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A les darreries del Setcents s'havien experimentat canvis profunds 
en el si de la societat agraria tradicional. El creixement de població, 
la intensificació dels intercanvis, la mes gran mobilitat de la terra i la 
creixent diferenciació economica de la pagesia en són alguns dels mes 
significati~~s. Aquets canvis repercutiren forgosament en les relacions 
establertes entre dos sectors antagbnics articulats entorn de la terra, 
senyor i vassalls. Unes relacions que -com apunta Pierre Vilar 1 entren 
en una dinamica de .reacció senyorials i ~(resistkncia camperolas sus- 
ceptible d'incidir sobre ,el moviment de l'ingrés   enyori al.^ El mateix 

1. VILAR, P., .La fi  dels elements feudals i senyorials a Catalunya als segles 
XVIII i x ~ x .  Amb alguns punts de vista comparatius per a la resta d'Espanya i per 
el Rossellon, L ' A v e n ~ ,  n." 1, Barcelona, 1978, pp. 51-72. 

2. Vilar ha estudiat l'evolucio de I'ingres senyorial a partir de l'analisi dels 
arrendaments del patrimoni reial de Catalunya entre els anys 1715-1808, i en dedueix 
al segle XVIII, aques ingrés registra un fort increment que tendeix a disminuir pas- 
sats els anys 80. Ho atribueix principalment a I'increment de la mattria imponible, 
és  a dir, a una millora substanciosa de la productivitat i de la producció. Apunta 
també la possibilitat d'una ~ reacc io  senyorials o d'una <<reacció camperola* com a 
factors que poden contribuir a marcar el moviment de I'ingres smyorial. Comple- 
tant aspectes de la investigació de Vilar i obrint altres perspectives, Caminal, Cana- 
nes, Sola i Torras han estudiat el moviment de la renda senyorial del Patrimoni 
dels Medinaceli a Catalunya entre els anys 1770 i 1835, mitjancant l'analisi dels arren- 
daments dels drets senyorials i hi han comprovat el descens en termes reals i la 
subsegüent caiguda irrecuperable de l'ingrés a partir dc I'any 1780. A tall d'hipotesi 
assenyalen que la inflexió en la corba de I'ingrés pot venir determinada per les 
dificultats de l'economia agraria en els anys vuitanta, pero també per canvis en 
les actitkts col~lectives enfront dels drets feudals, reforcats després pels sotracsopo- 
lítics de comencaments del XIX i per l'agreujament de la presio fiscal en termes 
reals. A eMoviment de I'ingrés senyorial a Catalunya (1770-1834). Els arrendaments 
de la casa Medinaceli*, Recerques nP 8, Barcelona 1978, pp. 51-72. 



autor sugeri, tambC, la necessitat d'aprofundir l'estudi dels fons judi- 
cials per tal de veure quin ha estat el comportament de la pagesia en- 
front de la reacció senyorial? 

L'interes per aquestes qüestions ha servit de suport al present ar- 
ticle, el qual es proposa, basicament, explorar dues línies de treball. 
En primer lloc la de proporcionar elements per a l'estudi de la relació 
entre el moviment de l'ingrés senyorial i els conflictes entorn dels drets 
senyorials, una relació que sembla que pugui fer-se palesa amb la sobre- 
posició en la corba de l'ingrés dels conflictes o litigis detectats. El perill, 
pero, de simplificar massa l'estudi de la lluita antisenyorial recomana 
el treball en una segona línia, la de la caracterització d'aquesta oposició 
al ((sistema)) feudal4 mitjanqant l'analisi acurada dels continguts dels 
litigis. La mostra documental a partir de la qual es desenvolupa el treball 
consisteix en catorze plets civils incoats entre 1758 i 1825 en un dels 
estats dels Cardona-Medinaceli, el ducat de Cardona. Aquests processos 
originats per capbrevacions tracten, concretament, del problema del 
Il~iisme.~ L'index de conflictivitat que es presenta és tan sols indicatiu, 
tant per la parcialitat del propi fons de la Reial Audiencia, com per la 
gran quantitat de plets que s'ens escapen perque s'inclonen a les cúries 
baronals del Ducat (o tribunals de primera instancia) on es resolien 
causes de caire civil i criminal? 

El fet de pladejar és un indicador significatiu de conflictivitat per- 
que soposava per al camperol uns costos molt elevats. No solament 

3. VILAR, P., La fi ..., p. 77. 
4. L'utilització del terme feudal en aquest període ha estat defensada per nom- 

broso historiadors, com Josep Fontana: Kocltrre 91te en la época que se estudia 
(...) eran 10s propios campesinos espafioles qrtienes calificaban de fetcdalistno al 
régimen al cua1 se oponiann, a FONTANA, J., La qlciehra de la monarquia absoluta 
1814-1820, Barcelona 1974, p. 259, nota 11. 

5. El material emprat correspon a la strie de  processos Moderns. de la Sec- 
ció Judicial de la Reial Audiencia de Catalunya, dipositada a 1'Arxiu de la Corona 
d1Aragó. El procCs de scleccio del material ha tingut dues fases: primerament, 
una relació de tots els plets civils incoats en el patrimoni dels Cardona-Medinaceli 
a Catalunya desde el segle XVI fins el XIX, en els quals el duc era part litigant; 
posteriorment, m'he cenyit als processos corresponents al ducat de Cardona entre 
1758 i 1825. Concretament són catorze plets originats per capbrevacions, i corses- 
ponen als següents números de I'esmentada serie: 1304, 1832, 1833, 2916, 3284, 3529, 
3857, 4079, 5807, 5929, 9770, 9987, 10725, 11007. Pot ser útil indicar el treball del mateix 
autor sobre el conflicte suscitat pels comunals dels pobles d'Alinya i Perles, situats 
en la zona nord del ducat de Cardona a Recerqrles, 13. Barcelona, 1983, pp. 123-132. 

6 .  Les possibilitats d'obtenir un índex mCs exacte no estan exhaurides. Es pa- 
dria completar treballant els fons dels arxius municipals de Cardona i Solsona 
-de dificil, pero possible acces-, els processos de la Bailia Moderna i les series 
de Senttncies de la Reial Audiencia. Un altre indicador de la conflictivitat podria 
ser la relació de nomenaments de Procuradors de la casa Medinaceli a1 Principat, 
segons la qual podria seguir-se la freqiiencia en l'esclat de problemes; serie que 
es pot reconstruir en el fons del notari Tos  del Arxiu de Protocols de Barcelona. 
Pel que fa a les causes criminals (agresions, robatoris, ...) els fons són absoluta- 
ment inconsultables en l'actualitat. 



havia de satisfer els honoraris del procurador, sinó que com deia en 
1786 Manuel Sisternes i Feliu: aNada incomoda tanto a 10s labradores 
como 10s pleytos. Los arrancan de sus labores y habitaciones, y 10s hacen 
juguetes de las asechanzas de 10s subaltevnos de 10s tribunalesa.? Els 
plets entre senyors i vassalls sempre han reflectit antagonismes entre 
grups divergents, inserits pero en un sistema capaq d'assumir aquestes 
contradiccions mit jan~ant  precisament la institucionalització de l'ad- 
ministració de justícia? Per aixo aquests conflictes poden ser un carni 
per a aproximar-se a l'analisi de les tensions internes de la societat rural 
a les acaballes del 'antic rkgim. 

Quant a l'administració de justícia, el duc de Medinaceli podia erigir 
cúria a diverses localitats del ducat de Cardona per tal de fer afectiva la 
seva jurisdicció? Podia, també, impartir-la personalment, perb la mag- 
nitud del seu patrimoni ho feia del tot inviable. D'aci que els batlles o 
alcaldes ordinaris, elegits pel duc, fossin els qui exercien la funció 
de jutge en els tribunals ordinaris de primera instancia. En la major 
part dels casos, molts d'aquests jutges no eren lletrats; llavors dispo- 
saven d'un assessor, el qual, si bé no tenia dret a administrar justícia, 
podia aconsellar arribant a responsabilitzar-se de la decisio del Tribunal. 
A cada cúria hi havia un escriva que donava fe de senthncies, contractes 
i altres diligencies.1° Aquests tribunals senyorials tenien jurisdicció so- 
bre tots aquells problemes, tant civils com criminals, plantejats al seu 

7. SISTERNES I FELIU, M., Idea de la ley agraria espariola, Valencia 1786, p. 105. 
8. Sobre la significacio dels plets vegi's, entre d'altres, HILTON, R., aEl campe- 

sinado como c lase~  a Estudis d'Historia Agraria, Barcelona, 1978, pp. 27-37; KAGAN, R., 
~Pleitos y poder real,) a Cuadernos de Investigación Histórica, n." 2 ,  Madrid 1978, 
PP. 291-316; SERRA, EVA, aLa societat rural catalana del segle XVIII: Sentmenat, un 
exemple local del Vallts occidental>) (tesi doctoral inedita, Barcelona abril 1978), 
vegi's també de la mateixa autora .Evolució d'un patrimoni nobiliari catala du- 
rant els segles XVII i XVIII. El patrimoni nobiliari dels Sentmenata, Recerques n.O 5, 
Barcelona 1975; BADOSA, ELISA, Procés d'una resistencia pagesa. El poble de Na- 
varcles contra el monestir de Sant Benet de Bages (1711-1835), actualment en prem- 
sa; BERNAL, A. M., La lucha por la tierra en la crisis del antiguo régimen, Ma- 
drid 1979. 

9. Dins al ducat de Cardona, pertanyien al mer i mixt imperi del duc de Car- 
dona-Medinaceli els pobles següents: aAl districte de Solsona: Ortoneda, Joval, 
Castellvel, Llobera, Ladruc, Cambrils, Perles i Alinya. Districte de Sant Llorenc de 
Morunys: Coma, Pedra, Castelltort, Guixés, Montcalp, Sisquer, Llinas i La Corriu. 
Districte de Tora: Aguda, Fontanet, Puigrodon, Castellfollit, Ivorra, Vicfret i Tar- 
roja. Districte de Calaf: Mirambell, Calonge, Montfalcó i Ferran, Molsosa i Pujalt. 
Districte de Cardona: Torruella, Coaner, Súria, Fals, Castelltallat, Ardkvol, Riner i 
Clariana, Cord ,  Cint, Capollat i Castelloa a SERRA I VILAR6, Historia de Cardona, 
Tarragona 1966, volum 11, p. 63. 

10. Dou I BASSOLS, R. LL., Instituciones del derecho publico general de Esparía 
con noticia del particular de Cataluña y de las principales reglas de gobierno de 
cualquier estado, Madrid 1800-1803, llibre I,  títol IX, cap. VIII. 



QUADRE 1 :  INGRES SEKYORIAL I PLETS ( 1 )  

: conflictes 

-- ingrcs senvorial 

Font: CAMINAL, . . . , ,:(hlovimcnt . . . D, p. 59. 

. Plcts localitzats al ducat de  Cardcnn. 
- EvoPuci6 d c  I'ingrCs senvorial (en  tcrmcs reals) dcl arrcntlamcnt dels 

hlcdinaccli a Catalunya. Font:  CAMINAL. CANALES, SOLA. TORRAS. 
.2fovirl1oi/.... 59. 



terme. Tenien capacitat per a dictar sentencia, i adhuc, en alguns casos, 
podia donar-s'hi una primera apel.laciÓ. La norma general era que les 
apellacions en segona i tercera instancia fossin reservades a la Reial 
Audiencia. El senyor no podia jutjar personalment les causes prbpies, 
excepte aquells processos de capbrevació en que elegia i nomenava el 
tribunal. La resta de conflictes en que ell era part en litigi es resolien 
a la Reial Audikncia. 

Pel que fa a l'administració dels estats senyorials, l'amplitud i 
dispersió del patrimoni feia imprescindible que el duc disposés d'un 
mecanisme burocratic-administratiu que li permetés de gestionar amb 
eficikncia els negocis i exercir la jurisdicció arreu dels seus dominis. 
Aquest mecanisme s'articulava entorn de tres figures claus: l1Administra- 
dor General, 1'Assessor General i els Procuradors J~risdiccionals .~~ Els 
dos primers residien a Barcelona, on despatxaven des d'el palau ducal 
de la Portaferrissa tots els affers relatius als diversos estats. 

L'Administrador General era el representant per excelkncia del duc 
al Principat. Podia confessar a favor d'altres senyors, obrir capbreva- 
cions nomenant-ne el tribunal, signar per raó de senyoria, establir, i 
concedir gracies als vassalls del duc. Tenia, així mateix, capacitat per 
delegar part de les seves atribucions -aquelles que eren purament ju- 
dicials- en els procuradors jurisdiccionals ,els quals es distribuien per 
tot el domini senyorial del Principat. A alguns indrets 1'Administrador 
General podia exercir, a més, com a Comptador Major. 

L'Assessor General era també un carrec unipersonal nomenat di- 
rectament pel senyor. Tenia poder per a designar procuradors, alhora 
que era intermediari entre aquests i llAdministrador General, i repre- 
sentava el duc en tot a110 que es referia a qüestions judicials. El Pro- 
curador Jurisdiccional tenia, Únicament, competkncia en l'esfera judicial, 
sense capacitat per a designar d'altres procuradors. Els titulars d'a- 
quests carrecs residien a diverses localitats dels estats, normalment en 
aquelles on hi havia cúria baronal. El seu nomenament no venia mai 
directament del duc; sempre estava mediatitzat per l'hssessor General 
o per llAdministrador. 

En síntesi, procuradors, Assessor i Administrador simbolitzaven ar- 
reu el poder senyorial. Totes aquestes persones eren els executors efec- 
tius del domini i jurisdicció del duc, que esdevenia, per als vassalls, 
una figura gairebé tan llunyana com la del rei. 

No és casual que la major part dels plets en que intervingueren els - 
1 1 .  Les competencies d'aquests carrecs han estat extretes de la documentacib 

emprada: aPoder conferit per Dn. Luis Joaquin Fernandez de Cdrdobp, Duque de 
Medinaceli (...) a favor de Dn. Antonio Venero de  Valera Contador Mayor y Ad- 
ministrador General de las rentaj de los Estados de Cardona y Aytona, agregados 



Medinaceli a finals del segle xvrlr en cl ducat de Cardona siguin causes 
de capbrevacici, ja que aquest dret era un dels resorts amb que es re- 
gulaven les relacions senyor-vassall. 

Segons la jurisprudencia, el dret de capbrevar correspon, en el 
contracte d'emfiteusi, al senyor directe, es a dir, en>.aquest cas, al duc 
de Medinaceli. El senyor útil, o enfiteuta, mit jan~ant  la confessió, re- 
coneixera al tribunal de capbrevació que la finca que 'posseeix pertany 
al senyor directe. Les capbrevacions eren doncs I'acte pel qual el senyor 
renovava el seu domini i garantia la percepcio de les rentes procedents 
de la relació emfiteutica (censos i lluismes) i, també, d'altres drets do- 
m i n i c a l ~ . ~ ~  El procediment per a dur a terme una capbrevació era forc;a 
corn ple^.'^ La freqiiencia amb que s'acostumava a a capbrevar una ms- 
teixa zona, depenia de dues variables. Una de caracter jurídic, ja que 
la prescripció del domini s'acomplia als trenta anys.14 L'altre variable, 
de major interes historic, depenia de la relaxació (o dilaci6) en el-paga- 
ment de les carregues senyorials i ,  per tant, de l'interks del senyor en 
renovar I'obligació de fer-les efectit.es.l: L'any 1788, Tos i Urgellés, no- 
tari dels Cardona-Medinaceli, argumentava: wdebe desconfiarse mucho 
de  10s que nieguen el dominio directo. Procuran regularmente 10s enfi- 
teotas defraudar al señor directo, unas veces negándolo y otras enaje- -- 
y adyacentes en el Principadon, Madrid 19-11-1806, plet n.O 3284; i també ~ P o d e r  
otorgado por Dn. Luis Fernandez de Cordoba, duque de Medinaceli (...) a Dn. An- 
tonio Copons i Nuix Assessor General i Agente Mayor de 10s estados y jurisdicciones 
del duque (...) en el Principadoa Madrid 12-10-1740, plet n." 11007. 

12. Segons P. Vilar lis exaccions de tipus enfiteutic són part integrant de la 
renta feudal: .Entenc com a renda senyorial tant els vestigis feudals, (tasques, al- 
berg, agraris), com les rendes surgides dels drets jurisdiccionals (venda de judica- 
tures), com el cens i rendes periodiques tradicionals (parts de fruits, onzes, del- 
mes infeudats, herbatges, banalitats), com els drets casuals com ara el lluisme i 
les vendes)), a Vilar, P., La f i  ..., p. 76. 

13. El primer requisit era obtenir el permís reial per a capbrevar. Una vegada 
aconseguit, el senyor havia de reunir un notari, dos testimonis, el batlle i el veguer 
del terme per a exposar-10s el seu desig de capbrevar. Seguidament els dos dar- 
rers s'encarregaven de fer una crida pública en la qual eren requerits a compa- 
rkixer, confessar i capbrevar tots els qui posseissin bens sota el domini directe 
del senyor. El lloc de la capbrevació no podia distar més d'una dieta del domicili 
de l'enfiteuta. Les despeses que ocasionava la capbrevació anaven a carrec del cen- 
sualista o senyor directe. Sobre aquesta qüestió són útils els següents textos: TOS 
I URCELLES, J., Tratado de la capbrevación del derecho y estilo del Principado de 
Cataluña, Barcelona 1826, p. 16; RIU I RI'u, M., Els capbreus font important per a 
la Histbria socioecowrnica dels senyorius laics i ecleaicistics: dos exemples catu- 
lans del segle XVII  referents al monestir cistercenc de Santa Maria de Montbenet 
(Berga), a aMiscel.1ania en honor de Josep Maria Madurell,,, Barcelona 1977, pigi- 
nes 103-123; BORRELL I MACIA, A., LOS censos enfitéuticos en Cataluria, Barcelona 
1948. 

14. BORRELL I MACIA, A., LOS censos ..., p. 168. 
15. Vegi's l'article de TORRAS I RIBE, J. M., El senyoriu d'Orpi: impacte de la 

primera llei abolicionista (1811) sobre les relacions entre senyors i vassalls, &is- 
cellania en honor de Josep Maria Madurell., Barcelona 1977, pp. 327-347. 



lzando la finca coillo libre, 0c~iltúlid010 o disi i i l l~lárldolo, , .~ En aquests 
casos, el duc s'afanyava a obrir capbrecions, designava un jutge emfi- 
teuticari i un tribunal, el qual moltes vegades requeia en la Reial 
Audiencia.17 

Cap I'any 1768 tenim noticies d'una capbrevació general a la vegue. 
ria de Segarra, on el tribunal emfiteuticari resta fixat a Tora.lB Entre 
els anys 1718 i 1790, tornem a trobar indicis d'una possible capbrevaci6 
general que inclouria, entre d'altres, els pobles de Fals, Calaf i Ferran.I9 
La documentació ens revela l'existencia d'un altre capbrevació general 
a la vegueria de Segarra entre els anys 1818-1819.20 Si va ser extensiva 
o no a altres estats no ho sabem; I'any' 1818, pero, trobem la mateixa 

.problemitica a Blanes i a Sant Pere d'Ossor (vescomtat de Cabrera) i, 
també, a la Baronia de Juneda.?' La major part d'aquests conflictes han 
estat originats per la negativa dels emfiteutes a satisfer el llui'sme, o l i  
per les divergencies suscitades al moment de fixar-ne la taxació corres- 
ponent. 

Com és prou conegut, el lluisme consisteix en una taxació sobre el 
valor de la finca que es paga en totes les trasllacions de domini; la quan- 
titat fixada es fa efectiva sempre en metalic. A Barcelona el pagava el 
venedor i a la resta del Principat el comprador de la finca. La taxa 
varia considerablement en funció dels diferents llocs, periodes i tipus. 
En el periode i territori considerats aqui, la quota és d'un terG -33,3 %- 
del valor de la finca o del preu de venda per a les transaccions a títol 
onerós (vendes, permutes, revendes i establiments); mentre que en les 
transaccions a títol lucratiu (herencies, donacions, llegats, dots ...) és 
d'un mig - terG i mig lluisme, es a dir, el 21,6 %.22 

16. Tos J URGELLES, Tratado ..., p. 33. 
17. El jutge emfiteuticari havia de ser laic. Normalment, el carrec pertocava 

a un advocat, pero no era una condició absolutament imprescindible, podia ésser 
destituit pel senyor directe i el seu nomenament podia derivar del tribunal de la 
Reial Audiencia de Catalunya, sempre que el senyor fes la petició de forma ade- 
cuada. El jutge emfiteuticari iniciava les seves funcions quant, passat el termini de 
trenta dies, quedaven emfiteutes sense confessar, els quals eren instats per un 
despatx d'ordre del jutge (cartel mandatorio). Aquells qui, així i tot, es resistien, 
eren requerits en la causa de capbrevació. Tos assenyala: .La causa de cabreva- 
ción puede en primera instancia evocarla el sefior directo a la real Audiéncia sin 
otro pretexto que el de eleccion en juez enfiteuticario a su Exca. y Real Audiéncia,,, 
a Tos I URCELLES, Tratado ..., p. 3. 

18. Una relació de les capbrevacions del patrimoni dels Medinaceli a Catalunya 
s'hauria de trobar l'arxiu ducal; els documents que aqui es fan servir només ho re- 
flecteixen indirectament. Un exemple d'aixo I'integren els següents documents: aMan- 
damiento despachado por el Juzgado de cabrevación de la Vegueria de Segarra. 
(12-3-1758, Tora, plet N." 11007); o bé aCópia autentica del proceso (...) en el juzgado 
de la Cabrevación General de la Vegueria de Segarra (...) siendo la curia estable- 
cida en la villa de Thoráe (13-3-1758. ~ l z t  N." 11007). . A 

19. Plcts N." 4079, 5807, '10725. 
20. Plets N." 1832, 1833, 2916, 3284, 3529, 3857, 5929 
21. Plets N." 9991; 35261 3530: 
22. Seguint a Llorens i Palleja es distingeixen tres etapes en el pagament del 



PATRIMONI DELS MEDINACELI A CATALUNYA: LOCALITZACIO 
DELS CONFLICTES 

Marquesat de Vescomtat Ducat Vescomtat Vescomtat Comtat 
Pallars de Vilamur Cardona de Cabrera de Bas d1Emp6ries 



PATRIMONI DELS MEDINACELI A CATALUNYA: LOCALITZACIO 
DELS CONFLICTES (DETALL) 

MARQUESAT DE PALLARS 
1. Tavascan (503411794). 

DUCAT DE CARDONA 
1. Calaf (7012, 2916, 3328, 580711754, 1819, 1779, 1786); 2. Tarroja (5929, 3284, 3857, 

183211818-19); 3. Conill (325911819); 4. Castellfollit de  Riubregós (183311819); 5. Ivor- 
r a  (11007/1761-89); 6. Llinars de  1'Aigua (387211815); 7. Montcalb (130411819); 8. Ali- 
nya i Perles (12460/1791-1803); 9. Cambrils (292811790); 10. Castelltallat (1112/1815); 
11. Cardona (698 = introbable); 12. Mirambell (1234511819); 13. Sant  Martí de  Lla- 
dos (9987-1818); 14. Fals (407911790); 15. Rubió (977011819); 6. Farran (1027511789 90). 

VESCOMTAT DE CABRERA 
1. Calella (13464, 352711750, 1816); 2. Malgrat (3241, 353411730, 1811); 3. Palafolls 

(999111818); 4. Blanes (201511792); 5. Osor (352611818); 6. Palautordera (568111831); 
7. Sils (134111817 45); 8. Tordera (352811807). 

COMTAT D'EMPORIES 
1. Castelló d1EmpÚries (7779, 8097, 408011776, 1562, 1805); 2. Roses (5061/1802); 

3. Sant Pere d e  Roda (353, 247911735. 1752); 4. Garriguella (170311744); 5. Vilaber, 
tran (21711760); 6. Armentera (1231811741); 7. Sant Pere Pescador (121811660). 

BARONIA DE LA LLAGOSTERA 
1. La Alagostera (10413, 422311730-70); 2. Caldes de  Malavella (786411789). 

COMTAT D'OSONA 
1. Vic (385911822). 

BARONIA DE LA CONCA D'ODENA 
1. Igualada (9990, 10210, 3536, 3766, 572911813,. 1780, 1800, 1748, 1782-4); 2. Clara- 

munt  (482211792); 3. Santa Maria de  Miralles (385811815); 4. Rubió (?/1819). 

BARONIA D'OLIOLA 
1. Oliola (625711775). 

BARONIA D'ARBECA 
1. Arbeca (4190, 8140, 965911757, 1749, 1788); 2. Miralcamp (512811775). 

BARONIA DE JUNEDA 
1. Juneda (353011818). 

BARONIA D'ENTENCA 
1. Tivissa (5062, 998311808); 2. Mora d'Ebre (1413, 1242711777-8). 

MARQUESAT D'AITONA 
1. Aitona (9992, 5444, 2108/1820, 1864-79, 1813). - 



Com s'ha vist, en les trasl!acions de domini intervenen el propietari 
eminent, l'adquisidor de la finca i el que s'en despren; mentre que en 
els plets hi figuren únicament els dos primers. Es per aixb que ometre a 
aquells que es desprenen de la parcel.la ens menaria a una interpretació 
parcial del problema, especialment en les transaccions sota la forma de 
venda. Aquests venedors, en alguns casos, pretenien millorar el seu 
domini útil alterant'ne la composició, o fins i tot, especular en el mer- 
cat de terres; pero en altres casos, la necessitat de disposar de numerari 
per satisfer les carregues senyorials, impostos, deutes i simplement per 
a subsistir obligava al pages a prescindir de part de les seves explota- 
ci0ns.~3 Els contractes amb que s'acostumaven a Fer aquestes trasllacions 
eren ((a carta de gracia,, o apacto de retro), sobre el mas o sobre part 
dels fruits. Aixo significa que el pagb  i els seus succesors tenen dret a 
adquirir-ho novament per el mateix preu en que els hi van comprar, 
sempre que la finca es posi en venda; en termes jurídics aquesta ope- 
ració es coneix amb el nom de revenda. El patrimoni del cap del mas 
pot dispersar-se a curt terme, sense desapareixer, malgrat que les difi- 
cultats per restituir-10 augmentessin a la llarga. Pere Muxí, pagbs de 
Montcalb, testimonia en aquest sentit: ((La escasez de nunzerario que 
ha habido siempre en la montafia, y especiglmente desptlés de la Guerra 
de la Independencia puede muy bien haber introducido allí la costumbre 
de celebrar semejantes contratos para hallar dinero sin contravenir a las 
leyess.3 Sembla tanmateix plausible que alguns pagesos economicament 
mes forts, treguessin profit de les vendes esmentades. L'extensio de les 
explotacions venudes, a part dels casos mínims de 3,5 jornals i maxims 
- p~ 

.lluisme: la primera fins I'any 1283 no presenta una regulació complerta; en la se- 
gona, que va desde l'any 1283 fins l'any 1823, aquest dret cs desenvolupa i s'estableix 
de la segiient manera. Ll'any 1283 Pere I1 fixa la quita del Ilui'sme en un terG (33,3 ? b )  
del valor de la finca. L'any 1285, otorga un privilegi a la ciutat de Barcelona i al seu 
territori pel qual només pagara una dPcima part (10 Wo). L'any 1359, Pere I11 fa 
una distinció entre les transaccions a titol onerós (33,3 '!/o) i a titol lucratiu (10 %). 
El costu.m, pera, modifica aquesta legislació; la quota generalitzada en les transfe- 
rbncies a titol lucratiu es fixa en 21,66 del preu. Restaren exclosos del dit paga- 
ment els casos d'herkncia en linea directa. En el darrer període assenyalat per 
Llorens i Palleja, el lluisme es veiC reduit a una cinquantena part (2 Oh) amb la Llei 
de 3 de maig de 1823, aquesta decisió es reproduí amb el decret de 20 de gener de 
1837. A LLORENS I PALLEJA, M., Del derecho de laztdemio en la emfiteusis en Cata- 
luña, Barcelona 1901. Un bon exemple de les postures que defensaven la reducció 
d'aquest dret la trobem en l'obra del diputat catala, , a  les Corts de Cadis: OLI- 
WR, G., Reseña del origen, causa y efectos de 10s laudemios y cabrevaciones en Ca- 
taluña, Barcelona 1848. 

23. IJna mostra d'aquestes vendes per necessitat pecuniaria podria trobar-se eri 
les deu causes de capbrevació que s'incoen I'any 1819, i que tenen un denominador 
comú: I'adqusició de terres en la zona de Segarra I'any 1817, un any de sequera i 
preus alts. Aixo ho demostra I'estudi de CAMINAL, CAKALES, SOLA i TORRAS, iMovi- 
ment ..., quant fa referencia als preus del blat xeixa al mercat de Cervera, preus 
que indiquen les cotes més altes per I'any 1817. 

24. Plet N." 1304, doct. corresponent a l'any 1828. 



de 200 jornals, fluctua entre 5 i 6 jornals.?5 Les transaccions, general- 
ment, s'efectuen entre pagesos; encara que apareixin, tamb6, altres oficis 
com els de daguer, paleta, pelaire i notari.26 

Borrell i Macia diu que els llui'sme era la prestació mCs combatuda 
de les que satisfeien els emfiteutes, i, alhora, era per al senyor la prin- 
cipal retribució e c o n ~ m i c a . ~  Potser aixo és excessiu, pero alguns estu- 
dis demostren que el lluisme contribuia de manera important a l'ingres 
senyoria1.a La legislació liberal, en incorporar l'emfiteusi en el nou ordre 
jurídic, preserva el lluisme pero reduint-10 a la cinquantena part (2 %) 
i posant. fi als litigis suscitats per l'ambigiiitat d'aquest dret. 

Els casos més controvertits eren els de les vendes i revendes sobre 
parts de fruits, pels quals es traspassava o es recuperava el domini 
útil d1ul1a part dels productes de la finca. Aquí s'en citaran tres que 
van tenir una conclusió diversa. Entre els anys 1758 i 1763 els regidors 
i comú de la vila dlIvorra es neguen a pagar al duc el lluisme de la 
revenda de la vintena part dels fruits del terme. Vint anys més tard es 
torna a plantejar el mateix problema entre el duc de Cardona-Medina- 
celi i Jaume Sagues, pages de Ferran; la Reial Audikncia excusa al dit 
pages de pagar el llui'sme de la venda i revenda de parts de fruits. Poc 
a poc alguns pagesos s'acostumaren a fer constar en els contractes que 
la venda es feia sobre els fruits i no sobre la finca. L'extensio d'aquest 
tipus de frau alerta a la Reial Audiencia que l'any 1816 condemna a 
Pere Muxi, pages de Montcalb, a pagar el lluisme per la venda a carta 
de gracia sobre els fruits del Mas Fontanella?' 

Resumint, el lluisme, com a quantitat fixada sobre el preu de la 
finca, dependel valor d'aquesta. El valor resta sotmes a la conjuntura 
economica peneral, al grau de desenvolupament agrícola, i a la inten- 
sitat dels intercanvis produits en la zona. El més destacable, pero, és 
que aquest dret esdevé l'indicador més fidel de la circulació de terres. 
En aquest sentit, l'oposició a aquesta carrega assenyala l'intent de su- 
primir les trabes que obstaculitzaven la constitució d'un lliure mercat 
de terres. D'altra banda, en molts dels casos, indica -i tendeix a fer 
més palesa-- la diferenciació economica haguda dins la pagesia: mentre 
uns poden comprar, d'altres es veuen f o r ~ a t s  a vendre. 

25. Plets N." 3872, 4079, 5807 i 5929, a cadascun d'ells hi figuren distintes peces 
de terra. 

26. Plets N." 3857, 4079, 5929, 10725, 11007. 
27. BORRELL I MACIA, A., LOS censos ..., pp. 94-96. 
28. En el treball de CAMINAL ..., Moviment ...; p. 55, nota 12, s'estableixen les 

següents dades: BEI 1798 els ingressos per Ilui'smes equivalen al 7,17 O h  dels obtin- 
guts, per arrendaments; el 1799, al 7,99 % i al 6,21 0/0 l'any següent*. L'estudi de 
Carles Sudrih conté, també, referencies valuoses sobre aquest dret a la plana de 
Vic, SUDRIA, C., [[L'ingrés agrícola a la Plana de Vic al s. XVIII. Les rendes d'ori- 
gen agrari, a Receraues 9. Barcelona 1979. P. 92. . - - 

29: Plet N." lloo?, 3@3:1759. 
30. Plet N." 10725. 
31. Plet N." 1304. 



R, u CONFLICTES MOTIVATS PER CAPBREVACIONS: SOBRE EL PAGAMENT DEL LLU'ISME (DUCAT DE CARDONA) 
0) 

1 I DADESLITIGANTS I OBJECTE D E  L IT IG I  1 
ANY 

i 3 

Nom Ofici Proceden- lltilització LZ",", Preu Venedor Ofici Pr",p Cantracte cia quisici6 

16.10.1819 
- 

15. 6.1841 

20. 1.1819 
- 

25. 2.1819 

4.1 1.1819 
- 

18. 2.1820 

24. 4.1819 

4.430 
IB. 

150 . 
Ils. 
125 
Ils. 

1000 
Ils. 

Josep 
Ramon 
Vila i 
Pou 

Ramon 
Clenes 
Joseph 
Roig 

Maria 
Grau i 
Ferrerich 

15. 4.1819 
- 

22. 4.1819 

4.11.1819 
- 

11.11.1819 

PereMuxi 

Miquel 
Ribalta i 
Francesc 
Torres 

Martai 
Felip 
Roselli 
Gasd 

Joseph 
Torra i 
Llui'sa 
Torra i 

27.4.1819 Rosai , Tarroja , 27. 7.1813 1 pe@: Terme de Ramon I Paleta I C e ~ e r a  1 3joms 
I Vmya 

- I Ramon I Tarroja. Rda. 1 1 ,Titó i 1 8 51819 Palanas. I I SantJulia 405 Ubach I tuc* 

Donació: 
Correspon a la dol 
per valor de 
100 11s + robes i 
apendtxs nupcia!~ 

Pages 

Montcalb 

Tarroja 

Tarroja 

Castell- 
follit de 
Riubregós 

Calaf 

Pages 

Pages 

Pages 

Pagesos 

Pagesos Cessió 
amb "pacto 
al quitar" 

Pages 

Tarroja 

Calaf 

2. 3.1816 

29. 5.1815 

29. 5.1815 

. I l .  7.1819 

15. 6.1817 

Joseph . 
Patanas 

Antonii 
MariaTor- 
ne1Caru- 
lla 

Esta- 
bliment 

Vendaa 
carta de 
gracia 

Castell- 
follit 

Tarroja 

Conill 

Pages 

Vensa a 
cartade 
gracia 

Venda 

Venda. 

2'5 
iorns. 
2'5 
jorns. 

1 pew: 
10 bancal. 
+ 3joms. 
l p q a :  
2 jorns. 

1 peca: 
3'5jornals 

3. 6.181 1 

8.11 1817 

F~ i t e r s  

ceps/ 
bosc 
ceps1 
bosc ' 

Vinyai 
labor de 
sembra. 
labor 

2'5prnals 
campae 
vinya + 
1 jornalerm 

Mas 
Fonta- 
nella 

Termede 
Tarro!a 
Ptda. 
LAMATA 
Tarroja: 
LES SERRES 

TeCaslell- 
folli1 

Te Fontanet 
Rda. Ribera 

Termede 
Mirambell 
Rda. Puig- 
Dalmau 

Vinya 
campesi ' 

bosc 

Cepsi 
conrreu 

per valor de 93 Ils. 7 sous 3 diners. 

Termede 
Tarroja 
Ptda. Les 
Camoreres 

Tenede 
Pujalt 
Rda. Plade 
La Llacuna 

214 
lls. 

Francesc 
Ro~g i 
Ubach 

Jaume 
Carulla 



I I mare I I I I I I lerme I I I I l perpelua I 

Agustl 
Olles 

Mlranda 
(dret a part 
de fructs) L 

I 1 1.1786 1 Rafel 
Canet 

10 3.1786 

Telxidor Manresa u 
I- Calaf 

Tarroja 

Noespecificat; Menysde Conrreu. 
peroel rnasera 200joms. Vinya. oli- 
possessió de J. veres, bosc 
Vlnyes el i erm 
7.8.1779 

4peces: I Conreu, 
40joms. herbes, 
30jorns. vinya, 
40jorns. bosc. erm, 

9 jorns. I past. 

Terme de 
Castell de 
Fals (Casa. 
mas. heretat 
Torreblanca 
i capmasos 
colabarders) 

Termesde 

Mirambell i 
Mirambell 
respectv. 

Te Tarroja, 
Rda. La Mata 

Josep 
Puig 

4. 9.1819 Jaumeca- 7.2.1817 13pcrques Terme de Ramon i Venda a I 30. - 9 1819 (sararnona IPages I RUbló I I I IP;!;;~~. 1 f! I R ~ ~ ~ ~  ( I l'';$Eal 1 
11. 1.1 819 

I 30, &lm" . I  a s  1 (St. Ladrs  Marti 1 2 1 1 l ~ i 7  1 1 1 vinya. Cabana, erm. ldelaciutat de Solsona 1 
Llados) Pta. Les 

Tortelles 

I Joseph /oque r  i 
Figueres 

Francesc 
Nadal 

2. 3.1758 Regidors 
y U U (910.1768 i b m "  1 l vOrra 1 

Pages 

18. 3.1789 

30. 6.1790 

Vilai terme 1 fiz;l 1 1 #Ivorra 1 3iY 
Joseph A. 

Marti 

Tarroja 

Jaume 
Sagues 
Ramon 
lgles~es 

7.1 1.1817 
2.11.1817 
4.6.1817 

Pages 

Pelaire . 

I 

4jorns. 
O'5joms. 
4jorns 

Ferran 

St. Marti 
de Sesga- 

ioles 

ceps, bosc 

8.1 1.1766 
17. 5.1769 

TedeTarroja 
Ptda. 

LaMata 

1 p e ~ a  
1 peFa 

500 
50 

225 

Mas Sagues 
Te& Fenan) 
Tede Ferran I 

Francesc 
Roig 

J. lglesies Venda a 
"pacto al 
quitar" 

Pages, Tarroja 2. Venda 
perpetua 

3. Venda a 
carta gracia 



A nivell indicatiu, es pot afirmar que els plets es multipliquen en 
moments d'inflexió de la corba de l'ingres senyorial (vegis quadre I), 
i, per tant, es confirma que el moviment d'aquest ingrks pot estar con- 
dicionat per l'actuació camperola enfront dels drets feudals. D'altre 
banda, s'ha vist com els pagesos litigants solien pertanyer al sector 
benes, estant de la pagesia, mentre que el sector més depauperat tenia 
una presencia m6s velada, pero persistent, en aquets embats de mire 
judicial. Sembla ser, doncs, que la lluita antisenyorial, en el periode 
que es tracte, s'ha d'entendre sota la premisa de que la protagonitza 
un camperolat no homogeni, embri6 de les distintes postures polítiques 
que, més endevant, prendran cos dins del camperolat catala. 
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