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La Catalunya occidental plana ha estat una zona amb poca densitat demografica al llarg dels temps moderns. Les kpoques d'expansió demogrhfica i econbmica,
amb els processos de colonització -i adhuc d'intensificació- que les caracteritzen, no signifiquen mai una ocupació g i r e amplia de l'espai.' L'existkncia d'algunes xarxes antigues de rec i la incorporació molt lenta de nous recs incideixen en
una area molt limitada. La manca d'aigua, les limitacions edafolbgiques -poc
humus dels aridisbls- i la climatologia -pluges minses amb temperatures extremes que es tradueixen a l'hivern amb mínimes absoluta molt baixes i a I'estiu amb
una evapotranspiració potencial molt superior a la precipitació- dificulten un
aprofitament més extensiu i intensiu del territori.' Fins a I'ampliació de la xarxa de
rec amb el Canal d'Urgell i el d'Aragó i Catalunya, o I'aplicació de tecnologies de la
revolució agrícola ja en el segle XX, existeix un límit en el total de terres econbmicament viables, límit que té una certa variabilitat en funció del moment histbric.
Aquesta realitat que acabem de dibuixar es tradueix en l'existkncia a la Catalunya
occidental de zones cultivades o cultivables forca definides. Les terres de pastures
són integrades en la xarxa de la transhumhncia com a mínim des del segle XII i permeten aportar fems a les zones properes. L'expansió agraria del seg1exvr11comencara
a limitar aquestes terres. Els canvis en la propietat de les pastures, a conseqükncia del
procés desamortitzador,es traduirasovint en canvis en l'ús d'aquestes terres.
1. VILAR,P. Catalunya dinr I'Espanya moderna. Barcelona, 1964-1968, 4 vols. ; LLADONOSA
i
PUJOL,J. Historia de Lleih. Tirrega, 1972,2 vols. ;VICEDOi RUS, E. Les terres de Lbida i eldesenuolupament catala delset-cents. Produccid,propietat i rendz. Barcelona, 1991.
2. La documentacib histbrica consultada reflectek tota aquesta problemitica explícitament o
implícita. Aquesta realitat s'analitza en síntesis sobre Catalunya o recopilacions de dades que afecten
L. (dir.) Geograf;ade Catalunya. vol. 1. Barcelona, 1958; ELÍAS,
el conjunt de l'estat. SOLÉi SABAR~S,
F. i Ru~z,L. Agroclimatología de España. Madrid, 1974; SERRAT,
D.; PORTA,J. Hirtoria Natural delí
PaiSos Catahns. vol. 3: Reczlrsosgeologics isol. Barcelona, 1985.

A la Catalunya occidental, la preponderancia &una petita pagesia que, sovint,
no podia garantir la seva supemivkncia en base als ingressos procedents de la seva
propietatj3 crea les condicions per a I'establiment de relacions contractuals entre
aquesta pagesia i els senyors que controlen grans finques unificades, els propietaris
benestants o qualsevol altre propietari que no exploti directament la terra. En general propietat i explotació coincideixen, pero els casos en que aixb no és així tenen
segurament més entitat que el que generalment se suposa. L'estudi de la contractació agraria permet apropar-nos al coneixement de la relació entre propietaris no
explotadors i pagesos explotadors de la terra. Quan la contractació es reflecteix en
un document públic o privat escrit b possible conkixer quines eren les mesures que
es duien a termc: per a lluitar contra aquelles realitats desfavorables que, sovint,
La nostra observacaracteritzaven I'agricultura de les planes occidentals catalane~.~
ci6 acaba cap al 1860, quan ja ha estat possible veure en quin sentit la reforma agraria liberal ha afectat les relacions contractuals entre pagesos cultivadors i propietaris
no cultivadors.
Les.forma dáccés a la terra

L'emfiteusi és el contracte de vigkncia més universal a la Catalunya occidental.
Amb caracter de perpetuitat, configura t:l rkgim de tinenca de la terra predominant
a la zona. El pagks «propietari»és, de fet, amb excepcions com Lleida5i altres poblacions reials, un quasi-propietari emfitkutic. Els capbreus permeten resseguir els
trets emfiteutics de la majoria de les hisendes pageses i de molts dels béns dels
comun~.~
3. VICEDOi RIUS, E. «Las condiciones de reproducción de la unidad familiar campesina en la
Catalunya Kova: las "Terres de Lleida"»,Noticiario de HistoriaAgraria, núm. 5 , p. 43-66.
4. L'estudi d'aquestesestrathgies no 6s l'objecte d'aquest treball. En una propera ocasió, presentarem els resultats d'uria recerca sobre les possibilitats de la tecnologia tradicional en la reproducció de
I'ecosistema agrari di: la Catalunya occidental. La contractació agraria és, de ben segur, la font fonamental que permet aiialitzar el grau d'efidcia de les practiques de I'economia agraria tradicional.
5. De tota manera, part del terme de Lleida era de propietat senyorial: (yconcideramos que toda<.
laspnrtiks deltémino de LPrida que csdn bajo dominio directo delGran Prior de CathaIuh ahrín no
llegaran n completar !a quintaparte deltérmino [...]Convendrá por parte de los labradores de Lérida
para su defensa en el pleito,con el Cavildo sobre diezmos de gracia, se hagan las diligencias, y se nos
den las noticias siguii:ntes», Registre 22, fs. 400 i SS.,Secci6 Plets, Arxiu Capitolar de Lleida. La citaei6 prové dels fs. 410r-41 la.
6. Els capbreus rnostren els béns que paguen censos emfithutics al senyor. Sovint, les herbes
paguen el terc al senyor, perb s'indica que s6n del comú. De vegades, s'explicita que el comú posseeix les terres de pastura de les quals es paga el teq. Per exemple, segons el capbreu de Torres de Segre
de 1767, les herbes c.e Torres de Segre i de laVall &En Gort corresponien un ter$ al comanador de
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El predomini de la petita propietat i, m 6 decisivament, la reduida dimensió de
les parcelales fan forca inviable les diverses formes de subestabliment a la Catalunya
occidental.7 De tota manera, hi ha referencies de subestabliments. Per exemple, el
10 de febrer de 1748, el beneficiat de Sant Pere establia al baró de Malda 85,75 jornals, aptes per a oliveres; amb un cens de 30 lliures anuals. Aquests jornals es registraven separats dels de la hisenda del Castell, la qual consistia en 70 jornals de terra
de sembradura, olivera i vinya, i incloia algunes peces de terra comprades a diferents particulars en una política de recuperació del domini útil de les terres de la
baronia usant el dret de fadiga.' El 1770 el baró subestablí els jornals del Benefici a
diversos veins de Malda amb cens d'1,5 quartans de blat bo per jornal «y receptible
en nuda percep~ió),.~
En quatre anys s'havia de plantar de vinya o oliveres i el baró
no incorporava cap part de fruits en el contracte de subestabliment. Es tractava, en
definitiva, d'incrementar les rendes senyorials generades per unes terres, aquelles de
senyoria directa del Benefici, que passaven d'ermes i boscoses a &ser plantades de
vinya o olivera. Les expectativa pels drets senyorials del conjunt de la baronia eren
clares per al baró, que esperava «podra aumentarse mil lliuras cada arrendament
succesiu, respecte de lo molt que se planta, y ferse las oliveras majors».1° Aquestes
expectatives es feren realitat a la segona meitat del segle XVIII."
La notaria de Franscesc Valeta i Boleda registrava, el 9 de gener de 1777, una
concessió a rabassa morta a la partida de les Figueres del terme de les Borges Blanques.'* Els establidors eren ciutadans honrats de Barcelona, domiciliats a les Bor-

Torres de Segre i dos tercos al comú de la població. En el mateix capbreu Sindica que la «Jurisdicció
Civil i Criminal» de la Val1 d'En Gort 6s del comanador encara que dita val1 és de la universitat de
Torres de Segre per ternir-la comprada. Es probable que tenir-la comprada signifiqui posseir-la en
emfiteusi i que el terG que es paga al senyor fos el lluisme per I'arrendament o venda de les herbes.
1767. Capbreu de la Vila de Torres de Segre y son teme, armari 19, volum 2, Sant Joan de Jerusalem,
h i u de la Corona d'Arag6. VICEDOi ~ZIUS, E. Les terres deLki& ... op. cit.
7. E. Serra ha destacat que a partir del segle XVI {estén l'establiment a nuda percepcib (rabassa,
parceria,...). SERRA,E. ((Notessobre els origens i I'evolució de I'emfiteusi a Catalunya)), Estudis
d'fitdria Agrdria, núm. 7, p. 127-138.
8. Llibre de te r e n h Itel S. Dn. Rajl de Corta&. 17-54,lligall 617, Can Falguera, Arxiu de la
Corona d'Arag6.
9. Malda censos, lligall374, Can Falguera,Arxiu de la Corona d'Arag6.
10. Noticiasfahents per kz Baronia de Maldd en 1773,en Notas relativas a censosy cenrales que los
señores de Maldd tentanypercibían sobre tierras en su ténnino, lligall417, Can Falguera, Arxiu de la
Corona d'Aragó.
11. GARRABOU,
R.; TEUO, E.; VICEDO,E. «De rentistas a propietarios: la gestión de patrimonios nobiliarios en el último ciclo de la renta feudal en Cataluña (1720-1840)», dins Actas del Congreso sobre Señorto yfiudalismo en la Pentnsula IbPrica (SiglosXII-m. Zaragoza, 1993, p. 567-604 .
12. Notaria de Francesc Valeta i Boleda de les Borges Blanques, Protocol 107, fs. 9r i SS,secció
Protocols,Arxiu Histbric de Lleida.

ges, exigien un cens i entrada simbblics (una tassa d'aigua i sis diners, respectivament). En canvi, el rabasaire havia de pagar una part de fruit de dos novens sobre
les carregues de verema, i de la meitat de les olives d'uns olivers. La durada del contracte era, com escau a la rabassa morta, mentre no desapareguessin dues terceres
parts de la vinya plantada.
Poc freqüents són, tambt, els establiments a nuda percepció. El comú de Borges Blanques estciblia el 1777 diverses terres al terme de Castellots part reial. Dit
comú es reservava «la fadiga, firma, empara y lo domini o senyoria corresponent,
no empero los teirsos, llu~smesni foriscapis per no ser estil pagarse en lo dit termen.
El cens sera de ti-es diners per jornal en nuda percepció.13 En canvi, tant el 1763
com el 1789 les concessions en emfiteusi, sovint cartes precaries, que fa I'ajuntament de Lleida sobre terres de seca comilnals incloien un pacte que deia: ((quedando siempre salvo al Común el Censo, dominio directo, firma, fadiga, laudemio, y
demás derechos tiominicales».'* Aquesta diferent actuació deu tenir relació amb la
composició dels respectius ajuntaments: pagesos a les Borges i predomini aristocritic a Lleida.'5
Els exemples de Malda i les Borges formen part de les comptades excepcions al
tret bhic: predoinini d'establiments ernfiteutics amb domini i quasi-absencia de
subestabliments de tota mena.lGAls establiments antics, s'afegiren els establiments
moderns vincu1at.s al procés de colonització agraria. Aquests establiments afectaren
termes despoblats des de la crisi del segle XVII i al costat d'un cens feble incorporaven, generalment, una part de fruit que oscil.lava entre 219 i 1/15, essent més freqüents els onzens, els dotzens i els quinzens.17 Es tractava de contractes perpetus
amb colonització mediterrhia, fonamentalment bladera. La major part de la terra
es lliura en lots de certa entitat, encara que també s'establiren petits lots de terra a
sectors pagesos. Pquests establiments semblen respondre a una estrategia dirigida a
13. Notaria de Francesc Valeta i Boleda de les Borges Blanques, Protocol 107, fs. 3a i SS,secció
Protocsls, Arxiu Hisibric de Lleida.
14. Confeccionessobre el término de Lérih de secanosy sotos, 1763, Registre 714; Plec 1789. Cartasprecarias,registre 029, Arxiu de la Weria de Lleida.
15. VICEDOi RIUS,E. *La conflictividad en las terres de Lleida en el siglo XVIII.La respuesta
campesina a la detracción señorial y la lucha por el acceso a los recursos, a Estructura agraria y conflictividadv,Areas, niim. 15, p. 99-1 11.
16. A diferencia del que succeia en altres indrets de Cataunya, especialment a la Catalunya de
les masies. La rabassa morta, perb, ha estat important també al Penedhs i en menor grau al Camp de
~x).
Tarragona. FERRER,1,. Pagesos, rabassaires i indwtrials a La Catalztnya central ( s e g l e s ~ ~ ~ - xMontserrat, 1987; CONGOST,
R. Ehpropietaris i els altres. La regid de Girona 1768-1862. Vic, 1990);
SEGARRA,A. Leconomia de l'aiguardent a la Catalunya del segle mrr. El camp de Tarvngona i el
Pene&s> 1750-1820. Tesi doctoral en curs de publicació.
17. Si la terra establerta havia estat cultivada anteriorment sota llicencia de cultiu, la part de
E. Les terres deLleidd..., op. nt.
fruits d'aquesta s'incorpori a I'emfiteusi. VICEDOi RIUS,
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l'augment de les rendes generades per l'emfiteusi, tals com censos i Iluismes.18 La
creació de noves emfiteusis es continua produint durant la primera meitat del segle
XIX com a mínim.19
En concedir-se terra en emfiteusi només a un nombre limitat de pagesos, s'ampliaven les possibilitats per a altres menes de contractació agraria per part dels emfiteutes benestants o dels sectors no explotadors de la terra. Aquestes altres menes
són les que estudiarem a partir d'ara. Els arrendataris pertanyerien, fonamentalment, a les files de la petita pagesia que ha d'obtenir recursos complementaris als de
la seva propietat. Anar a jornal, ésser arrendatari, parcer o cultivador amb Ilic2ncia
són les alternatives fonamentals per tal d'ampliar els recursos de la familia pagesa.
El dinamisme de l'economia agraria ponentina al Set-cents contribueix al desenvolupament de la complementaritat entre la petita i la gran popietat. No es tracta
d'una complementaritat «neutra»sinó que tendeix a ésser favorable als interessos
dels propietaris arrendadors, com es veura en aquest treball.
L'Església és un dels sectors que controla amplis espais de la Catalunya occidental. Al marge dels latifundis senyorials, en les poblacions amb certa entitat els sectors eclesibtics -comunitats de preveres, convents, capítols,...- gaudeixen de
porcions significativesdels termes.
Les terres adquirides després de 1716 són les que paguen cadastre i les d'abans
de 1716 queden exemptes. Aquestes darreres són dividides en explotades «asescostes» i les ((explotadesper parcersn. En aquest darrer cas, el «parcer»haura de pagar
dues terceres parts del cadastre. Aquesta divisió, purament fiscal, ens serveix per
valorar la importancia relativa de les terres explotades directament per eclesibtics i
treballades per assalariats i aquelles altres que eren objecte d'arrendament en diner
o en producte. En el Quadre 1 s'observa, en les terres adquirides abans de 1716, el
predomini de les terres treballades amb assalariats («a ses costes»)sobre les treballades amb parcer. A Sonadell es diu que es tracta d'una parceria a mitges. En la mostra estudiada no hi ha arrendaments monetaris en terres adquirides abans de 1716.
És possible que en les terres comprades després de 1716, que contribuyen com si
fossin de laics, l'explotació directa amb assalariats fos també la forma d'explotació
més freqüent, seguida de la parceria.
18. VICEDO
i RIUS,E. ((Propietati renda senyorial a les terres de Lleida en el marc del procés de
creixemenr agrari (segle XVIII)», dins Tma, treball ipropietat. Barcelona, 1986, p. 278-301; VICEDO
i RUS,
E. Les terres de Llpida... op., cit.
19. Almenys així es desprén de les actuacions del baró de Maldi. El valor dels censos anuals
rebuts en aquesta baronia passa d'un índex 100 el 1773, a 143 el 1809 i a 167 el 1863, reduint-se el
paper dels censos en natura i augmentant els censos en diner entre 1809 i 1863. En termes reals, és a
la primera meitat del segle XIX quan la situació és favorable al senyor, ja que els diners rebuts augmenten en moments de preus a la baixa o estables. VICEDOi RIUS,E. «Desamortització i reforma
agraria liberal a les terres de Lleidan, dins El mdn rural catala a &poca de kz revobcid liberal. vol.1.
Lleida-Cervera, 1995, p. 85-1 19.
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QUADRE
Izo. Erra declesihtics en diversespoblacions occidentals

Biosca 1729
Nalec 1730

Verdú 1730
Cervia 1731
Malda 1731
Castelló de Farfanya 1734
Puiggrbs 1745
Talavera 1749
El Talladel1 1749

Sonadel11752
Lleida 1754
Fulleda 1763

578,8
336,5
2596,l
67,7
571,l
1860,O
482,7
487,9
688,O
360,5
7564,8
496,7

Nota: Les columna 1 a VI s6n en jornals segons la mida local. No s'han inclbs en aquest quadre les
dades sobre terres ermes, de garriga, de pastura, roques.... Pero s'inclouen els mallols i les plantacions d'oliveres que encara no produeixen.
1, terra de laics; 11, iterra d'eclesiktics adquirida desprks de 1716; 111, terra d'edesihstics adquirida
abans de 1716 i cultivada «ases costes));IV, terra d'eclesibtics adquirida abans de 1716 i cultivada
«per parcers));V, total de terres de la població; W, total de terres d'eclesibtics [II+III+IV];VII, percentatge de VI sobre:V.

CAjuntament de Lleida quan preguntava a la Intendencia «si de las tierras de
eclesiásticos, que: las dexan a terrage V.G. una al amo, y tres partes para el que cultiva, o, de sabido, que siendo por arriendo, por pacto V.G. dos quarteras de trigo por
cada jornal de tierra, deve el colono pagar contribución por la parte colónica, indicava també que ],astres especies de contratos arriba expresados [...] son los corrientes en Lérida ...»." El document mostra tres tipus de contractes de l'horta de Lleida.
L'arrendament n~onetari(«arriendo»),els terratges amb part de fruits equivalent a
114 i els «pactos))a raó de dos quarteres de blat per jornal de terra. Dels tres contractes, el darrer és el que es presenta en el text &una manera poc concreta. Si prenem
com a referencia aproximada els rendiments del blat que donen les Respostes Genernls de Lleidz de 171Q2 per a les terres de regadiu de la., 2a. i 3a. qualitats (10,7 i 5
quarteres per jo.rna1, respectivament), les 2 quarteres per jornal significarien 115,
20. Les dades cdastrals es troben en les següents caixes de la secci6 Cadastre, Arxiu Histbric de
Lleida: Biosca (22); Nalec (86); Verdú (134-135); Cervia (36); Malda (72); Castell6 de Farfanya
(32-33); Puiggrbs (102); Talavera (1 19);Talladell(ll9); Sonadell(ll5); Lleida (61); Fulleda (51).
2 1. Carta delse,ñorIntendente delprimero dejulio 1719con incierta de las dudzs de la ciudzd Secci6 Cartolari, registre 881, fs. 43a-50r, Arxiu de la Paeria de Lleida.
22. Registre 7613 1 caixa 52, secció Segle XVIII, Arxiu de la Paeria de Lleida.
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1/3,5 i 1/2,5 de la producció. Pero, de ben segur, que el pagament en especie havia
d'ésser diferent segons la qualitat de la terra. Si la xifra del text es referís a una terra
de mitjana qualitat, 1/3,5 seria una aproximació al terratge a pagar, certament forca
superior dels que es prestaven en les terres de seca dels termes despoblats que envoltaven el terme de Lleida (sovint 1/ 11 o 1/ 12).
L'arrendament monetari («por arriendo)))era característic de les terres regades
de la plana del SegriA, on hi ha els recs antics més importants. L'efecte regulador del
rec sobre la collita anual permet a l'arrendatari prendre el risc de comprometre's a
pagar un lloguer anual en diner per la terra arrendada. L'arrendarnent tenia una
durada mitjana de quatre anys. Arrendaments monetaris al r e g a d i ~i ~arrenda~
ments amb part de fruits (parceria, llickncia de cultiu) a les terres de seca. Aquesta
segona alternativa s'analitzara en el següent apartat. L'angisi de les terres &un ordre
religiós ens permetra comprendre millor el funcionament de la contractació.
QUADRE
II. Terres del terme de Lleida propietat de.h/esui'tes, Z76924
Tpw

Partida

heretat regadiu*
pep. terra regadiu
" (dita dels Corrals)
" (dita lo tros dels
Caputxins vells)
p e p terra regadiu
p e p terra regadiu
peca terra seca

Rufea
Rufea

JornaL

Cultiw

Valor
(Iliures)

Arrendament anual
(Iliures) (Iliures 1
jorna)

Montada
Pla de Monsó
Serra de Canelles

total

* «una heredad en parte circuida de tapias, con su torre, o casa de campo; rediles y otras oficinas,
bodega y cubas... »

** manca comptar el valor del terratge de la finca de Montada.
Nota: Les terres de regadiu paguen de sequiatge 1 quarta de blat per jornal.

Els Jesuites de Lleida seguien la tbnica general de fer arrendaments monetaris
en les terres de regadiu, encara que presenten algunes excepcions: les dues peces de
seca s'arrenden en diner i l'única arrendada a part de fruits 6s de regadiu. Pero amb
23. Semblantment succeia al Bages, FERRER
i AL~s,
L. Pagesos, rabasaire$... op. cit.
24. Colegio de k Cizíldde Lériak. En k c i d 4 términoy huerta de Lériah, registre 182, h i u
de la Paeria de Lleida.
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preus per jornal molt baixos en el primer cas o amb part de fruits relativarnent elevada -superior a l'onzk, dotzk o quinzk que habitualment s'exigia a les planes occidental~catalanes- en el segon cas.
De vegades, una terra passava per diverses formes de gestió. La Femosa, finca de
113 jornals, sitilada al terme de Lleida, ~ropietatde la Casa i Hospital de Sant
Antoni Abat,25-va ésser explotada directament amb assalariats entre 1787 i 1731;
durant el període 1794-1880 és objecte d'un arrendament monetari, 151.83 lliures
anuals durant tot aquest període. Tractant-se &una terra de seca que devia treballar-se any per &re, l'arrendament havia de significar poques lliures per jornal,
concretament 1.35. Aquesta xifra és forqa superior que les referides a les terres de
seca dels Jesuites el 1769 (quadre 11), pero en termes reals els valors es moderarien a
causa de l'augment dels preus al darrer terc del segle XVIII. En tot cas, es tracta
&un arrendament per jornal molt menor que el de les terres de rec."
La documeritació de la desamortització ens mosrra que aquesta finca era trebaIlada, el 1855, la meitat cada any, per Pere Serret: «Los antepasados del recurrente
tomaron esa tierra cuasi inculta, y sin paradas ni balsa ni masia o cortijo, por cuyo
motivo pagabari por vía de terraje una muy pequeña parte del producto en frutos,
el que fue aumentándose a proporción que iba mejorándola, pagando ya su padre
el onceno, hasta que en el último convenio se obligó el recurrente a pagar la novena
parte de los
Malgrat els Lanvis ocasionals en els sistemes d'explotació, podem perfilar unes
tendencies generals. Deixant de banda les emfiteusis, que són el contracte principal
dins els regims ztgraris de la Catalunya occidental, l'arrendament monetari 6s superat per les formes contractuals, on tenen un paper les parts de fruits, concretament
la parceria i les llickncies de cultiu, com es veura en el proper apartat.
Si bt hem dit que l'arrendament monetari tenia el seu hmbit en el rec, cal observar que en e1 moment de la reforma agraria liberal, I'Administración de los Bienes
Nacionales de la Provincia de Lérida substituí, quan era legalment possible, els csntractes a parts cle fruits, centrats principalment en les terres de seca, per arrendaments monetaris amb preus ajustats a la qualitat de la terra. L'estat preferia tenir
garantir un míriim d'ingressos en efectiu que esperar una part de fruits que podia
donar millors i~ndimentso donar-ne ben pocs, segons la conjuntura agraria.
Aquesta estrategia estatal sera analitzada detingudament en la darrera secció d'aquest treball.
25. 1787. Convento San Antonio Abad. Cuentasy recibos, registre 18, secció Pia Alrnoina, Arxiu
de la Paeria de Lleida.
26. Una relació de preus anuals d'arrendaments monetaris sobre diverses parcel.les de rec del
Segrih es pot trobar a VICEDO
i RIUS,E. Produccid, propietnt i rerzdz a les terres de Lleidz. SegIe XVIII.
Tesi doctoral, vol. :!. Universitat Autbnoma de Barcelona, 1987, p. 488-489.
27. Caixa 1, lligall 42, serie Arrendaments, secció Desamortització,Arxiu Histbric de Lleida.
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L'arrendament monetari també era fet per propietaris laics sobre terres de les
zones regades. Els pactes eren sovint forca simples, pero quan es tractava d'una propietat gran que integrava terres i mitjans de producció com els molins, els pactes
eren forca detallats, igual com succeia en els contractes de parceria de les hisendes
senyorials de la zona no regada. Els pactes revelaven una clara preocupació per una
practica agraria que, sense perjudicar la terra en base als coneixements agronbmics
del país, generés una renda monetaria elevada.

Parcers i cultivadors arnb llicincia
La llickncia de cultiu és un dels instruments d'accés a la terra que millor caracteritzen el procés de colonització agraria durant la segona meitat del segle X V I I I . ~Si
~
entenguéssim la parceria en un sentit molt ampli, les llickncies de cultiu en serien
una forma peculiar. Pero volem distingir entre parceries i llickncies de cultiu. Malgrat les similituds que evidentment existeixen -fonamentalment que el lloguer
anual es paga en forma de part de fruits-, destaquen importants diferencies que
tenen a veure amb el tipus de relació que s'estableix entre propietari no cultivador
de la terra i cultivador no propietari. En aquest apartat es vol aprofündir en aquest
tipus de relació. Com es veura, la documentació histbrica, que tradueix la realitat
social, permet justificar la distinció entre parceria, masoveria o mitgeria d'una
banda i el cultiu amb llickncia d'altra.
Les llickncies de cultiu són permisos per a treballar una terra durant el beneplacit del seu p r ~ p i e t a r iAquesta
.~~
inestabilitat fara que només es donin en terres cerealístiques. La colonització bladera en els termes despoblats durant la segona meitat
del XVIII era clarament orientada a la venda de blat al litoral catala -i a determinades zones de I'interior-, essent la Ilickncia, juntament amb I'emfiteusi, el contracte fonamental. Es tracta, per tant, d'una colonització orientada al mer~at.~'
El pa28. VICEDOi RIus, E. Propietat i renda senyorial...op. cit.; VICEDOi RIus, E. Les terres de Lleida. .. op. cit.
29 ...p odent revocar esta llicencia en quaheuoltemps, ab causa, o sens ella, sens queper dit.. . o sossuccessors, nipe-sona algunapugaferi la menor oposició, Llicencia del Gran Prior de Catalunya, feta el 1766,
sobre terres de Malpartit (Segrii), armari 11, lligall3, Sant Joan de Jerusalem, Arxiu de la Corona &Aragó; ...concedeixllic~nciatantsolamentduradoraper lo terminide tresanys,y en lo interim durantla mera,y libre voluntat&lmateixcapíd y n a a l r .. ,fbrmula habitual en les Ilidncies realitzadespel
capítol de Lleida, secció Llicencies de cultius, Arxiu Capitolar de Lleida; Llicencies. Vallfogona, Szlchs,
Rabiinat, 1606-1827,registre 106,secció PiaAlmoina,Arxiu de la Paeria de Lleida.
30. Els senyors seran els beneficiaris fonamentals d'aquesta comercialització bladera. Contrastem aquesta realitat amb la trobada per Pere Pascual, en estudiar l'hoia, entre 1830-1850, on el
mas, tot i haver superat l'autoconsum en sentit estricte, no jugava encara com una unitat de producció inserida plenament dins el capitalisme. PASCUAL,
P. Agricultura i indz~-trialitzacióa la CatahnYa
del segk m.Barcelona, 1990. Probablement, sigui valida aquesta interpretació per a les masies de
YUrgell i de la Segarra durant la primera meitat del segle XIX.

gks cultivador amb llicencia ha de donar anualment una part dels fruits collits (el
terratge), que teiideix a significar una taxa semblant a la del delme o men0r.3~blorigen de les llicencies de cultiu es perd en el passat -en tenim registrades des de
1606- perb el seu pes relatiu varia en funció del moment histbric. En moments en
que cal repoblar, assentar noves comunitats en un determinat territori, les llickncies
són totalment ineficaces. En el prefaci dels establiments deTérmens de 178732{explicava que «a oirasió de haberse despoblat esta vila als últims del sigle catorsk, per
retornar la pobl~.ció,y conseguir dita Religió de S. Joan, y per ella lo comanador de
Térmens, alguna utilitat de la crescuda porció de terras compresas dins dit son
terme, y en esmima de las crescudas sumas impendidas per los deutes dels vehins, y
particulars que cleixaren dita vila, procura nous pobladors, als quals firma, y concedí diferents estal>limentsde varias porcions de terra, ab reserva del domini directe,
y altres cdrrechs~.
La ilicencia de cultiu, en termes generals i tal i com la coneixem a la Catalunya
occidental, 6s u11instrument que la classe senyorial empra per generar rendes de
manera facil i elacient. Per aixb, practicarnent no hi ha pactes agronbmics en els
contractes escrits. Es tracta, essencialnient, de pactes que exigeixen rendes i que
. ~fet
~ que hi hagi pagesos que
manifesten el control absolut de la terra pel ~ e n y o rEl
acceptin cultivar sota llicencia Sexplica per la necessitat d'accedir a fonts d'ingressos complementaries als de la mateixa propietat3*i en l'esperanca que la Ilickncia
tingui els tres anys de durada nominals i fins i tot es pugui renovar -o transformar
.~~
aiuo, les millores no es faran per aquesta inseen establiment e m f i t e ~ t i cMalgrat
guretat del pagks a la terra.3' La Ilickncia de cultiu, tot i ésser de vegades previa a
31. VICEDO
i RIUS,E. La conflictiviabden las terresdeLleida en elsiglo~rr.
.. op. cit.
32. Els establinients de Ttrrnens de 1785-1786 es conserven a I'arrnari 6, lligall2b, Sant Joan
de Jerusalem, Arxiu de la Corona d'hagó.
33. Un exernple de pactes: ...la qual llic?ncia, corn se ha dit durudoraper tres arys en lo interirn
durant la mera,y libre uoluntat del mateix Capltog,y no en altraforma, y de tal manera, qzdeper rahó de
ella en ningdn temprpretendrerpuga dit conresant dret algún en dites terres, se li conce&Uc a6 obligacid
de hauer de contribuir al netejar les basses de les nbeurades del dit temze sempre que convindrd, de no vatollar, ni trazrrer ksgarbes del teme, de no entrar en algún any a llatirar dita terra antes de averse concedit llic2ncia,y ab tal que nopuga traurer de dit conreu losfemssefararz eri ell, antes be &a emplearloserz
$!mar ditar terrns, y ab obligació (a mes lCel delme a dita Santa Igleria, y de la primicia a qui epecte) úe
pagar a la dotzena 6k tots losfiuyts se culliran... Llickncia de cultiu sobre la Cogullada, 1773, secció
Llickncies de cultiu, Arxiu Capitolar de Lleida.
i RIUS,
E. Las condiciones de reproducción...op. cit.
34. VICEDO
35. Com feu sovint el Gran Prior de Cataliinya. VICEDO
i RIUS,E. Prcylc;at i rcnda senyorial..
i RIUS,E. Les terres de Lleida... op. cit.
op. cit.; VICEDO
36 ...a causa de que los colonos no estan asegurats de laperpetuitat no adoban lar temas corn las adobarian..., Conciderficionsque afdvoreixan al Sor Gran Prior contnz los Establimevzts fets per son Pror
Oliuer, armari 12, lligall1, Sant Joan de Jerusalem,h i u de la Corona d'Aragó.
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l'establiment emfitkutic, no implica aquest, ja que tot deptn de la política colonitzadora 1 repobladora del ~ e n y o r . ~ ~
Les llickncies de cultiu es fan en el marc de la gran propietat senyorial. Per aixb
són un instrument que vincula la petita propietat pagesa amb la gran propietat senyorial. Es tracta &una relació de complementaritat en termes de desigualtat. Mentre
el cultivador amb Ilickncia s'ha d'endeutar, de vegades, per a comprar la llavor, els
senyors reben el terratge, el delme i en ocasions la primicia.
El capítol de Lleida, com a senyor d'un ampli venta11 de termes despoblats del
Segrid,38atorgd a la segona meitat del Set-cents llicencies de cultiu en aquests termes. Aquesta institució controlava directament, a través de col.lectors, el pagament
dels terratges i dels delmes d'aquestes zones de colonitzaci6. Per tant, no arrendava
el cobrament ni dels terratges ni dels delmes d'aquests termes. En els arrendaments
de les herbes, les aigües, i les pastures dels termes de Vinatesa, lYAstor,la Cogullada,
la Quadra de Sedaó i la Miquela es feia constar que el capítol de Lleida «sereserva la
facultat de concedir llicencias als conrresants en dits termes per a llaurar passat lo
dia quinse del febrer de quiscun any y no abans, com li pareixerd convenient.~~~
L'arrendament que fa el Monestii-de Poblet el 1766 dels «delmes y demes cosas
que en la infr'" taba se individuarann dels termes delsTorms, Soler&, Monbellet, Lacoba, Veces, Albagés, Cogul, Juncosa, Cisquella i Val1 de Reig incloia una clausula
ben significativa: «Item sapia lo arrendatari, que durant lo pnt arrendament se li
concedeixen las terras que lo dit ñlMonastir te proprias cerca lo dit molí fariner del
poble del Cogul, com y los terratjes de las demés terras del monastir en los predits
pobles y termes reservantse lo monastir la facultat de donar Ilickncias per a conresar
en ditas terras o 1le~arlas.n~~
L'arrendament de 1766, també de Poblet, dels «delmes,
hisienda y demés coses que baix se expressaran que rep lo Real Monastir de Poblet en
les viles y térmens de Algerri, Figuera, Boix, Tragó, Quadras de Salavert y Canelles,
indica que van compresos en lo pnt arrendament los delmes y terratges de las Quadras de Salavert y Canellas reservantse lo Monastir la facultat de consedir llicencias
per a conresar en ditas quadras».41Un arrendament múltiple, fet per Poblet el 1770,
és així mateix revelador.42En l'arrendament de Castellserd i altres termes, consta
«que van compresos en lo present arrendament los terratges que percebeix dit R1
37. A la comanda de Térmens, el dret de rella garantia el pagks I'estabilitat de la terra si no la
i
deixava de cultivar. En aquest cas, aquest dret era a mig cami entre la Ilicencia i I'emfiteusi. VICEDO
&US,E. Les terres dt Lleiah. .. op. cit.
38. Montagut, I'Astor, Moradilla, Grealó, Vinatesa, la Cogullada, Sucs, Raimat i Sedaó.
39. Protocol 1071, fs. 72a i SS, 1769, rearrendament fet el 1769, secció Protocols, h i u Histbric de Lleida.
40. Protocol 1068, fs. lO6r i SS,secció Protocols, Arxiu Histbric de Lleida.
4 1. Protocol 1068, fs. 1loa i SS.,secció Protocols, Arxiu Histbric de Lleida.
42. Protocol1072, any 1770, secció Protocols, Arxiu Histbric de Lleida.

l

Monastir en lo tcrme de Tarasó))i l'arrendatari té prohibit «donar Ilickncia per conresar terras en lo terme de Tarasó, pues estas facultats se reserba pera si lo P. Boser)).
Els arrendaments de la Fuliola, Monsuar i Almenara inclouen delmes i terratges,
«pero no van cornpresos en lo prnt arrendament los delmes y terratges de aquellas
terras de dits termes que lo P. Boser de dit monastir donara permís de traurer novament o reduhirse: de nou a cultura, y no podra lo arrendatari donar Ilickncia alguna
de traurer terras ilobas baix pena de vint y sinch lliuras per cada un jornal que don&
Ilickncia; ni tampoch van compresos los delmes de berema, canem, ni llahor de canem de dits térmens)).El monestir es reserva els delmes i terratges del terme del Penal, dins l'arrendament de Bellcaire i altres. L'arrendarnent dels drets de Maials
(1774-1777)43e:cclou «...losterratges de las terras proprias que concedeix a cultiu a
sos vassalls, així de Mayals, com de Llardecans; las quals terras son situadas en dits
respective térmeris)).
L'arrendament dels drets senyorials de la Quadra de les Cases de Barbens, inclbs
en l'arrendament múltiple de Poblet de 1770, arrenda també la hisenda que té Poblet, i, en un dels pactes, s'especifica con1 s'ha de cultivar: «Sapialo arrendatari, que
sera de sa obligació lo fer conresar las terras de dita hasienda a mitges, o parceria, y
en cas de no volerlas conresar del modo expresat, lo monastir no li abonara res en cas
que S. N.Magestat (que Deu guarde) la elegesca per casa delmera, o escusadav. El
mateix document inclou l'arrendament dels drets de Castellsera i altres termes, incorporant la hisenda de la torre de Pobler, la qual ha de ser cultivada en els mateixos
termes que s'acaben &especificar per a la de les Cases de Barbens («[...] fer conresar
las terras de la hasienda de la torre del monastir a mitges, o a parceria [...ID).
Aquestes darreres referkncies mostren amb claredat la distinció practica entre
les llicencies de cultiu i les cessions a mitges o parceria. Les primeres tenien relació
amb el cultiu ternporal de diverses terres del senyoriu, en canvi, les cessions a mitges, parceria o rnasoveria eren característiques de les formes csntractuals de les
hisendes dels senyors en diversos termes.44
Un conveni, fet el 1802 entre el comú de Torregrossa i el senyor, establia una
determinada imposició a pagar, de la qual estarien exemptes les terres si «[...] las
dan en arriendo o parceria, o a terrage en cuyo caso no deberán pagarla[...]».45En
aquest text es palesa la distancia entre parceria i terratge. El terme terratge fa
referencia en aquest text a situacions similars a les llickncies de ~ u l t i u . ~ ~
43. Arrendamerit dels drets percebuts pel Bar6 de Maials, Casa Queralt, no 32, Diversos, Arxiu
de la Corona d'Arag6.
44. Pactes de Mmoveria o Parceria de la Hacienda del CasteIIde la Moralza ..., lligall422, Can Falguera, Arxiu de la Corona d'Arag6.
45. Protocol548, secci6 Protocols,h i u Histbric de Lleida.
46. El terme «terratge»pot ernprar-se corn a sinbnim de part de fruits o bé pot significar treballar una terra sota Ilic&nciai amb el pagament &una part de fruits.
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Lleida, ciutat lliure des de la conquesta del segle XI, tenia en el seu terme unes
terres senyorials pertanyents al Gran Priorat de Catalunya que, com s'ha vist, no
arribaven al 20% del terme de Lleida. Una part d'aquestes terres senyorials «[...]al
presente las cultiva con licencia y permiso de dicho Gran Prior [...]D." També és
cert que una altra part havien estat e~tablertes*~.
Recordem que el procés de colonització a les terres de Lleida es caracteritzi per la generalització de les Ilickncies de
cultiu, encara que el Gran Priorat de Catalunya sovint les transforma en emfiteusis,
estrategia no seguida pel capítol de Lleida. Aquestes incorporaran els terratges de
les Ilickncies de cultiu com a part de fruits que, juntament amb el cens emfitkutic
en sentit estricte, configuraran el cens real que el pagks emfiteuta ha de prestar pel
gaudi perpetu del domini útil.
A difertncia del que succeeix amb les llickncies de cultiu, els contractes de parceria de les hisendes senyorials estableixen detalladament tota una serie de tasques
que ha de fer el parcer. Diversos contractes de parceria o diversos arrendaments de
drets senyorials ens permeten conkixer les circumst~nciesen quk es desenvolupa la
parceria.
Hem vist com el 1770 el Monestir de Poblet obligava amb matisacions que les
terres de les hisendes incloses en els arrendaments de les Cases de Barbens i de Castellseri havien d'ésser cultivades per mitger o parcer. Pero I'arrendament dels drets
de la Comanda de Barbens (1760-1764)49no feien cap refertncia a masovers. L'arrendament dels drets de la Morana (1728-1731)50no en feia tampoc cap referkncia. L'arrendament dels drets de la Tallada, Creixell, Vilalta i annexos (17811785])51exigia determinades obligacions de I'arrendatari a la hisenda, ja «que al
comensar lo present arrendament se encontrava sembrada a mitjes la hisienda [...lb)
L'arrendament de Gaver i Rubió (1776-1780)52 indicava «que respecte que lo
masover que actualment cultiva la hysienda del castell té fet alguns guarets en dita
hysienda, y així mateix porció de formigues, dega lo dit arrendatari satisferlos a
aquel1 per son jus valor, essent de la obligació del arrendatari en lo últim any del
pnt arrendament lo haver de deixar fets iguals número de guarets, que los que li
47. Cartolari de 1758-1761, f. 83a, secció Cartolari, Arxiu de la Paeria de Lleida.
, Propietat i renda senyorial...op. cit.; VICEDO
i RIUS, E. Les terres de LLei48. VICEDOi ~ I U S E.
da... op. cit.
49. Arrendament de la Comanda de Barbens, 1760-1764, Armari 8, IIigail3, Sant Joan de Jerusalem, Arxiu de la Corona d'Aragó.
50. Arrendament dels drets de la Morana, 1728-1731, fet per Teresa de Senjust, lligal422, Can
Faiguera, Arxiu de la Corona d'Aragó.
5 1. Arrendament dels drets de la Tailada, Creixell i Vilalta, 1781-1785, fet per Anton Miquel
de Queraitó, Protocol 1084, fs. 84a-86r, secció Protocols, Anriu Histbric de Lleida.
52. Arrendament dels drets de Gaver i Rubió, 1776-1780, fet per Elvira de Queraitó, Protocol
1080, fs. 59r-Gla, secció Protocols, Arxiu Histbric de Lleida.

entregara lo dit rnasover los que li satisfara dita Sra per aquel1valor o estimacib que
diran dos expertis un per cada una de las parts elegidor)).En aquests dos casos, dbna
la impressió que el mitger -o el masover- no té garantida la seva permanencia a
la hisenda i, per tant, les obligacions es transfereixen als arrendataris dels drets, els
quals poder fer 1-1que vulguin amb els parcers. De vegades, els arrendaments són
del tot explícits: ((Item ab pacte que sia facultatiu a dits arrendataris remourer y
traurer lo masover, y posarne de aitre a son libre aivedrio, y com los aparegaij3.
La darrera dkcada del segle XVIII el panorama ja és forca diferent. El parcer esdevindra un e1emí:nt clau de la hisenda senyorial en uns moments en que la renda
senyorial va entrant progressivament en crisi a les planes occidentals catalanes.T4Els
arrendaments dels drets de Malda prohibeixen des de 1789 que els arrendataris
.~~
de la Comanda de Barbens 1794 (1796puguin canviar t:l p a r ~ e rL'arrendament
1800])5Gestableix «que lo arrendatari no podra mudar lo masover de la heretat de
Barbens, sens exprés consentiment de dit Sor comanador, o de son procurador, si
empero pugan los arrendataris fer los pactes ab lo masover, que més aventatjosos los
sian, així per rahó de bon cultiu, cgm per conservar bé la mateixa heretat o hasienda». L'arrendament dels drets de la Morana (1806- 1811)57estableix: ((Primerament ab pacte; que dits arrendataris, y los seus deuran en tot guardar, y cumplir al
masover de dit c:astell, los pactes, y convenis quejo li tinch firmats, de quals se ha
donat una copia. 4 s dits arris sens poder en manera alguna traurerlo o remourerlo
de la heretat; pe:rb sí reconvenirlo, y rependerlo sempre que deixe de observar lo
pactat, o no cuxriplia en aiguna cosa sa obligació, en qual cas deura donarmen avís».
Durant els primers sis decennis del segle m, es detecta una tendencia a l'estabilitat dels masovers en les hisendes senyorials o d'eclesiistics. El contracte de masoveria de la hisenda del castell de Malda fou a favor de Miquel Capdevila i Huguet,
pages del poble, com a mínim entre 1840 i 1861.58La masoveria de la Morana era
atorgada a Francesc Ribera entre 1845 i 1850, i el contracte que comericava el
53. Arrendamtnt dels drets de Malda, 1771-1775, notari Tomb Casanoves, Protocol 17691770, fs. 96r-loor, Arxiu Notarial de Barcelona.
E. Les terres de LLei54. VICEDOi FJUS,E. Propietat i renda senyorial..op. cit.; VICEDOi RILS,
h...op. cit.; GARRABOU,
R.; TELLO,E.; VICEDO,E. De rentistas apropietarios...op. cit.
55. Arrendaments de drets senyorials de Malda, des de 1775 fins 1810, lligall414, plec Amendzrnientos can Falguera, Arxiu de la Corona d'Arag6; arrendaments anteriors de la segona meitat
del segle XVIII, Toinis Casaoves, notari de Barcelona, protocol1769-1770, fs. 96r-100r; protocol
1758, fs. 2 18a-222,i;protocol1763-1764, fs. 3 1r-35r, Arxiu Notarial de Barcelona.
56. Arrendament de la Comanda de Barberis, 1796-1800, Armari 8, lligall3, Sant Joan de Jerusalem, Arxiu de la Corona d'Aragó.
57. Pactes de Mmueria o Parceria de la Hacienh delCa~telldela Morana ..., lligall422, Can Falguera, Arxiu de la Corona B'Aragó.
58. Pactesper da rnnsoveria del Cmtell de Ma& plec Arrendamientos, lligall414, can Falguera,
&u de la Corona d'Aragó.

EMFITEUTES, ARRENDATANS, PARCERS 1 CULTIVADORS.. .

123

1863 era atorgat a Francesc i Julia Ribera, pare i fill, habitants del castell de la
M ~ r a n aAquesta
. ~ ~ permanencia dels parcers l'hern trobada també en el terme de
Lleida. La finca de la Fernosa, que era de la Casa i Hospital de Sant Antoni Abat de
Lleida i que havia estat transferida a la Junta de Beneficencia, es llogava per deu
anys (1852-1862) a Pere Serret, constant en el contracte que «deberá dicho Pedro
Serret cultivar esta hacienda a uso y práctica de buen labrador, como lo ha practicado su padre de veinte anos a esta parte, y aún sus antepasados desde primeros de
este siglo o últimos del pasado, que ya cultivaban parte de ella».6o
Aquesta estabilitat dels masovers contrasta amb la situació dels cultivadors amb
llickncia. Pero una nova inestabilitat incidira greument en els pagesos que trebailin
terres de l'església sense contracte formal durant l'kpoca de la desamortització eclesihtica.

Reforma liberal i contractacid agraria
La reforma agrhia liberal significa canvis importants per a la pagesia que gaudia
d'algun tipus de contracte agrari. La pagesia ernfitktutica fou la que, inicialrnent,"
va ésser menys colpejada per totes aquestes transformacions. L'emfiteusi, contracte
agrari perpetu que esdevé, al llarg de l'edat moderna, l'eix bhic de les relacions al
camp atal la,^^ és revestit ara &un entorn jurídic que el considera un contracte entre
parts iguals. Censos -i parts de fruits ernfiteutiques- i lluismes esdeven una
forcada «renda de la terra)),quan la pagesia emfiteutica té ben clara la seva natura
feudal o senyorial. Les emfiteusis antigues -i les noves emfiteusis- s6n part fonamental de les relacions socials durant el N o u - c e n t ~ . ~ ~
Quins foren els canvis que incidiren en els contractes agraris a l'occident catala?
Abans, pero, cal una breu ullada a la situació social en que incidiren. Segons l'enquesta de la Junta &Agricultura de Lleida de 1849:@«En la generalidad en esta
59. Pactes de Masoveria o Parceria de la Hacienah del Castellde la Morana ..., lligall422, Can Falguera, Arxiu de la Corona d'Aragó.
60. Contracte fet pel Governador de Lleida, corn a president de la Junta Provincial de Beneficencia, a favor de Pere Serret, de la finca de la Fernosa, el 29 de gener de 1851. Caixa 1, lligall42,
serie Arrendarnents, secció Desarnortització,Arxiu Histbric de Lleida.
61. Iniciaiment, perque a llarg terrnini -i coincidim arnb Sebastih i Piqueras- la capitalit.taci6 de
les prestacions de I'ernfiteusi 6s la darrera expropiació a que es veu sotrnesa la pagesia. SEBMTIA,E.;
PIQUERAS,
J. A. Pervivencimfizrdfiksy revolución democrática.Valencia, 1987.
62. SERRA,
E. Notessobre els orkens..., op. cit.
63. Vegeu la política establidora del baró de Maidi durant els prirners seixanta anys del segle
w<. VICEDOi RUS,E. Desamortitzacid i reforma agraria liberal. .., op. cit.
64. Enquesta feta per la Junta &Agriculturade Lleida el 1849, publicada a DELMORALRUIZ,
J.
La agricultura espatiola a mediados dels.
1850-70.Resz~ltahsde ana encuesta agraria de la época

provincia las tierras labradas por sus dueíios se encuentran en la proporción de un
noventa por cierito relativamente a los que cultivan arrendatarios o colonos. En los
pueblos inmediatos a la capital, una quinta parte de las tierras son cultivadas poc
arrendatarios o colonos; y puede asegurarse que la mitad de las que qertenecen al
término de la capital se hallan arrendadas...))
Sense menystenir la importancia de la propietat alodial o de la quasi propietat
emfiteutica, ens interesa coneixer l'impacte de la reforma agraria liberal sobre els
pagesos arrendatariosi colonos, que augmenten llur presencia tal i com ens apropem
a Lleida, zona &:~griculturaintensiva.
Aquesta important contractació agriria a l'horta de Lleida no sembla reflectir-se
en els protocols inotarials. És fonamental, per aixb, l'estudi de la contractació privada o &aquella que és fa oralment, advertint la dificultat que aquesta recerca implica.
La contractació oral és un rret queja trobem al segle XVIII: «Primo que respecte que
ditas Sras tenen cedidas algunas porciones de terra de la dita isienda per via de arrendament a difereritsvehints de dit poble, y sens escriptura alguna, que no feneixen en
lo presenr any...
Fins i tot en les zones de seca es fan contractes que afecten hiaendes que no passen per notari: «...y volent que aquest paper privat tinga la mateixa
forsa y valor que si fos escriptura pública rebuda en poder de notari ...».GG
Un dels textos anteriors mostra una presencia de contractació oral que, de ben
segur, havia de ser mes important del que generalment se suposa. És, per aixb, que
la documentacitj sobre contractació agriria de la desamortització eclesibtica cal
analitzar-la des ~d'aquestabptica. S'ha dit que els notaris són part inseparable del
món rural catala. Quan esdevé la crisis del regim
- senyorial i es produeix una nova
formulació de la1 realitat agraria, tenir o no tenir escriptura formal pot ser clau pel
que fa a l'estabilitat de la pagesia que treballa terres que es desamortitzen.
Disposem de la relació de contractes que tenien diversos particulars sobre terres
eclesiistiques desamortitzades. La font fa referencia a 1855, quan la desmortiezació
eclesiistica era forca avancada, pero encara quedaven terres per subhastar. Les
dades que segueixen fan referencia, per tant, a les terres eclesiistiques que, el 1855,
encara eren o rec:entment havien passat a mans de l'estat.
Els quadres 111 i IV fan referencia als particulars dels partits de Cervera i de
Lleida, que es presentaren, respectivament, a la Comisión Subalterna de Venta
de Bienes Nacionales del partido de CerveraG7i a la Comisión Principal de VenMadrid, 1979. La cita és de la p. 201.
65. Arrendarnent de terres de Torrefarrera, fet per la farnília Mallada, el 1768, Protocols, 1070,
Arxiu Histbric de Lleida.
66. Pactesper bz masoueria del Castellde Maldd, 1803, plec Arrendamientos, lligall414, can Falguera, Arxiu de la Corona d'Arag6.
67. Comisión siubalterna de Venta de B. N. delpartido de Cervera. Relación de lac personas que se
hrtn presentado en e.ita Comisión a exibir los documentos de arriendo o contrato de h f i t z c a ~
qzlepossen
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QUADRE
III. Contractes dels particulars que treballaven terres de l'Església desamortitzades i
gestionadesper Iádministracid dels Béns Nacionals.
Partit de Cervera, 1855

Tipusde document que espresenta

Contracte
Tipus

no

escriptura formal

informal

cap

(Arriendo))
«Colono»
«Terraje»

25
19
11

8

4
3

9
3
5

8
12
3

Total

55

15

17

23

-

QUADRE
IV. Contractes delsparticulars que treballaven terres de l'Església desamortitzrzzles i
gestionadesper Béns Nacionals.
Partit de Lleida, 1855

Tpus de document que espresenta

Contracte
Tipus

no

escriptura formal

cap

(Arriendo))
«Colono»

33
22

32

1
22

Total

55

32

23

tas de Bienes Nacionales de la provincia de Lérida68per tal de manifestar quin contracte tenien sobre terres de l'Església desamortitzades i ara en poder de l'estat. Així
mateix es demanava que es fes palks el tipus de document que avalava aquel1 contracte. Alguns d'aquests particulars podien tenir contractes que incloien més d'una
peca de terra, encara que a la documentació figurava com un sol contracte de diverses finques. Aquesta actuació de l'administració fa referencia a 1855, quan el procés
de desamortització eclesiAstica entrava en la seva darrera etapa i quan l'interks de
l'estat girava essencialment entorn de la desamortizació civil.
Al partit de Cewera (quadre 111), només 15 dels 55 contractes eren justificats
amb escriptura formal, mentre al partit de Lleida (quadre IV) ho eren 32 dels 55
delfitado...,caixa 7 ,serie Arrendaments, secció Desamortització, Arxiu Histbric de Lleida.
68. Comisión principal de ventas de B. N. de la provincia de Léridu. Aelació~zde los arrendutarios
que a tenor de lo prevenido en circularfecha del actual inserta en su Boletín oficial nohan presentado en
esta Comisión sus respectivos contratos..., caixa 7, serie Arrendaments, secció Desamortització, Arxiu
Histbric de Lleida.
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contractes. Interpretem que per escriptura formal s'ha d'entendre aquella que ha
. ~partit
~
de Cervera, 17 dels 55 contractes són justificats amb
passat pel n ~ t a r iAl
document informal, mentre a Lleida aquesta situació no es detecta en aquesta font.
Un document informal hauria d'ésser un contracte privat. 1 finalment, i en una
mateixa proporció en tots dos partits (23 sobre 5 9 , observem una forra preshncia
de contractes que no presenten cap document i pensem que s'ha d'entendre que es
tracta de contractes orals.
El tipus de document exhibit és fonamental a l'hora que es garanteixi la continuitat del contracte. En el cas de la docmmentació del partit de Cervera, en els casos
en quk es fa constar que hi ha escriptura formal s'escriu al costat «deve respetasen.
La «Relaciónde los arriendos de bienes del Clero que deben respetarsen70mostra els
pocs contractes que es respectaren al partit de Cervera i la major proporció de contractes respectats;en el cas de Lleida -on hi havien m& escriptures formals. Pel que
fa al partit de Cervera, no es respectaren les escriptures informals (que hem interpretat com a contractes privats).
L'administralcióde béns nacionals actui contundentment el 1855, suprimint tot
tipus de contracte que no gaudís d'escriptura formal. Els nous contractes sobre
aquestes terres prengueren la forma d'arrendament monetari i foren subhastats. La
documentació complementdria consultada sembla indicar que, generalment,
aquestes contractes anaren a parar a mans d'altres veins. En algunes ocasions, s'arribava a amagar terres desamortitzades pera garantir la permanencia dels antics arrendataris: «[ ...] y viendo que en S. Martín de Maldá no se han arrendado más que dos
piezas; y no solamente esto, sinó que ni el Secretario ni el Alcalde saben que fincas
son las que se an arrendado o no quieren decirlo, porque dichas fincas tienen un
nombre o se lo kan puesto, que vulgarmente no es conocido en la población. Además es muy extraño que en S. Martín de Maldá no haya más que dos fincas siendo
así que el mismo comisionado de Cervera dijo que ya había once de arrendadas.))Es
demana que es siibhastin els arrendaments d'aquestes onze finques csm mana la cir~ular.~'
Al partit de Clervera, encara que l'arrendament monetari era el contracte mds freqüent segons aquesta font, si sumem el nombre de contractes de «colono»i el de
«terraje»troben que aquests dos tipus superen als «arriendos».La documentació
-

-

63. O els contr.actes fets pel rector &un poble, amb paper segellat, i signats per dos testimonis.
Caixa 1, plec 17, s&iieArrendaments, secció Desamortització,Arxiu Histbric de Lleida.
70. Comisibn Principal de Venta de Bs. Ns. de de provincia de Léridz, Arriendos, Rehciórz de los
arriendos de bienesaklccleroquedeben respetarse, caixa 7 ,serie Arrendaments, secció Desamortització,
h i u Histbric de Llleida.
71. Carta enviada per quatre particulars de Sant Martí de Maldi - q u e signen personalmental Governador de la Provincia de Lleida, 28 de desembre de 1855. Caixa 1, serie Arrendarnents, secció DesamortitzaciO,Arxiu Histbric de Lleida.
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consultada evidencia que els «colonos»no han de posar tota la l l a ~ o i,r per
~ ~ tant, hi
ha d'haver pactes -escrits o orals- que fixin les obligacions del colon i del propietari -la font no indica ni la part de fruit a pagar-; mentre que els pagesos a terratge
paguen una part de fruits que es reflecteix en el d ~ c u m e nitno
~ ~hi ha cap aportació
per part del propietari. Per tant, el tret característic d'aquests cterratgesn és l'assumpció total de l'explotació de la terra pel pages. L'existencia de terratgesamb escriptura
formal i durada que, de vegades, pot arribar als cinc anys ens fa pensar que el concepte de terratge segons aquesta font documental no coincideix exactament amb els terrages
- (llicenciesde cultiu) dels termes del Segria, colonitzatsdes de la segona meitat
del m11i on no es garanteix l'estabilitat en la terra-com no es devia garantitzar en
els «terratges»del partit de Cervera de 1855 que no tenien escriptura formal.
Les dades del partit de Lleida només parlen d'arrendaments monetaris i de colons. Aquests darrers de vegades paguen «a medias, a terrage de 9 una», etc. De fet,
sembla que terrages'empri només com a sinbnim de part de fruit i no com una forma contractual com es feia al partit de Cervera. Al de Lleida, predomina I'arrendament monetari sobre el contracte de «colono»,havent-hi una drhtica diferencia entre els dos tipus pel que fa a l'existencia o no d'escriptura. Els arrendaments quasibé
sempre tenen escriptura formal, mentre que en la columna dels «colonos»sempre és
en blanc la casella corresponent al tipus de document presentat, la qual cosa l'hem
interpretada com absencia d'escriptura. Aquest predomini de terres arrendades
mostra en tot cas la bona qualitat de les terres que tenia l'església, pero no significa,
com ja s'ha dit, que l'arrendarnent sigui la forma contractual més important al partit
de Lleida-recordem la importancia de les llidncies de cultiu i de la emfiteusi.
En tot cas, els contractes de «colono))s'apliquen també a terres de regadiu i a
terres amb plantats, i s'exigeixen generalment la meitat dels fruits, mentre que en el
seca el terratge és, en la majoria dels casos, baix: «la huerta a medias, secano de 9
una (8 peces de terra a Albathrec, la meitat d'horta); los frutos a medias, en grano
de 7 una (set peces de terra de seca de Granyena); a medias pagan (una peca de terra
de barrella avilanova de la Barca); e t c . ~
72. Son muchor los Colonos que se han presentado a esta Comisiónpidiendo reintegro de las canti&des que han satisfecho por contribuciones; igualmente reclamando cimientes para la próxima cementeya..., Carta del responsable de la Comisidn Subalte~tzade Iknta de B. N. del partido de Cervera al
Comisionado Principalde Léridu, 29 d'agost de 1855. Caixa 7, serie Arrendarnents, secció Desamortització, Arxiu Histbric de Lleida.
73. La documentació esmentada nomds ens dóna la part de frliits dels contractes de terratge que
hi ha en les fitxes Q anotacions números 30 a 55. Només vuit d'aquestes fitxes [o contractes] són a
terratge: a Sant Guim es paga de tres, una de tots els fruits; a Guimeri, Sandomi i Montoliu paguen
de quatre, una; Talsvera i la Tallada, de cinc, una; Preixana, de sis, una; i Granyanella, de vuit, una.
Les especificacions sobre el tipus de terra són molt poques i quasibé sempre es tracta de «tierra»o
((campm,només surt una vinya i mai es parla de regadiu.

La decidida actuació de l'Administración de Bienes Nacionales va significar
problemes per ;ils parcers sense contracte formal. El 25 de novembre de 1855,
Agustí Ricart, pages d'Alcanó, sol.licitava del Governador de Lleida permís per
recollir la collita d'olives de la finca Fonolleras, recentment desamortitzada, la qual
cultivava a mitges des de feia quinze mesos amb contracte del rector d'Alcanó: «Y
cabalmente el de parceria debe ser aún más respetado que todos, porque el Rdo.
Cura no ha hecho trabajo ni dispendio alguno en la tierra...^.^^ Per al nou arrendatari, un propietari d'Alcanó, aquesta només era una de les tretze finques llogades a
l'estat, situades a Alcanó, i procedents dels curats d'Alcanó i el Cogull. L'arrendament sera de quatre anys i monetari.
Les terres di: la rectoria de Bell-lloc, cedides pel rector a diversos particulars
entre 1851 i 1853 «paracultivar en calidad de terrage que es de nueve una de todos
i amb una durada de quatre a cinc anys, es trobaren també afectades
los
per la circular de 3 de desembre de 1855, publicada al suplement del ((BoletínOficial de la Provincia de Lérida)).Els nous arrendaments només afectaren les terres
que no tenien contracte formal o no el presentaren a temps.
Els contractes que feia l'administració de béns nacionals eren arrendaments
monetaris, la qiial cosa permetia un ingrés conegut i no dependent de les condicions de la producció. Un dels tipus de contractes impresos, de quatre anys de
durada, furava ja en el text impres l'inici l'1 d'octubre de 1855 i la fi el 30 de setembre de 1859. Els pactes eren poc agronbmics i destacaven les garanties d'indemnització de les feiries fetes si aquestes terres sortien «en arriendo a pública subasta y
fueren rematadas y adjudicadas))i, també, «en el caso de venderse aquellas i les clausules de pagamt-nt: En ningún tiempo ni por motivo alguno, podrá el arrendatario
pedir rebaja ni solicitar pagar en otros plazos que los estipulado^)).^^
La desarnori:ització no significa canvis essencials en l'estructura de la propietat
de l'occident atal la.^^ La supressió del regim senyorial només beneficia la pagesia
&una manera limitada pel que fa als pagaments que havia de fer quan tenia un contracte agrari. La documentació administrativa de l'estat ens permet comprovar que
s'augmentaren els terratges un cop suprimit el delme; que les terres de regadiu es
microparcel~lav~rn,
generant rendes reals superiors a les del període 1780-1830, o
74. Arriendas. Curatos de Alcanó y Alcogzdl, caixa 1, lligall, 13, serie Arrendaments, secció Desamortització, Arxiu Histbric de Lleida.
75. Documentació relativa a les terres de la rectoria de Bell-lloc. Caixa 1, lligall 17, serie Arrendaments, secció Desamortització,Arxiu Histbric de Lleida.
76. Diversos r~odelsde contracte fets per I'AdministraciÓ de B6ns Nacionals es troben en la
caixa 1, de la serie cl'hrendaments, secció Desamortització,Arxiu Histbric de Lleida.
77. La desamortitzacióeclesiistica afecta, entre 1838-185 1, a 42.856 jornals en la provfncia de
Lleida, dels quals ilomés es compraren 25.147. SOLSOKA,C. «La desamortinació eclesihtica a la
província de Lleida, 1838-185 1».Tesi doctoral. Universitat de Lleida, 1995.
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que s'exigiren els censos i les pensions de censal endarrerit~.'~
Tot aixb, afegit a la
liquidació dels contractes que no tinguessin escriptura formal, i en el marc d'una
conjuntura difícil, es traduí en un empobriment d'amplis sectors pagesos. L'estudi
de l'impacte de la desamortització civil en la pagesia i, més concretament, en els
drets d'ús o en els contractes que aquesta tenia en terres de propis o comunals hauri
de proporcionar en un futur una visió més completa de les transformacions durant
la reforma agraria liberal.
Els regims agraris de les planes occidentals catalanes no poden ésser entesos en
el marc d'una perfecta coincidencia entre propietat i explotació. La realitat estudiada ens mostra amb claretat que no es poden menystenir les relacions contractuals
que es generen justament perque propietat i explotació tenen un suficient grau de
no coincidencia que les fa possibles.

78. VICEDO
i RIUS,E. ((Notessobre la integració de I'agriculturade les terres de Lleida en el procés de desenvolupament capitalista»,Recerques, núm. 24, p. 159-177.

