació del treball d'altri, de les quals, la rabassa morta només en seria una
Entre les raons que explicarien el recurs a aquesta fórmula de cessió de la terra
pels propietaris de les arees vitícoles de Catalunya en el context d'enfonsament de
l ' h t i c Rkgim i l'emergkncia del nou, a finals del segle XVIII i al llarg de la primera
meitat del XX, caldria assenyalar, en primer Iloc, la voluntat dels propietaris de traspassar els riscos inherents a la producció agrícola als pagesos a qui cedien la terra.
En aquest sentit, cal remarcar que la renúncia a l'explotació directa pels propietaris
vindria sobretot donada perque no podien, o no volien, fer cara a la forta inversió
en jornals que feia falta per a roturar un terreny i plantar-lo de vinya, quan es tractava de convertir erms i boscos en superficies vitícoles. Garrabou, Pujo1 i Colomé
han calculat, a partir de la cartilla avaluatbria de l'amillarament de St. Sadurní &Anoia de 1879, que es requerien 437,74 jornals per a roturar i plantar de vinya una
Ha. de terra.33L1. Ferrer, a partir dels llibres de comptes de la Seu de Manresa on es
detalla el cost de plantar una peca de terra de 13jornals de superficie situada a St.
3 1. GARRABOU,
R. «El camp catala als seglesx ~ icXX»,dins Estr~~ctura
sociali economica delcamp
catala. Barcelona, 1983, p. 105 i ss.
32. Vegeu FERRER,L1. Pagesos, rabacsaires... op. cit., p. 695-733; GARRABOU,
R.; PUJOLJ.;
COLOME,J. ((Salaris,ús i explotació de la forca de treball agrícola (Catalunya 1818-1936)»,Recerques, núm. 24 (1991), p. 23-52 i GARRABOU,
R.; PUJOLJ.; COLOME,J.; SAGUER,
E. ((Estabilidady
dins GARRABOU,
R. (coord.) Propiecambio de la explotación campesina (Catalufia, siglos m-=)»,
dady explotacidn campesina en la España contempora'nea.Madrid, 1992, p. 15-92.
33. GARRABOU,
R.; PUJOLJ.; COLOME,
J.; SAGUER,
E. ((Estabilidady cambio ...» op. cit., p. 81.

Salvador de Giiardiola, entre 1771 i 1775, ha estimat que només la plantació
(exclosa la roturació) d'una Ha de vinya exigia uns 286 jornals de feina de mitjana.
Segons Ll. Ferrer, la Seu de Manresa, per plantar de vinya aquells 13jornals de terra
(unes 6,36 Ha) va haver de fer una inversió de més de 700 lliures, només pel pagament de jornal^.^^ En cedir les terres per ser roturades i plantades de vinya a rabassaires, els propietaris evitaven fer cara al cost monetari d'aquests jornals.
No es tracta, pero, d'una qüestió estrictament econbmica Iligada a la consecució
d'una major rendabilitat. Al meu entendre, no s'ha de deslligar el fet que bsna part
de la classe propiethia preferís cedir les seves terres a rabassa a cultivar-les mitjancant la contractació de m i d'obra assalariada, de l'actitud rendista que regia el
seu comportament economic i social. En aquest sentit no s'ha d'oblidar que una
part dels membires d'aquesta nova classe propietaria provenien de la vella aristocracia tradicional, el quals es van veure obligats, com a conseqükncia de l'abolició dels
drets més caracrerísticament feudals (el delme, en concret) per la reforma agrhia
liberal, a portar a terme una dura reconversió de les seves fonts de renda. Reeerdeu
el cas exposat de la família Dalmases. Aquesta reconversió de les seves fonts d'ingrés
cap a rendes no feudals hom no creu que comportés cap canvi en el seu caracter de
rendistes. Per al1:ra banda, cal tenir molt en compte que alguns dels antics emfiteutes (convertits en propietaris absoluts per la refirma agrkria liberd) adoptaren un
comportament mimetic respecte a I'aristocrAcia rendista tradicional. Aquests antics
senyors útils (akí és com se'ls anomena a molts d'ells en la documentació dels segles
XVI, XVII i XVIII) van trobar en la rabassa morta una fórmula per convertir-se en perceptors de rendes igual que els senyors directes als quals es volien assemblar i amb
els quals, en mailts casos,van col.1abora.r en el manteniment de l'ordre vigent fins
que els interessos dels uns i dels altres van entrar en contradicció, com s'ha exposat
en l'apartat anterior. Es tracta d'un tipus de renda substancialment diferent de la
renda feudal que percebien els seus senyors directes, pero, l'actitud, en el fsns és
similar. Per ilelustrar aquesta reflexió ve a tomb el cas de Salvador Marrugat Boldú,
un propietari dc Piera que en morir el 1851 posseia un extens patrimoni integrat
per diverses cases, peces de terra i masos situats en el terme d'aquella vila anoienca.35Segons l'amillarament de Piera de 1853, Marrugat era propietari d'unes 230
Ha, de les quals, quisi 195 (84,63%) es trobaven cedides a rabassa morta i, la resta
(15,37%), a m a ~ o v e r i aEl
.~~
que ens interesa assenyalar aquí, pero, és que aquest
34. Caldria surnar a aquesta quantitat el cost dels jornals corresponents a Les feines fetes a la
vinya fins a tenir-la en plena producció (entre 42 i 57 jornals rnés per Ha) (vegeu FERRER,LL. Pagesor, vabassaires,... op. cit., p. 129-135). 1en les plantacions fetes sobre terres errnes o boscoses encara
s'hi hauria de sumar el cost rnonetari dels jornals de roturació, que en aquest cas no es precisen, a t b
que es devia tractar ti'una p e p de terra campa.
35. AHPB, not. Odena, vol. 2, 1851, fols. 260-283.
36. ACA, Hiserda, amillaraments, reg. 1.041.

propietari que havia traslladat la seva residencia de Piera a Barcelona a principis
dels anys quaranta del segle XX, el 1842 es va desentendre de la gestió del seu patrimoni de Piera, i opta per B'arrendament de la percepció de totes les rendes que li
corresponien cobrar en concepte de lloguer de cases, censos de censals i parts de
fruits de masovers i rabassaires establerts a les seves finques, pel terme de cinc anys,
i pel preu de 8375 lliures per tots cinc anys. Entre els arrendataris figura un personatge queja ens és conegut: Pere Subirats. Subirats, enfront de Marrugat, encarnaria un altre tipus de propietari, molt més actiu i dinamic.
Finalment, un factor que no s'ha de deixar de banda a l'hora d'entendre la gran
difüsió assolida per la rabassa en I'arc cronolbgic que va de finals del segle XWII a
mitjan segle XX, és que l'establiment de terres a rabassa morta no va ser una practica privativa dels grans hisendats. Molts dels vells primers emfiteutes esdevinguts
nous propietaris a partir de la liquidació del sistema senyorial, amb patrimonis
molt més modestos que els considerats anteriorment, també s'afanyaren a establir
rabassaires en les seves propietats. Tal com s'ha assenyalat en un altre Iloc, la intensificació d'aquesta practica durant les dkcades posteriors a la Guerra del Frances no
s'ha de desvincular de l'increment de les exigkncies fiscals d'un estat en bancarrota
fetes a aquests propietaris en el context d'una conjuntura fortament deflacioni~ta.~'
La decisió de cedir terra a rabassa morta per aquests propietaris més modestos s'ha
d'entendre a partir de la seva estrategia global de reproducció. L'autoconsum i l'allunyament dels mercats guiava la presa de decisions econbmiques d'aquestes unitats. La comercialització de les parts de fruits que els lliuraven els rabassaires establerts en les terres marginals de les seves seves propietats feia possible una inserció
parcial en el mercat d'aquestes unitats pageses que, d'aquesta manera, ingressaven
diner sense haver de fer cap inversió, ja que els rabassaires constituyen una m&d'obra que no havien de retribuir m~netariament.~~

37. COLOM~
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JUNYENT, F. La viticultura ... op. cit.
38. Vegeu P PASCUAL,
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