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Entre la dkcada dels anys vuitanta i la dels recents noranta s'ha desenvolupat espectacu- 
larment el nombre i la diversitat d'estudis transversals sobre la família a 1'Europa d'antic rkgim. 
Amb la connotació de transversalitat volem aleludir a les aproximacions realitzades des 
d'angles multifactorials, on es relacionen a la vegada ]'antropologia, la sociologia, el dret, en 
una paraula, I'entramat cultural d'una ?poca.' Els corrents més recents que han posat I'accent 
sobre I'autonomia o el marge de maniobra de les practiques socials en relació als sistemes 
normatius que les pretenen regir o enquadrar, molt vinculats a la microhistbria, s'inscriuen en 
aquesta línia.2 

És ben sabut que la institució familiar a l'antic rkgim constituia la principal ckl.lula de 
reproducció  ocia al.^ Com a tal, transmetia, d'una banda, I'esperit-consci&ncia de pertinenga 
a un determinat grup social; d'una altra, llegava la capacitat als seus membres, als seus 
descendents, de mobilitzar-se socialment o all6 que és el mateix, llegava un projecte de 
mobilitat social o d'ennobliment, que quedavadelimitat i definit amb les estratkgies portades 
a terme pel pater familias, tant en l'imbit privat, matrimonial i patrimonial, com també en 
l'imbit públic, relatiu a I'accés a carrecs de poder quan es tractava de les categories 
nobiliaries i paranobiliaries. Si ens centrem en la noblesa moderna vinculada a les ciutats, 
una noblesa mixta pel que fa als seus diferents orígens socials i fanniliars que han anat 
amalgamant-se progressivament,4 hom pot afirmar que aquí la família íransmetia els valors 
d'una cultura de pacte de poder. 

1. W. SECCOMBE, A Milletmilon uf Fan~ily Change. Feudalistti to Capitalisni i11 Northwestert~ Europe (London-New York: 1992). 
T.K. HAREVEN, <<The History of the Family as an Interdisciplinary Fieldn, Th. RABB (ed.), T11e Family in History, Londres, 1973, 
p. 211-226. R. O'DAY, The Fanlily and Fatnily Relatiunsl~ips. 1500 to 1900. England, France and the United States uf Atnerica, 
Londres, 1994. 
2. B. DEROUET, aLes Pratiques Familiales, le Droit et la Construction des différences (156-198 si8cles)a, Annalrs ESC, 52-2 
(1997), p. 369. L. FONTAINE, <<Droit et Stratégies: La Réproduction des Systtmes Familiaux dans le Haut-Dauphiné (XVlI8- 
XVIII6 si&cles)*, Annales ESC 6, 1992, p. 1259-1277. 
3. P. BOURDIEU, *Les stratégies matrimoniales dans le systeme de réproduction*, At~nales ESC 27-4 (1972): 1105-1125. F. 
C H A C ~ N ,  aHacia una nueva definición de la Estructura Social en la Espaiia del Antiguo Régimen a través de la Familia y las 
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4. D. BOHANAN. Old and New Nobility in Aix-en-Provence. 1600-1695: Portrait in an Urban Elite, Baton Rouge, 1992. 
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La competitivitat prbpia d'una &poca que veia com ascendien nombrosos descendents de 
famílies enriquides amb les activitats mercantils, lliurats posteriorment a I'exercici del dret 
que els permetia 1'ac:cCs a determinats chrrecs públics de poder,s ensems amb I'ennobliment 
que anava aparellat la consolidació en els chrrecs públics i la urbanització nobiliiria en la 
línia d'adquisició d'una nova cultura urbana i co~ tesana ,~  havia conduit tot plegat a la 
necessitat d'establir pactes de poder, pactes d'intercanvi de poder entre ascendits i consoli- 
dats, entre vella noblesa i nova noblesa, com a concbrdia o solució a la competitivitat. 

Aquests pactes tenien lloc també en I'hmbit de la familia, amb la fusió familiar; eren, per 
tant, pactes de  família i la seva cultura era una cultura familiar, perqu? esfera privada i esfera 
pública resulten impossibles de separar a la societat d'antic r&gim7 i perqub en aquest sentit 
familia i participacitj en el poder eren també una mateixa cosa. Es per aixb que la familia, 
estava canalitzant i transmetent una nova cultura nobilihria. Perb com podem caracteritzar i 
interpretar aquesta cultura familiar entre la nova noblesa? Un escriptor del segle XVIII, AbbC 
Xaupí, recordava en estudiar histbricament la ciutadania honrada de B a r ~ e l o n a , ~  els noms i 
cognoms dels que participaven en diverses reunions del bra(; o cos militar ensems amb els 
descendents de  la vella aristocricia tradicional. En aquestes reunions s'aprovaven part dels 
seus estatuts on figurava la regulació d'episodis cíclics familiars com ara els enterraments a 
els casaments. La vinculació familiar permetia compartir als nouvinguts semblants costums 
i  honor^.^ En aquest sentit la família esdevindria I'hmbit d'adopció dels tradicionals valors 
culturals nobiliaris. 

Ens interessa, doncs, la familia com a imbit de representació o reproducció d'aquells 
valors, tot i que cal tornar sobre el pressupbsit abans suggerit: la cultura amb qu@ s'entenen 
i legitimen les relacions familiars, que són també socials i patrimonials -cultura familiar-, és 
reflex i respon als interessos d'una cultura de grup, perd també aquesta darrera recull un pes 
important del factor familiar. Són les similituds entre la família, la Casa i la república, que 
tantes vegades certs tractadistes rellevants d'hmbit europeu havien posat de manifest.1° 

L'auge dels privilegis d'exclusió en el decurs del segle XVI responia a les necessitats de 
protecció i conservació patrimonial de la noblesa," que beneficiava tant la vella com la nova, 
ambdues en progressiva relació i que, al seu torn, redimensionava la prbpia naturalesa mixta. 
En efecte, aquests privilegis, en permetre la concentració, per a les famílies en ennobliment, 
obrien una arma important de competitivitat en el mercat matrimonial urbano-rural. Per6 
també aquests privilegis consolidaven una cultura nobiliiria de jerarquitzacions i una cultura 
de familia fonamentada en les relacions entre I'exclusió i la inclusió. Es tractava, sens dubte, 
d'una cultura jerarquista, per6 la seva percepció del poder familiar profundament concentrat 
i monopolitzat era la que construiria el carni a la consolidació de la naturalesa mixta de la 
noblesa moderna, nelcessiriament vinculada a la ciutat-cort i als organismes institiicionals del 
govern públic. El m~onopoli del poder era també el monopoli de I'ennobliment. 

Per6 cal comparar aquest model social i cultural mixt, d'important arrelament a Catalunya, 
amb els altres models socials i familiars, amb I'objectiu d'explorar les convencions culturals 
-la realitat social-econamica, la llei- que en derivaven. Ens basem en les aportacions mCs 
significatives de la historiografia actual, amb I'inim d'elaborar una aproximació comparati- 
va. 

5. J. BLACK, aState and Society, 1470-1790a, Ertropenn Hi.story Qlinrterly 24-2, 1994, p. 259-270. 
6. J. DEWALD, Aristocrcrtic Experioice a~rd  the Origins of Moder~r Criltrtre. Fra~rce, 1570-1715, Berkeley-l,os Angcles, 1993. 
7. D. GOBETTI, Privnte nnd Pliblic: Individrmls, Households nrrd Body Politic i11 Locke nrrd Hutclteson Nova York: 1992. C. 
MOZZARELLI (ed.), Fat~liglicr clel Principe e far~riglia aristocratien Roma, 1988. D. FRIGO, .Disciplina rei familinris. A econo- 
mia como modelo administr;~tivo de ancien rkgimen PeriJlope. F(izer e clevfircer la hirtoria 1990, p. 47-62. F.,M. DE SANCTIS. 
~Modemitá  e fratellanza. Ccdici fanliliari e immagini dello Stato,,, Paroleclrinve 5, 1994, p. 151-165. 
8. A. XAUPI, Recirerehes 1ristorique.s srrr la noblesse des citoyey@,r.s hotrori.~ de Perpig~tnn et Barcelona (Paris: 1763, fol. 21 1). 
O. J. AMELANG, Ln for~~tntidtz de urra clnse dirigente. Barcelonn. 1490.3714, Barcelona, 1986. 
10. F.J.,ARANDA, ~ F a m i l i a  y Sociedad o la interrelación casa-república en la tratadística espaiiola del siglo XVIa, J. CASEY; J. 
HERNANDEZ F. (eds.), F~rr~~il ia,  Parerrtesco y LBrnje, Murcia, 1997, p. 177-185. 
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Un dels aspectes culturals que més ha cridat I'atenciódarrerament ha estat la figura del 
pater f a m i l i a ~ , ' ~  clau en la comprensió del sistema familiar patriarcal, que per a la noblesa 
adquireix un rang significatiu en tant que simbolitza l'ordre entre els inembres d'un grup i 
l'obedibncia jerhrquica, ambdós imprescindibles per a la conservació de I'ordre social i la 
preeminbncia. Tant l'aristbcrata com a senyor territorial vinculat sovint a la cort de la 
monarquia, que actua en el territori de la seva jurisdicció com a paterfamilias atorgador de 
mercbs i favors -com ha estudiat Atienza per al cas de la Castella moderna-l3 com el patrici 
de qualsevol de les ciutats italianes del renaixement -analitzat per Kaplish-Zuber- obeeixen 
a aquest prototipus.14 A Catalunya, el patriciat urbh, noblesa mixta, comparteix igualment la 
centralitat del pater familias com a organitzador del cicle vital familiar. La legislació sobre 
familia i successions el col.loca en un lloc preeminent -al llarg del cinc-cents augmenta el 
control sobre els no casats majors o menors de vint-i-cinc anys d'edat-,Is atbs que ha de 
vetllar pel compliment de la normativa dins els límits familiars, exercint autoritat: el dret de 
concentració patrimonial que existia a la ciutat de Barcelona contemplat des de I'aprovació 
d'una normativa del segle XIV, que s'estendria en el segle XVI per tot el territori de 
Catalunya, havia legitimat la conservació d'una cultura de jerarquia almenys per alsdescendents 
de les antigues oligarquies que ara s'estaven ennoblint. L'autoritat que confereix la possessió 
del patrimoni universal és encara més forta si se suma a I'autoritat prbpia de qui exerceix de 
pater familias. Si el princep és el pare del seu principat, el pare és el príncep de la casa. 

A Catalunya trobem nombrosos memorials adre~ats pel pater familias cap al monarca 
sol.licitant carrecs o rendes per als seus descendents: rendes eclesihstiques, ajuts per a casar 
els fills, ... perqub, com a rector dels destins de la familia, té subordinats els altres membres 
i aquesta relació de subordinació implica un seguit d'obligacions, com procurar pel seu bé o 
col.locar-10s. En absbncia de descendents directes, havia de procurar pels seus substituts: el 
1618 Guillem d'Ivorra, amb carrec de portantveus de la general governació en els comtats del 
Rosselló i la Cerdanya, suplicava al rei ccque ya que no tiene hijos y su hrredera será la única 
hija casada con Federic de Meca y Clasquerí, con cuatro hijos, le dén n éste el cargo como 
sucesor>>. I6 

Sens dubte, l'auge dels privilegis d'exclusió vénen a autentificar la preeminbncia del 
pater familias, tot fixant definitivament els pressupbsits sobre els quals es fonamenta: al 
control educacional se suma ara el control econbmic; a l'ordre social, l'ordre patrimonial, 
atbs que efectivament no ser2 pas igual el paterfamilias que ha heretat un patrimoni universal 
dels seus avantpassats, que aquell que n'ha restat exclbs. L'auctoritas va unida a un important 
ccesperit de casa>>; de fet, la casa és sinbnim de llinatge, en constitueix un subllinatge." En 
el primer cas, sóm davant d'un control social i econbmic important, fonamentalment perqu6 
queda est& fins i tot fora dels marges estrictes de la familia que ha format, tot aplegant 
influbncia social i també econbmica sobre els col.laterals que depenen dels repartiments 
-llegítimes- que I'hereu ha de fer del patrimoni, tot i que, en el segon cas, una normativa legal 
determina la perpetuació de l'usdefruit del patrimoni a mans dels pares o primers titulars fins 

l I. E. SPRING, Law, Larrdand Family. Arisfocratic hrheritnnce in Engla~rd, 1300 to 1800, Chapel Hill-Londres: 1993. J. CASEY, 
Historia de la fanrilia (Madrid: 1990, 171 i SS.). B. CLAVERO, aBeati Dictum: Derecho de Linaje, Economia de Familiaz y 
Cultura de Ordem, Artuario de Historia del Derecho EspaAol p. 43-44, 1993-1994, p. 8-131. 
12. D. FRIGO, 11 parlre,de fanrigl!a. Governo delln casa e governo civil 11ella tradizione dell'economica fra cinque e seicento, 
Roma: 1985. A. RODRIGUEZ SANCHEZ, aEl Poder Familiar: la Patria Potestad en el Antiguo Regimena Chranica Nova 18, 
1990. p. 365-380. 
13. 1. ATIENZA, *El señor avisado: programas paternalistas y control social en la Castilla del siglo XVlls, Manuscrits 9, 1991, p. 
155-204. 
14. Ch. KLAPISH-ZUBER, La ntaison et /e nom. Strafigies et rituels dans l'ltalie de la Rrrraissanc~! París, 1990. 
15. V. FERRO, <<El Dret durant els segles XVI i XVlls, DD. AA., Histbria de In Cultrrra Catalartcl, 11. Rmaixenlent i Barroc, 
segles XVI-XVIl, Barcelona, 1997, p. 102. 
16. ACA (Arxiu de la Corona d3AragÓ), CA (Consell d'AragÓ), Ilig. 489, s.f., (12-VI-1615). 
17. U n  dels primers historiadors a parlar en aquests termes, J.L. FLAKDRIN, Fanrilles. Parenti, Maison, Sexualitr'darrs 1'ancienne 
sociitr'. París: 1984. 
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el seu trasphs implica I'existkncia de lligams de dependbncia importants entre pares i fills, 
encara que nom& centrats en el nucli familiar pr6piament creat després del matrimoni. 

No podem, doncs, establir una diferkncia clara entre un model familiar de llinatge obert 
-corn en el seu morrient va definir Stone per al cas de I'aristocricia anglesa fins al 1550'8- 
i un model patriarcal, que es desenvolupa arran la Reforma, entre la segona meitat del cinc- 
cents i al llarg del sis-cents, menys depenent de les relacions parentelars obertes i més 
concentrat en un poder que s'ha restringit o monopolitzat al voltant de la figura del prcter 
filmilias. 

A la Catalunya moderna, en el decurs del segle XVI i primeries de la centúria següent, 
període en el qual ens basem, hi ha un nlodel mixte que ens fa partir d'aquesta figura, 
comparant-ho amb els parhmetres definits per Stone. Com acabem de suggerir, cal parlar des 
de dos imbits coexistents: el pater familias que és al seu torn hereu liniversal i aquell que en 
resta excl6s. Aquest darrer, fins i tot, podri viure en dependbncia del primer; hi ha, per tant, 
en aquest sentit una relació de dependbncia entre dos nuclis familiars, la mateixa relació dels 
quals determina la inexist&ncia de fronteres entre aquest nucli i, per tant, la permanbncia de 
vinculacions troncals, atks que la normativa legal vigent contempla I'obligació de I'hereu 
universal a dotar els germans i transferir les seves llegítimes atorgades entestament patern. 

Un dels plets civils interposats davant la reial audibncia entre famílies de la noblesa 
catalana d'aquesta &poca versi sobre un cas de Ilegl'times impagades per I'hereu. Les dues 
parts, d'una banda I'hereu universal don Plegamans de Marimon i, d'una altra, el seu germa 
menor Guerau de  Marimon, s'enfrontaren durant més de vint anys per aquesta causa.'" 
Despr6s de casat i d'haver format el propi nucli,20 Guerau de Marimon encara passh molts de 
temps reclamant la seva part. En el sistema familiar propi de la successió indivisa, la cultura 
de llirlatge i la cultura patriarcalista coexisteixen. Encara a mitjan segle XVII, en temps de 
guerra al Principat, el cavaller de I'orde de sant Jaurne Bernat de Marimon, suplicava al rei 
per al seu fill primogknit mil cinc-cents reals en concepte d'aliments mensuals, així que 
justificava la seva necessitat perquk <<ha acudido a s11 hijo, nuera, nietos y familin y por el10 
est& pobrí~imo>>.~' En definitiva, el nostre protagonista al.ludia d'una banda als seus 
descendents, on engllobava el fill -només en tingué un-, els néts i, a més a més, la <<família)> 
tal vegada amb aque,st molt englobava els seus parents col.laterals. Ell mateix pertanyia a una 
família de quatre germans.22 

L'ordre de crida al patrimoni universal mitjanpnt la figura jurídica de la substituci6 
fidei'comisshria constitui'a igualment tot iin altre capítol de relacions de dret que conformaven 
aquesta coexistb?cia entre cultura de llinatge i cultura patriarcalista. Es el pater familias qui 
ordena la crida.Es ell qui estableix I'estratbgia familiar que interessa al seu grup nobiliari, 
atbs que la categoria social, patrimonial o les vinculacions amb el poder pliblic que poden 
tenir els cridats li permet assegurar la consolidació social o I ' e n n ~ b l i m e n t . ~ ~  Certament 
podem pensar que I'ordenació i crida dels fidei'comissaris no només era resolta pel pater 
fafumilias sin6 que hi podien intervenir altres parents interessats, de fet potencials hereus a iin 
fidei'comis universal, com succeiria en els afers de l'atorgament del consentiment matrimo- 
nial on intervenien diversos membres de la família extensa. 

Per6 I'ordenacid, del fidei'comis via testament o, en molt bona mesura, via heretament per 
capítols matrimonials atorga al pater familias un ascendent important sobre el futur del 
patrimoni universal en qüestió, que serh complementat pels marmessors o pels testimonis de 

18. L. STBNE, Fa!niii(l, Se.wo y Matr imo~~io  ert Inglarerra, 1500-1800 (biPxic, 1979, 2' ed., 62). 
10. ACA. RA (Reial AudiPn~:ia), plets civils 7725, ff. 377v.-379r. 
20. AHPB (Arxiu Histhric cle Protocols de Barcelona), Not. Antoni Joan FITA, Tercit&s liber re.sta~~tettlorro,r, Ilig. 29, ff. 123v.- 
124r., any 1623. 
21. ACA. CA, Ilig. 278, s.f., any 1644. 
22. ACA. Secc. Patrimonials. Can Falguera, Ilig. 85, s.f. AHPB. Not. Francesc Joan FONTANA, Liber prin~lcs capilrclorlcr~t 
11tcttrir1lot1ior1r111, Ilig. 18. s.f. 
23. M. A. FARGAS, Fa~tlílirr i Poder a Catahrnya. 1516-1626. Les esirar2gie.v de ror~solirlacid de la classe dirigent Barcelona, 
1997, p. 88-1 32. 
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I'acte. La vinculació a un determinat ordre fide'icomissari creava unes expectatives entre els 
cridats que permeten parlar d'una xarxa d'interessos patrimonials entre ascendents i col.- 
laterals, una autbntica cultura de llinatge. En una causa que portava a inicis del sis-cents 
Alemanda de Junyent i Marimon contra Daniel de Marimon i els seus creditors, per una 
vinculació fidei'comissiria a benefici de la primera establerta en el testament de ~eronella de 
Marimon -que morí sense fills legítims, i estava casada amb el pare de Daniel. Aleix de 
Marimon-, hom parlava que atbs que (cel primer hereu ha deixat carregada el lloc de sant 
Marqal i castell, se havia de vendre y 10s fide'icomisaris poran tenir molt poca confiansa de 
poder ser satisfets en lo credit de Petronilla ni de gosar de la  heretat^,?^ 

Per6 no tan sols el dret de successions permet consolidar la figura i la potestat del pater 
familias i, sobretot, una certa fusió entre cultura de llinatge i patriarcal. 

La normativa canbnica, el paper jugat per 1'Església catblica sobre decret tridentí Tametsi 
que contempla i regula la figura i el sagrament del matrimoni, torna a incidir sobre la 
preeminkncia que es desprbn del pater familias. La vella lluita dels lai'cs contra la clandes- 
tinitat. recollida de nou entre els c os tu lats tridentins, remarca el fet del consentiment 
matrimonial; naturalment aquest consentiment, en el qual participen membres diversos del 
llinatge, de la familia extensa, depkn en darrer terme de la figura patriarcal, curador dels 
destins de la familia. 

J. Casey ha estudiat com a tot Europa, també la de la Reforma protestant, l'bmfasi en 
la practica dels sagraments o en I'adaptació de I'austeritat moral catbiica concebuda per als 
religiosos a la societat lai'ca i en l'espiritualitat, respectivament, manté dues preocupacions 
que emergeixen de l'imbit de la cultura familiar: d'una banda, es refereix al manteniment de 
la pau del llinatge i, d'una altra, el foment de I'educació cívica a través de l'enfortiment de 
la pietat d o m b ~ t i c a . ~ ~  El noble don Francesc de Gilabert, a inicis del segle XVII, en el seu 
Discurso sobre la fuente de la verdadera nobleza establia un paral.lelisme entre ((la glBria 
del hombre, la honra de slis padres y la afrenta del hijo, el padre sin hor~ra>>.*~ En qualsevol 
cas, I'assumpció d'obligacions -que eren també morals- redundava en I'augment de poder 
del pater famil ia~.~ 'A mitjan segle XVI tingué lloc entre una de les famílies de l'aristocrhcia 
del Principat de <<més tradició i vell llinatge)), un llarg procés -que havia tingut en el seu 
origen diferbncies tant de naturalesa civil com criminal- que enfronti un pare i el seu fill 
primoghit i hereu universal. Es tracta de la familia Boixadors. En una carta el monarca 
s'adre~ava al pare, el cavaller Tomis de Boixadors, recordant com <(para atajar la multitud 
de pleitos y dissensiones que tenéis con Miquel Sebastián de Boxados vuestro hijo no ha 
aprovechado tratar 10s muchos cavalleros y personas principales dessa tierra y que aunque 
vuestro hijo os ha hecho todas las submissiones que es obligado (...) y ha trabajado por 
todas las vias posibles de cobrar la g r a ~ i a  de su padre));28 sens dubte, sobresurtia ara 
l'autoritat patriarcal per sobre de la intervenció de la parentela, malgrat que en altres afers 
la darrera gaudia d'una oportuna predicació. No eren pocs els col.latel:als que procuraven 
per la parentela: el doctor de la reial audikncia Francesc-Celso Ferrer explicava, en un 
procés de visita al tribunal datat a inicis del sis-cents, com son oncle el doctor Peguera 
procurava encarrilar al monestir les seves nebodes, germanes de Francesc-Celso, que 
havien quedat sense pares i sense col~locació.29 

Trobem aquí un cert paral.lelisme entre autoritat patriarcal i col~locació de la familia: 
abskncia d'autoritat, per mort, reducció de probabilitats de col~locacici, que en definitiva 
adquireix dimensió amb I'autoritat com suggereixen molts testaments on queden 

24. ACA. RA, plets civils, 12288. 
25. J. CASEY, clglesia y Familia en la España del Antiguo Régimen,,, Chrunica Nova 19, 1991, 
p. 71-86. 
26. E De GILABERT, Discurso sobre lafiterrte de la verdadera rroblezn, eJSecfos de la justa y irljusta guerra (Lleida, 1616). BC 
(Biblioteca de Catalunya). Fullets Bonsoms, 248, F. 4v. 
27. J. CASEY, alglesia y Familia ... r, p. 71-86. 
28. ACA, RC (Reial Cancelleria), 3990, f. 19lr (11-V-1554). 
29. f ~ ,  RV (Rbgia Visita), 3, s.f., any 1604. 
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prefigurades les destinacions dels fills. Si el pater familias, al seu torn, és I'hereu iiniversal 
d'un determinat patrimoni familiar, esdevé també dipositari dels interessos patrimonials del 
propi llinatge, -reapareix la coexistbncia entre cultura de llinatge i cultura patriarcalista- i 
n'assumeix la chrrega: el ciutada honrat Gaspar Montaner, en el seu testament del 1620 
recordava que <<se executen les voluntats de mon avi Francesc Montaner, doctor en drets y 
canceller de Catalunya y de Antic, germh meu sobre 150 lliures que tenien sobre la tresoreria 
reial de Arag6~.~O L'autoritat de pater familias com a hereu universal del tronc comli també 
queda reflectida en I'assumpció d'obligacions. En aquest sentit, Hipblit de Montaner, senyor 
de Gaver i advocat fiscal patrimonial, relatava en el seu testament datat el 1625 com havia 
estat mantenint dos criats d'un germh seu que era canonge de Vic, de nom Hug Montaner, els 
quals c(habían estado comiendo y beviendo en mi casa>>.j' 
En d'altres casos ((segrestava,, certs benefici~s dels seus germans religiosos, com manifesta un 
memorial de sol.licitud de mercb del cavaller Josep Montaner, qui gaudia de les rendes anuals 
que havien estat atorgades per concessió reial al seu germh, un cartoixa d'Scala Dei.32 

Tornant al concepte de llinatge obert que evoluciona cap al de família patriarcal en el 
trhnsit del segle XVI al XVII, Stone diu <<La omnipresencia de la muerte coloreaba las 
relaciones afectivas I( ...) Un resultado fue que 10s padres descuidaran a sus h i j o s ~ . ~ ~  Pera, jno 
simbolitzava la col~llocació dels fills per via de testament -tant I'encarrilament eclesihstic 
com l'encarrilament vers els estudis de dret-, un tipus de preocupació, si no pels fills, per la 
reproducció i consolidaci6 social del llinatge en el si d'un determinat sector nobiliari que, en 
tot cas, era material~~tzat sobre ells? 

Thomas Kuehn ha parlat, tot centrant-se en la Florkncia tardomedieval del segle XV, que 
la ideologia patrilinial es corresponia amb el poder del paterfamilias. Aleshores, perb, encara 
pervivia la transmissió igualithria -haurem d'esperar a veure consolidat el fideicomissa a 
1'Cpoca de la influkncia de l'hegemonia hisphnica, com succeira als estats del sud peninsular- 
," i el paterfamilias, via testament, l'ordenava, sovint cercant l'arbitratge de la parentela. Per 
tant, trobem en aquest sistema la coexistkncia de cultura patriarcal i de llinatge, tal com vtiern 
en el cas de la successió unipersonal, on llinatge i casa queden fusionats en una xarxa de 
dependkncies i jerarquies. Una de les conclusions més destacades de la seva aportació versa 
sobre la importancia del dret en la practica familiar: primer, el patrimoni, una massa variable, 
m6bil i inestable, era una relació de drets; segon, aquestes relacions conviuen amb la 
litigiositat o I'arbitratge patrim0nia.1,~~ un model de comportament paral.le1 al derivat dels 
sistemes de transmissió unilinial per primogenitura. 

Per6 l'adveniment de I'estat modern en el cinc-cents és paral.lel al recurs per part de la 
monarquia, de la cort, de la nova noblesa per gaudir d'uns patrimonis protegits contra la 
divisi6 i l'alienació, de manera que es desenvoluparh més encara que en temps medievals la 
primogenitura i la vinculació. 

A Anglaterra, L 'strict settlement constitueix un ordre racional de conservació patrimonial 
que al costat de la seva transmissió indivisa -segons I-Iabakkuk- possibilith la creació de 
dotacions, amb terres o diners, per raó de matrimoni que acreixerien el patrimoni de la familia 
de l'espbs i que impedirien la davallada o l'erosió sobre el patrimoni de la família de I'esposa, 
el dot de la qual ja restava prefixat amb aquesta fórmula. Es tractava d'unes regles de 
successió que afavoriren la consolidació de grans propietats territorials a 1'Anglaterra 
moderna." A Catalunya, la primogenitura i les regles de successió per substitució fidei'comis- 
shria, una autkntica racionalització successbria, afavoririen la consolidaci6 d'una classe 

30. AHPB. Not. Bernat PUIGVERT, Manual de testaments, Ilig. 25, s.f. 
31. AHPB. Not. Josep CAFOIC'T, Llibre de testan~mts,  Ilig. 22, s.f. 
32. ACA. CA, Ilig. 265, s.f., s.d. 
33. L. STONE, F~rrllilin ..., p. 329. 
34. A. BURGUIERE (ed.), rYistoria de la Familia, Madrid, 1986, 11, p. 72. 
35. T. KUEHN, svicissitudini di un Patrimonio Fiorentino alel XV Secoloa, Qrcclderrli Storici 88, 1995, p. 44. 
36. L. BONFIELD, <(La Distribuzione dei Beni tre gli Eredi negli atti di Successione Matrimoniale Inglesi dell'eth tnodernan, 
Q~rn(lerni Storici 88, 1995, p. 66. 
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nobilihria mixta. Efectivament, les regles de successió es trobaven a la base de la concentra- 
ció patrimonial, la qual cosa permetria matrimonis en sentit social ascendent. 

L. Bonfield ha afirmat per al cas anglbs que les regles de dret derivades de I'strict 
settlement potenciaven l'habilitat del pater familias en el control i I'efichcia de la transmis- 
 ió.^' Control que es veurh consolidat a la fi del segle XVI amb l'adopció d'una modalitat, 
el marriage settlement, que consistirh a fixar en I'acta matrimonial la transmisió patrimonial 
en generacions successives, més encara si qui es casa és el fill gran, l'hereu del gruix 
patrimonial, sobre qui es defineix un entail per a garantir-ne la conservació a mans del proper 
nasciturus primogbnit de la familia. L'strict settlement havia generat el marriage settlement 
i, en definitiva, una nova concepció del matrimoni ar is tocrht i~.~~ L'augment de les porcions 
destinades al matrimoni són paraleleles a l'ascens de I'homoghmia n ~ b i l i h r i a , ~ ~  i és un 
fendmen que trobem també a Catalunya, entre la noblesa mixta, on la concentració patrimo- 
nial permet reconvertir les llegítimes-dots en censals i, rnitjangant I'oferta de rendes, pujar 
el valor del mercat matrimonial. La nova concepció del matrimoni nobiliari era així mateix 
una concepció d'exclusió: la puja del dot a inicis del XVII mostrava com el sistema només 
es podia mantenir amb la limitació dels matrimonis, la sortida eclesihstica o, en la geografia 
de la Reforma, el celibat femení d e f i n i t i ~ . ~ ~  

A I'inici del sis-cents, el pater familias anglbs es reservarh I'usdefruit vitalici d'una part 
de la terra i el fill gran entrarh immediatament sobre la possessió de la resta. Segons l'autor 
citat, hom assisteix a un declivi lent de la seva a~tori ta t .~ '  A Catalunya, I'usdefruit era 
contemplat tradicionalment per la normativa heredithria: en capítols matrimonials els pares 
feien reserva d'usdefruit de I'heretament del fill gran,42 cosa que implicava per regla general 
cohabitació amb la futura parella i, per tant, manteniment de l'autoritat d'aquell -i d'una 
cultura patriarcal, en definitiva- que corria a chrrec de les despeses d'ambdós nuclis 
fusionats. Tornant al cas anglbs, encara es consolidarh més, segons Bonfield, el declivi de 
l'autoritat paterna, amb la introducció, a les acaballes del segle XVII, dels trusts, que 
significa la complexació tbcnica de la circulació de la terra, de la propietat, i que controlarii 
el destí del life state in remainder o reserva usufructuhria del pare en l'acte matrimonial del 
fill gran. El matrimoni de l'hereu assumeix ara el paper central en la transmissió i la 
distribució dels béns de la família, cosa que ja ocorria, molt abans, com a resultat de la 
recepció del dret comú, en el cas catalh. L'autoritat patriarcal anglesa, seguint Bonfield, 
hauria minvat de manera rellevant en aquesta bpoca: cap pare no podia desheretar els fills les 
quotes dels quals eran prefixades a través del trust, d'aplicació obligatbria. El paper del pare 
en relació al patrimoni esdevingué de mer administrador, no pas de veritable patró. Aquest 
tema ha estat llargament debatut: Eileen Spring ha matisat i relativitzat la limitació del poder 
del pater familias. Segons l'autora, el poder va ser limitat en la capacitat per a proveir la 
família immediata, perd era menys limitat en els interessos de la patrilinialitat: trobava la seva 
oportunitat en el capítol de la direcció dels  matrimoni^.^" 

La susbtitució fiedi'comisshria a Catalunya designa ordres d'accés al patrimoni en cas que 
el primer no arribi a acceptar I'herbncia i el pater familias, ja sigui a la vegada un fill 
primogbnit i hereu, n'esth també obligat. Perd l'heretament per raó de matrimoni implica la 
reserva total d'usdefruit per part de l'heretant i la dependbncia material-patrimonial respecte 
del fill hereu. Puig Salellas ha dit que si hom volia reservar a la generació vella una posició 
jurídica forta, havia d'acudir a la reserva.44 La diferbncia és fonamental: el cas anglbs preveia, 
en canvi, una subdivisió patrimonial entre pare i fill gran, en el moment del matrimoni 

37. L. BONFIELD, <<La Distribuzione ... >>, p. 67. 
38. L. BONFIELD, Marriage Settlenrents, 1601-1740, Cambridge: 1983, p. 103-120. 
39. L. STONE; J.C. FAWTIER STONE, Ali Operi Elite? Etigland, 1540-1880, Oxford: 1984, p. 122-123. 
40. A. BURGUIERE (ed.), Historia de la Familia, Madrid, 1986, 11, p. 76. 
41. L. BONFIELD, <<La Distribuzione ... s, p. 71. 
42. G.M. BROCA, Historia clel Derecho Civil, Barcelona, 1989, facs., p. 356. 
43. E. SPRING, Law, Land and Far?iily. Aristocratic Itiheritance in Englatd 1300 to 1800, p. 144. 
44. J.M. PUIG SALELLAS, De remences a rendistes: els Salellas (1322-1935), Barcelona, 1996, p. 103. 



!VIARIA ADELA FARGAS PEYARROCHA 

d'aquest darrer. La ruptura cultural que coiisolidarh o se'ri fari  resso, és important. 
A Catalunya resta programada la propietat així com la dependencia paterriofilial. La 

determinació pel pare de les col~locacions dels fills menors, per via de testament, forriien part 
de la seva aiitoritat patrimonial, no pas únicament de la seva gestió patrimonial, car el destí 
o I'allunyamcrit-exclusió dels fills significa la conceritració patrimonial, així com la dotacid 
de la filla la seva estrategia. El capítol matrimonial i el testament, on queda prefigurada la 
circulació-concentració del patrimoni en qüestió, ressumeix, per tant, una estrategia: la 
persona que ordena l'estrategia no és simplement un gestor patrimonial, sin6 que disposa 
d'autoritat per a decidir-ho. 

El capítol matrimonial determina les relacions patrimonials entre pare i fill gran, pero les 
relacions amb els fills menors i amb les filles queden determinades per testament. La major 
part han estat redactiits bé a I'inici del cicle vital matrimonial, abans fins i tot del naixement 
de tots els fills, cas en que el camp d'actuació de l'autoritat paterna encara qiiedarh per 
determinar en funció del comportament dels fills, o bé al final del cicle vital, com es dcmostra 
per les al.lusions als dots i heretament universal ja Iliurat, cas en que I'exercici de l'autoritat 
paterna ha actiiat al marge de qualsevol previa determinació. A més, el lliurament del dot 
tenia lloc en dues fases diferents,4j que garantien la continuitat de la dependencia paternofilial. 

La diferencia cultural entre el cas angles i el catalh -que ens permetria, per aqiicst darrer, 
elaborar una cronologia alternativa sobre l'evolució del model patriarcal i, per tarit, d'una 
cultura jerurquista a una d'individualista- ve fonameritalment determinada per la subtilesa de 
la configuració jurídica. A Anglaterra, I'hereu rebia una successió gravada per l'entrega 
d'unes quotes a satisfer als germans menors. L'strict settlernent diferia del vincle estricte o 
entail: I'estructura legal de l'acte siibratllava la importancia i I'obligació de distribuir les 
quotes dels menors -pel que sembla es tractava de quotes variables i importants sobre el 
total-, que tenia precedencia sobre l'assignació de la propietat al fill gran.j6 Aquest, per tant, 
no podia entrar en possessió d'allo que heretava fins que no havia satisfet les quotes. El gruix 
de la propietat sobre la tema, a mans de l'hereu, permetia la continuitat d'una cultura dinhstica 
i, paral.lelament, el repartiment de la riquesa, derivat d'unes quotes obligatories a transferir, 
en generava una alternativa. 

u 

El fideicomís que opera en el cas angles s'assemblaria a allo que a Catalunya entenem per 
fideicomís piir, on l'hereu té la condició de fiduciari amb I'obligació de complir I'enchrrec 
de transmetre, si és el cas, una determinada quota de I'herencia. A aquesta diferenciació cal 
afegir-ne encara una altra: Catalunya se situa en l'hrea de mixima difusió de les substituci- 
ons4' i l'exclusió, i no només I'aristocrhcia tradicional en fa un gran ús, de manera que aquest 
instrument pcrmet irnpulsar, per concentració de recursos patrimonials, l'ennobliment de les 
famílies en ascens i la consolidació d'una noblesa mixta. En el cas catalh presenciem, quan 
analitzern els testaments i capítols matnmonials de la noblesa moderna,j8 l'exist6ncia d'un 
fideicomís de  substitució o substitució fideicomissaria on el fiduciari adquireix l'herkncia 
amb un tipus diferímt de gravamen, la condició <<si sine liberis decesserit», en cas de 
premoriencia sense iFills l e g í t i m ~ . ~ ~  La diferencia resideix en el fet del no repartiment, en la 
reproducció de 1'ex.clusió pero, a la vegada, en la vinculació en forma de potencials 
expectatives, que mantenen la cultura de llinatge i de patriarcalitat mentre un sol membre i 
la seva descendenciii controlen el monopoli patrimonial i la renda. 

Certa historiografia ha parlat dels Iímits del model cultural patriarcal. ES el cas d'utl 
estudi de R. Ago sobre el regim dotal, la llibertat contractual i la voluntat dels contraents a 
Italia, durant els segles XVI i XVII,jO l'anhlisi dels quals porta l'autora a ratificar els límits 

45. Ibíderii, 113-1 14. 
46. L. BONFIEI.I>, «Distribuzione ... », p. 77. 
43. Sobre les limitaeions socials de !'exclusió, A. BCRGC'IERE. p. 77. 
48. M. A. FARGAS, Fariríli~! i Podec.., p. S6 i SS. J.M. PUlG SALELLAS, De rei~irnces ..., p. 31. 
49. L. PUIG PBRRIOL; E. ALOCA, 111.stitttcioris del Dret Civil de Catalrtriya. Dret de Sttcces.siori.s, Valencia, 1992. 11, p. 236. 247. 
50. R. AGO, ((Ruoli familiari e s t~ tu to  giuridico~, Quaclerrti Storici 88, 1995, p. 63-131. 
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d'aquell concepte de família-cos, d'ascendent aristotkl.lic, caracteritzat per la submissió. El 
marit té dret a administrar el dot, per6 no en pot disposar com a cosa prbpia. La dona pot, a 
més, disposar per testament del seu propi dot, tot privant-ne al marit de I'usdefruit en virtut 
del rbgim dotal. D'altra banda, hi ha un procés creixent d'admissió del factor del consenti- 
ment dels propis contraents per a validar els matrimonis. Tot plegat és interpretat com a 
elements que esbiaixen la família-cos la qual prima per definició l'esfera d'acció de la dona. 

Perb ¿tal vegada, si pensem en el model catala, el pacte dotal que contempla la 
reversió al donant, no significa primacia del pater familias, de la casa del pare, encara sobre 
la dona casada? En efecte, la titularitat per a la dotada no era lliure i la familia no perdia 
totalment el contacte amb el dot. En cas de morir la dotada sense fills, el dot tornaria 
parcialment al donant o a l'hereu, per tant, al successor com apater familias. En aquest sentit 
la cultura patriarcal torna a fer la seva aparició, i tambC el model família-cos. 

Una altra vessant cultural que deriva dels models familiars és el de la membria pública. 
Schnyder, en un estudi sobre la ideologia patrilinial i les practiques hereditaries a la Basilea- 
Campanya de la fi del segle XVII, relaciona els problemes de successió amb la membria 
pública. El patrimoni que hom expectava constitu'ia un argument habitual depertinenqa a un 
grup determinat.5'A Catalunya, com en els pa'isos on hi havia rbgim d'hereu Únic, els 
fidei'comissaris complien aquesta funció. La cultu~a genealbgica, en desenvolupament en el 
segle XVII, es pot implicar amb aquests fets.52 Es ben sabut com 1n majoria dels arbres 
genealbgics del moment se centren en les branques masculines i en la línia de transmissió 
predilecta. Bona part dels memorials de serveis de la noblesa, adreqats a la monarquia en 
sol.licitud de privilegis o cirrecs, es fan ressb de la predilecció per la línia primogknita per 
on circula el patrimoni, tot marginant les branques excloses.53 La cultura genealbgica queda 
també enaltida amb la consolidació de les practiques d'exclusió: les substitucions que hom 
ordena ensems amb el patrimoni universal, tal vegada en determinat moment poden recaure 
a mans d'un parent no consanguini, de manera que hom obliga a rebre l'herkncia amb adopció 
de cognom i armes en aquest cas.54 

Per6 a la Basilea-Campagna existia, en principi, un rkgim de partició múltiple entre els 
diversos descendents del causant. L'estudi de Schnyder mostra, perd, que a la prictica la 
prioritat de la conservació patrimonial i social, més encara entre els grups nobiliaris i 
propietaris de la terra, generava uns models que eren mixtes: altres criteris alternatius es 
juxtaposaven sobre la transmissió tebrica. La distinció entre els drets de la dona i els de 
I'home, la distinció entre els béns mobles i els immobles conduia, per tant, a noves 
exclusions. En aquest sentit, establir models familiars i culturalsdiferencials resulta erroni i 
impossible. La cultura de l'exclusió, de la diferenciació, com a base d'ennobliment o de 
reproducció nobiliiria, es trobaven al rerefons de les practiques familiars. Perb com que el 
fet de l'exclusió, anava acompanyat de la vinculació al patrimoni, vinculació per a cercar 
substituts i afavorir que el patrimoni romangués a mans de la familia, consolidava l'anomenat 
esperit de família, tan necessari segons Bodin i altres tractadistes de l'bpoca per a conservar 
el bon ordre i els bons costums.s5 Per tant si a I'exclusió de I'herkncia ccuniversal>> acompanya 
la substitució, i a aquesta l'ordre, els parents vinculats en espera de poder accedir a l'herkncia 
són ordenats seguint criteris racionals de sang i masculinitat, tot plegat ens permet parlar de 
cultura d'ordre. La mateixa cultura d'ordre necessita assegurar la monarquia arreu d'Europa. 
Si la familia és la imatge de l'estat, l'ordre familiar es correspon amb l'ordre-control de 
l ' e ~ t a t . ~ ~  Dérouet, recentment, també ha parlat, tot centrant-se a Franqa, de la impossibilitat 

5 1. A. SCHNYDER, *<Ideologia Patrlineare e Pratiche Ereditarie a Basilea-Campagna (1690-1750)r, Qiiadertli Storici 92, 1996, p. 
250. 
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a fer escisions i, per tant, en la prioritat dels models mixtes: a les regions on prevalia la divisió 
dels béns entre els fills, més al nord, hom distingia entre diverses categories de béns. De la 
mateixa manera, al sud, on preval -majoritiriament perd no pas exclusivament- 
la concepció d'universalitat patrimonial i de transmissió per influbncia del dret romi, el 
patrimoni pertany culturalment parlant a un conjunt de persones unides per lligams de 
parentiu i de sang i, per tant, el seu detentor no en pot fer alli, que vulgui absolutament -la 
concepció de vincle ;i Catalunya ens porta cap a semblants conclusions-57. 

Bartolomé Clavel-o ha parlat en més d'una ocasió del concepte, fa un moment aleludit, de 
<<cultura d90rdre>>, per a referir-se a les conseqübncies de la primogenitura. La cultura d'ordre 
respon a iin fet racional: la conservació del llinatge, per sobre dels drets naturals que 
acompanyarien els repartiments. El fidei'comis afirma el llinatge vertical sense negar la 
família hor i t~onta l .~~  El seu desenvolupament complet, com passava amb el sistema de 
substitucions que regia a Catalunya, -i als territoris italians sota dominació hispinica-, 
responia als interessos de poder d'una noblesa mixta, rural i urbana, tradicional i ennoblida, 
que suma esfor~os i enforteix d'aquesta manera les seves perspectives de dominació social 
i de poder públic. Una noblesa interessada a mantenir el prestigi del seu llinatge i a incorporar 
els lligams horitzontals, per on absorbeix les altres forces socials que resulten d'aquest <<pacte 
de podern. I, en efecte, és també la (<cultura d'ordre,, la que permet la reproducció social i 
de la preeminkncia del grup. 

L'exclusió, el rebuig a la divisió dels patrimonis, havia estat considerada per alguns 
autors difícilment compatible amb la necessitat d'acréixer el prestigi de la casa. En conse- 
qiibncia, a Itilia, hom1 provei'a els fadristerns amb els béns  matern^.^" Catalunya, el poder 
patrimonial concentra el poder públic: els hereus són també els destinats paral.lelament als 
llocs públics, chrrecs de poder, on la família s'esth c~nso l idan t .~~  La competitivitat familiar 
pel poder -públic- depbn del grau de concentració d'ambdós recursos, privats i públics, grau 
de concentració que garanteix I'enriquiment de I'oferta en un mercat matrimonial on hom 
cerca I'ennobliment. En aquest sentit, es transferís o no el patrimoni matern a mans de l'hereu 
o dels fills menors, la1 concentració alimentava compatiblement la distinció. Ja hem dit que 
els memorials de serveis adrepts al monarca en sol.licitud de cirrecs i privilegis, mostren 
com hom instrumentalitzava la concentració de ~ o d e r  en una sola línia familiar en honor 
de la demostració del prestigi que el sol.licitant gaudia, encara que aquest en romangués 
exclbs. A I'antic rbgim, el prestigi també es determinava pel nombre de subordinats que 
hom podia alimentar, de vegades, com ha dit Casey, més que no pas per la quantia de les 
seves rendes." I, en efecte, els subordinats també eren els germans menors que depenien 
d'un hereu. 

Per tant, 1'excluc;ió es coordinava amb normalitat amb el prestigi. L'exclusió i la 
vinculació reflectien u,n sentit, atbs la superposició en I'hmbit públic del rang patrimonial, que 
estava prestigiant una moral-cultura de propietat que, d'una altra banda, la sujecci6 patriarcalista 
s'encarregava de protegir tot imbuint un important respecte al llinatge i a la troncalitat, 
aquesta darrera que legitimava la primogenitura. El naixement, la primogenitura, encara 
determinava bona part de les imatges del poder, tot just en una &poca on la noblesa s'afanyava 
a crear alternativament criteris de distinció -el debat sobre les armes o les lletres-" que 
enaltissin la seva posició de privilegi antic davant la necessitat a incorporar nou vinguts i 
esdevenir inevitablement -per afers de poder- mixta. La ideologia dinlstica és 
instrumentalitzada com a legitimació de la jerarquia social i política, encara que no es tractés 
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d'un rbgim d'hereu Únic,63 com ara succe'ia a les ciutats italianes del darrerRenai~ement ,~~ a 
la república de Gbnova analitzada per R a g g i ~ , ~ ~  o al territori de Venkcia-Brescia estudiat per 
 ferrar^,^^ on la parentela és una construcció social i política. L'imbit d'actuació de la família 
torna a unificar esfera privada i pública, i trascendeix de la descendbncia o la successió, del 
seu model d'exclusió o de les seves practiques igualitaries. Després de tot, l'estratbgia actua 
entremig i inventa multiplicitat d'oportunitats: la cultura nobiliiria, la cultura de la conser- 
vació, sens dubte requereix d'una estratbgia. 
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