
Les formes d'accés a la terra a la comarca de 
PAlt Penedes durant el segle XIX: el contracte 
de rabassa morta i Pexpansió vitivinícola 

Segons el qüestionari de Francisco de Zarnora, a finals del segle XVIII la 
vinya ja tenia un paper destacat en l'economia penedesenca. Així, Manuel Bar- 
ba i Roca, a les respostes al qüestionari, insisteix en el fet que l'escassetat de 
gra que pateix la comarca es deu al constant creixement de la vinya en detri- 
ment dels sembrats. Per altra banda, apunta l'existencia a Vilafranca de nou 
fabriques d'aiguardent, amb una producció anyal aproximada a les 500 pipes, 
que eren destinades als mercats americans a través del port de Vilanova i la 
Geltrú. Tot i així, l'expansió definitiva de la vinya a la comarca de I'Alt Pene- 
des no fou una realitat definitiva fins a la primera meitat del segle XIX. 

Una vegada finalitzada la Guerra del Frances, el procés d'expansió vitícola 
s'acceler; fins al punt que, a mitjan segle, la vinya era el conreu predominant 
a la majoria de termes municipals. A través del buidatge dels amillaraments, 
corresponents als anys 1850-1860, podem veure que tan sols al terme de Pon- 
tons la superfície de vinya resulta inferior al percentatge de terres dedicades 
als cereals. En aquest cas, pero, cal tenir en compte el relleu accidentat i la 
importancia que té el bosc (32'32 %) i les terres qualificades com a erms 
(40,58 %) a la zona, a la vegada que es tracta d'un nucli mal comunicat amb 
els principals mercats de la comarca. A la resta de termes municipals, el pre- 
domini de la vinya és absolut; destaquen municipis com la Granada, amb un 
70,06 % de vinya, Sant Pere de Riudebitlles (72,66 S), Sant Quintí de Me- 
diona (75,37 %), Sant Sadurní d'Anoia (75,37 %), Santa Fe (62,13 %) i Ter- 
rassola (61,35 %).' 

L'element jurídic que féu possible aquesta expansió fou el contracte de 
rabassa morta, eina imprescindible per comprendre i estudiar la culminació d'a- 
quest procés d'especialització agraria. 

A les planes que segueixen estudiem les característiques del model de des- 
envolupament vitícola peiledesenc (anterior a la destrucció de les vinyes a causa 
de la filloxera), a través de les clausules que defineixen el contracte de rabassa 
morta: l'obiigació de destinar la terra concedida al conreu de la vinya, la tem- 
poralitat del contracte i, finalment, el cens en parts de fruits que satisfa el 
raba~ser.~ 

1. Els aaiiíasamenrs citats es poden consultar a I'Arxiu de la Corona #Ara&, secció 
TER 1-B. 

2. L'anilisi dds  contractes de rabassa morta de parceria ha estat possible gricies a 



I. EL  CONTMCTE DE RABASSA MOR'TA 

1. El cotztracte de rabassa mortu i lkmfiteusi 

A l'hora de definir el contracte, existeix una total unanirnitat a assenyalzr 
les cldusules que en són característiques, diferenciant-lo de la resta de modalitats 
contractuals, i molt especialment de l'emfiteusi perpetua. 

Aquestes cldusules serien, principalment, I'estreta vinculació existent entre 
la rabassa morta i la rompuda d'un terreny amb la finalitat de plantar-hi vinya, 
la temporalitat dcl contracte, el cens en parts alfquotes de la collita i, final- 
ment, el grau de participació del propietari en la direcció de l'explotació. 

En el a s  de l'emfiteiisi, Victorino Santamaría resumeix les diferencies exis- 
tcnts entre ambdós contractes en els següents punrs: 

1. La tempotalitat del contracte: en l'emfiteusi el domini útil accedeix a 
la quasi-propietat de la terra establerta, a causa de le perpetuitat del contractc, 
mentre que el rabasser veu limitat el domini (en la genuina rabassa morta) a la 
vida dels ceps. 

2. La pensió o cens que satisfa el domini útil: en lloc del cens fix, no 
revalorable, que tributa l'emfiteuta, en la rabassa el principal cens consisteix 
en una part alíquota de la collita. Aquest cens va acompanyat d'un seguit de 
pactes que accentiien les diferencies (obligació de portar les parts corresponents 
al concedent a la seva heretat, per exemple). A través d'aquests pactes, Santa- 
maría assenyala que «el dueño tiene en la finca y actos del colono una inter- 
vención de que no disfruta el señor directo de la finca co~cedida perpetuamen- 
te» .4 

3. El contracte de rabassa morta porta implícita l'obligació de plantar 
vinya, mentre que en l'emfiteusi el domini útil no es troba condicionat a l'hora 
d'escollir el tipus de producció a la qual destina la finca. 

4. En el contracte de rabassa morta el domini directe, a part de la seva 
participació en la direcció de l'explotació, té la facultat d'apropiar-se la brossa 
i la llenya que necessita, per destinar-la al propi consum o al d'altres rabas- 
sers. 

Tot i que aquestes diferencies fan impossible la confusió, entre ambdós 
contractes no deixen &existir algunes similituds. Així, en l'informe que Pere 

i'estudi dels protocols notarials corresponents al període 1800-1885 localitzats a 1'Arxiu de 
Protocols Notarials (APN), dipositat a 1'Arxiu Historic Comarcal de Viiafranca del Penedes 
(AHCVP), arnb uns intervals de cinc anys. Els notaris consultats són els següents: Jaume 
Abreu i Rius, Jaume Mdiol i Ferrer, Francesc VaUks i Roca, hlarii Abelia i Nogués, Joscp A. 
Sala i hlacii, Lluís Cases i Pometa, Francesc Lloren$ i Guasch, Joan Franccsc Sola, Fsiii 
Abreu i Busquets, Josep A. Lomaña i Trilla, Salvador Valles i Batile, Narcís Vall&s i Uatlie, 
Lino Ubach, Salvador Cases i Riifols, Francesc Ignasi Sola, Jaume Nicasi Abelia, Ignasi de 
Traver i de Ros, Carles Parés i Miró, Joan Arnich i Bachs, Francesc Xavicr Fenoiiosa i 
Pcris, Frederic Upcz Bastús, Pere Sacases i Berna1 i Josep Parés i Castelitort. 

3. Vid. V .  SANTAMARÍA, La rabassa morta y el deshaucio aplicado a la nzisnza (Barcclone 
1878)' ps. 16-26. 

4. Ibid., ps. 13-14. 



J. Girona, Josep M. Boix i Antoni Jansana elaboraren l'any 1923 per a 1'Ins- 
titut de Reformes Socials, s'enumeren algunes analogies entre la rabassa i l'em- 
fiteusi: l'entrada que en alguns casos havia de satisfer el rabasser, el dret de 
fadiga i, en tercer lloc, l'obligació de no disgregar la terra concedida.' 

Ernili Giralt amplia la llista d'analogies tot recordant la prestació anual que 
paga al rabasser (al marge del cens en parts alíquotes de la collita), l'obligació 
de millorar la terra establerta, el dret d'entrada en formalitzar-se l'escriptura i, 
finalment, la transferencia del domini útiL6 

2. Les cl2usules qne defineixen el contracfe 

2.1. El contracte de rabassa rnorta i I'expansió vitivinícola. L'estudi que 
portem a terme parteix dels nivells de contractació assolits l'any 1815, a causa 
del trencament que representa la Guerra del Frances (amb uns nivells de con- 
tractació quasi inexistents), quan Vilafranca, com a zona de trhsi t  de tropes, ha 
de patir diverses accions belliques, atacs a masies i la requisa de la producció 
de gra i de vi.? 

El baix nivell de contractació agraria també s'explica a partir dels pessims 
resultats de les collites d'aquests anys, especialment entre el 1810 i el 1813. El 
resultat d'aquestes collites, per exemple, s'observa en el descens de les parts 
de blat corresponents a la Comunitat de Preveres de Vilafranca, sobre una 
heretat coneguda com mas Alayó; mentre que en els anys anteriors a la guerra 
(1804-1808) reben com a cens una mitjana anyal de 2,22 quarteres de blat, l'any 
1809 en registren 1,4 i millora la collita l'any següent (1,8 quarteres de blat). 
La davallada de la producció s'accentua l'any 1811, que tan sols reben O,11 
quarteres, per continuar descendint l'any següent (0'8 quarteres) i acabar, l'any 
1813, no comptabilitzant-se les parts de blat en els llibres de comptes de l'he- 
retat. 

El resultat d'aquestes males collites fou la fam de l'any 1812, ressenyada 
per Antoni Martorell - c i t a n t  un article del setmanari «Les Quatre Barres»- 
en els següents termes: «Durant els últims dies de 1811 comenca a sentir-se 
una fam que esperberh, la que continua creixent fins a la collita de l'any 
següent 1812. En el període d'aquests set mesos succeeixen coses que no es 
poden contar. Els amos de les terres no poden fer-les treballar per falta de di- 
ners; els jornalers, no trobant feina, fugen de llurs cases i se'n van a captar; 
pero es dóna el cas de que no es troben almoines, i sense aquestes i sense 
el treball no és possible menjar. Com que el ventrell no admet rahons, es co- 
menta a fer pa de segó, les aglans són buscades amb gran afany, es molen els 
pinyols de les olives i es trinxen les redoltes de les vinyes per fer-ne farina i 

5. P. J. GIRONA, J. M. BOIX i A. JANSANA, La rabassa rnoita. Informe al Instituto de 
Reformas Sociales y Memoria (Barcelona 1923)' p. 72. 

6. Vid. E. GIRALT, El conflicto rabassaire y la cuestión social agraria en Catalulia hasta 
1936, «Revista del Trabajo*, núm. 7 (1965), ps. 55-56. 

7. Al iiibre de comptes de la Comunitat de Preveres de Vilafranca no es comptabilitzen 
les parts de vi coriesponents als anys 1810-1813 i s'assenyala que foren requisades per I'exer- 
cit francks. 



alimentar-se d'un modo o altrs. No es para aquí: si un matxo o cava11 criu ni:r- 
lalt o es mor, se'l mengen; s'acut als camps i no hi queden roselles, r:.batijs:;es, 
penicals ni altres herbes. D'aquests a h e n t s  en mengen a ~nils de persones, tant 
al Penedes com a Manresa, Cervera i demés viles i pobles de Catalunya.» 

Una vegada fínalitzada la Guerra del Frances, s'obtenen els mhxims anuals 
de contractació agrhria de tot el segle XIX (vegeu el quadre 1). Aquest augment 
del nombre de contrcctcs de rabassa morta, que ja s'apunta nmb els 46 con- 
tractes escripturats l'any 1815, arrenca amb forca a partir de I'any 1816 i s k i i -  
cia un període de sis anys que marca el sostre del volum de contractació agriria 
anterior a la fi1,loxera: el punt més d t  se situa a I'any 1819, en que es cotiip- 
tabilitzen rrn total de 179 contractes. 

El canvi de 1,endkncia s'inicia arran de l'alcament reialista de I'any 1822, 
en que només es registren 79 contractes, tot i que els anys 1824 i 1825 s'observa 
iina relativa recuperació, amb 100 i 120 contractes, respectivament. 

QUADRE I. Euol~c ió  dels co~tractes de rabasslr morta (1825-1850) 

anys contractes contractes 

1:otzt: elaborat a partir del buidatge dels pro toco!^ notarials dc Vilafranca del Pciiedbs 
( AIICVP). 

A l'hora d'analitzar l'augment dels nivells de contractació i, per tant, d'c::- 
pansió vitícola, cal tenir en compte la conjunció de diversos factors. 

En primer lloc, es produeix la renovació de contractes establerts el seglc 
XVIII o els anys que precedeixen la Guerra del Frances. També observem que 
es tendeix a escriptutar alguns contractes verbals concedits anteriorment. 

8. A. A~ARTORELI,, Notas criticas sobre las vicissiluts de la Agricultura, indústria y Co- 
mers durant el sigle X I X  (Vilafranca del Penedes 1902), ps. 193-194. 



Un segon element que cal tenir en compte és la reacció de 19 pagesia pcne- 
desenca davant les males collites dels anys 1811-1813 i la fam de l'any 1812, 
així com la massiva arribada de gra estranger. El rabasser també podia aprofi- 
tar I'augment que en aquests anys experimenten els preus dels cereals fent 
arribar al mercat I'excedent de blat produit entre les tires de vinya. 

Finalment, tot i la pkrdua de les colonies, caldria observar la continuitat 
de I'exportació de vins i aiguardents a l'illa de Cuba i als mercats del nord 
d'Europa, alhora que s'ha de tenir en compte l'augment del consum interior al 
qual fa referencia Jaume Torras en el seu estudi sobre l'aiguardent i la crisi 
riiral de principis del segle XIX.'" 

Pel que fa a la resta d'anys d'aquesta primera meitat del segle, tot i que 
en alguns moments el nivel1 de contractació augmenta considerablement (1829 
i 1832), no és fins el trienni 1845-47 que tornem a localitzar un volum im- 
portant de contractes, amb un total de 362 rabasses signades en aquests anys, 
que culmina la tendencia iniciada amb el final de la Primera Guerra Carlina. 

Respecte a la qualitat de les terres afectades pel creixement vitícola de la 
primera meitat del segle XIX (vegeu el quadre II), la major part dels contractes de 
rabassa afecten terrenys boscosos, erms i camps, que el rabasser havia de plan- 
tar de vinya en un termini de temps que oscillava entre tres i sis anys. 

El percentatge que representen els jornals de rabassa morta establerts sobre 
boscos, erms i camps resulta especialment important en els anys 1800 i 1815, 
en que arriben al 81'49 % i al 72,41 %, respectivament, sobre el total de 
l'extensió de les terres concedides. A la resta d'anys (tret de les excepcions que 
representen els anys 1810 i 1830) els percentatges oscillen sil voltant del 50 i 
del 60 per cent. 

En aquest punt, cal destacar que I'expansió vitícola a través del contracte 
de rabassa morta es va dur a terme, principalment, a costa de les zones bosco- 
ses, i destaca, per sobre de tots, l'any 1825, en que s'estableken 80 jornals de 
bosc. Si ens remetem als percentatges sobre el total de terres concedides, en 
el cas del bosc destaquen els anys 1805, 1815 i 1835, que representen, respec- 
tivament, el 30,21, el 27,68 i el 20,63 %. Pel que fa als erms i als camps des- 
tinats a la plantació de vinya, al Uarg d'aquests primers cinquanta anys del se- 
gle XIX els percentatges es mouen al voltant del 10 i el 20 9;. 

Aquesta tendencia, que assenyala un creixemeiit extensiu de la viticultura, 
solament és trencada en els anys 1810 i 1830. En el primer d'aquests anys els 
percentatges són poc representatius, a causa de la conjuntura bellica (cgili ja 
s'ha comentat), que determina uns nivells de contractació mínims (en aquest 
any només s'enregistraren cinc contractes de rabassa morta en els pratccols 
notarials corresponents al districte de Vilafranca). En el cas de I'any 1830. les 
causes del trencament de la tendencia general, cal buscar-les en el pes disior- 
sionador que tenen els 28 ccntractes concedits per Miquel Ferrer de la Torre, 

9. A. SEGURA, El rnercat de cereals i 1legut;zs a Barcelona (1814-1868), «Rccerques» 
(1983), ps. 177-212. 

10. Vid. J. TORRAS, Agtlardiente y crisis rural. Sobre la coyuvtura vitícola, 1793-1832, 
dins A. GARCÍA SANZ i R. GARRABOU, Historia agraria de la Espana contewzporú?~ea (Barce- 
lona 1985), p. 169. 



hisendat de Sani: Sadurní d'Anoia, que afecten una extensió de 100 jornais de 
vinya ja plantada (el 56,lO % del total de vinya concedida a rabassa aquest 
any). 

La involució comenca a partir de I'any 1860, en que les terres concedides, 
ja plantades de vinya, passen del 33,18 % de l'any 1855 a representar un 
70,38 % sobre el total de rabasses concedides. A la segona meitat del segle el 
múlim es localitza l'any 1880, amb un 64,57 %, molt superior al mixim acon- 
seguit a la primera meitat del segle (47,33 % l'any 1830). 

QUADRE 11. Extensió dels tipus de [erra concedits a rabassa morta \'en %) 

1: Vinya i vinya vella. 11: Vinya amb altres tipus de terres. 111: Campa. IV: Erm. 
V: Bosc. VI: Muntanya. VII: Diversos tipus de terres (sense vinya). VIII: No consta el 
tipus de terra. 

Font: elaborat a partir del buidatge deis protocols notarials de Vilafranca del Penedes 
(AHCVP). 

L'evolució dels percentatges corresponents als boscos, erms i camps concc- 
dits a rabassa morta van disminuint a partir de I'any 1855. Així, el miixim pei- 
centatge que 1a:alitzem en el període 1860-85 correspon al 25,93 % de l'any 
1870, i s'accentua la davallada els anys 1880 i 1885, arnb un 10,49 '2% i un 
2,14 %, respectlvament, tot i que caldria considerar el percentatge que aques- 
tes terres signifiquen en el 24,94 5% de la vinya concedida conjuntament amb 
altres tipus de terres. 

En aquests contractes concedits sobre terres ja plantades de vinya, cal dis- 
tingir aquells que impliquen el recorieixement d'anteriors pactes establerts de 
forma oral. auan es concedia una Deca de terra a un rabasser amb la condició , A A 

que el contracte no se signaria fins que la vinya no fos plantada. Aquests casos 
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són especialment importants els anys 1823, 1830 i 1845. En el primer es lo- 
calitzen cinc rabasses establertes sobre 28,5 jornals de vinya, mentre que en el 
segon el nombre de rabasses es duplica, tot i que els 28 jornals que ocupen 
representen una extensió lleugerament inferior a la de l'any 1825. El cas més 
important seria el de l'any 1845, en que els contractes d'aquest tipus ascendei- 
xen a 15, sobre una extensió de 54 jornals de vinya, equivalent al 12,93 % 
de l'extensió total contractada aquest any. 

Un cas diferent serien aquells contractes establerts sobre una vinya vella 
ja improductiva. En els pactes d'aquestes rabasses es fixa un període de temps 
en el qual el rabasser ha de replantar la vinya, i s'observa també la partició dels 
ceps vells. Aquest seria el cas, per exemple, de la rabassa concedida per Maria 
Valles i A1emany a Pere Soler, pages de Ribes, sobre 2'5 jornals de vinya. S'hi 
pacta «que dit Pere Soler deura cada any arrencar mitj jornal de la dita vinya 
fins a estarlo enterament. Que la porció que arrencara deura semblarla dos 
anys, i finits estos plantarla novament de vinya. Que los ceps que arrencara, de 
terra en amunt sia per dit rabasser, pero de terra en avall deura ferne faixines i 
cubrirles en la mateixa terra»." 

Acompanyant les cliusules que indiquen la qualitat del terreny establert, el 
concedent, en alguns casos, assen~ala les tecniques de plantada de la vinya i els 
treballs que el rabasser hi ha de fer per mantenir i millorar el rendiment de 
l'explotació. 

Així, els contractes de nova plantació indiquen les varietats de ceps i les 
tecniques vitícoles que cal aplicar, i també apunten els treballs corresponents a 
la resta de conreus que coexisteixen amb la vinya (cereals, llegums i oliveres). 
Aquesta participació del propietari en la direcció del conreu es fa ben evident 
en els exemples que citem a continuació. 

El primer 4s el contracte concedit per Francesc Carbonell, hisendat de Sit- 
ges, a Pau Pons, pages del Pla del Penedes, en el qual s'apunta l'obligació de 
plantar vinya a rasa oberta en el terreny pla i a parpal en el coster. També 
s'assenyala l'obligació de cavar el mes de gener i d'esmagencar el de  mar^?^ 

Un segon exemple l'obtenim del contracte concedit per J. A. Macia a Pere 
Soler, pages dels Monjos, el 18 de maig de 1830. Entre les diverses clAusules 
que formen el contracte s'apunta l'obligació que té el rabasser de «plantar de 
ceps de bona qualitat la terra, a bancalades a la distancia que vos assenyalaré, 
debent ser les passades de ceps dobles, a qual f i  deureu arrebassar la terra. 
Item, que deureu fangar o cavar les bancalades que deuran sembrarse, i en nin- 
guna manera Ilaurarles. Item, que deureu així mateix cavar les passades de la 
vinya, esmagencarles a son temps, i reseguirles al estiu si és necessari. Item, 
que deureu podar los ceps a ús i costum de bon pages, no deixant més que 
dos caps en cada cep, debent treurer ab la destral, o podadora, los ceps que hi 
hagia morts, a fi de que no danyian los ceps».13 

En altres casos, el contracte fa referencia (com ja hem apuntat) a altres 
tipus de conreus que complementen la producció de la terra establerta. A S ,  en 

11. AHCVP, APN, notari Francesc Vall&s, manual 19, foli 78. 
12. AHCVP, APN, notari Ignasi Traver i de Ros, manual 5, foli 108. 
13. AHCVP, APN, notari M. Abreu, manual 39, foli 164. 
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el conirac:e signat el ilies de febrer de l'any 1800 entre Josep Comes, preverc 
de Sant Jaume dels Domenys, i Isidre Vinyes, pagks de 1,lorcnc del l'enedes, 
el rabasser es veu obligat a plantar oliveres al voltant de la vinya, a una dis- 
tancia de 40 parns les unes de les altres.14 

En els contractes estudiats també es concedeixen les redoltes al rabasscr 
amb la fitialitat que les utilitzi per fer formiguers. Amb aquest mateLu objectiu 
també es concedeix la brossa del bosc (en el cas que I'establiment afecti terrenys 
boscosos), les branques de les oliveres, les arrels dels ceps arrencats o la brossii 
d'altres peces de terra pertanyents al mateix propietari. 

En resum, al llarg de la primera meitat del segle XIK s%cceleri el proc6s 
d'especialització vitícola a la comarca de 1'Alt Penedes. Ahí,  si tenini en comptc 
l'extensió de terres concedides a rabassa morta (vegeu el quadre 111), observem 
que a partir de I'any 1815 s'inicia una important expansió que tan sols queda 
interrompuda els anys corresponents a la Primera Guerra Carlina, per reciipc- 
rar-se posteriornient i obtenir el valor miixim I'any 1845, amb 415,5 jornals 
de terra, corresponent aquesta punta a I'impuls del volum de contractació que, 
com hcm vist anteriorment, se situa al voltant dels anys 1845-47. 

QUADRE 111. Extensió de les terres concedides a rabrzssa vzortu (etz jonrnls) 
- -- -- 

anys jornuls atzys jorruls 
- ---- - 

1815 169,75 1850 188,25 
1820 306,5 1855 163,5 
1825 392 1860 209,25 
1830 334, 1865 96,85 
1835 126 1870 82,44 
1840 290,75 1875 33,06 
1845 417,5 1880 38,Ol 

--- -- -. *. --u - 

Fotzt: elaborat a partir del buidatge dels protocols notaiials de Vilafrancs del Peile<i;s 
(AHCVP). 

L'augment de I'extensió i de la prod~~cció vitivinicola aniria acompaii),it 
de la reconstrucció i, en altres casos, de la rectificació, de la inirastructura viiria 
penedcsenca. En aquest tema, els principals esforcos es destinaren a intentar 
millorar la carretera que comunicava Vilafranca amb la sortida marítima dc Vi- 
lanova per facilitar l'accbs a un port a través del qual s'exportaren, l'any 1834, 
58.000 hectolitres de vi i 15.200 d'aiguardent, i que l'any 1845 havia augmen- 
tat el voliim d'exportacions (segons les dades recollides per I'ascual hladoz al 
Diccionario geogvhfico-estadistico-histórico) a 88.600 hectolitrcs de vi i 23.400 
d'aiguardent .'j 

14. rlIilCVP, /@N, notari Jaume hlullol i Ferrer, manual 14, foli 15. 
15. A. VIRELLA I BLODA, De qzdart Vzlarzoza i lu Geltrtf crrl un en~povi del vi, «hlitLtl- 

linia Penedesenca 1978~  (Vilafranca del Penedes 1979)' ps. 218-221. 
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Tot i que la reconstrucció d'aquesta arteria comercial ja havia estzt plan- 
tejada per Manuel Barba i Roca a finals del segle XVIII, que proposa l'establi- 
ment d'un «módico derecho sobre los licores que se embarcan en Villanueva» 
amb la finalitat de financar les obres, aquestes no foren iniciades fins I'any 
1834, amb una posterior rectificació l'any 1843.16 

La dinamització de les comunicacions amb el port de Vilanova facilita la 
creació de societats destinades a l'elaboració i comercialització d'aiguardent. 
Així, per exemple, 17a11y 1842 Josep Ferrer i Olivella, de Puigdhlber, Pau Ro- 
vira i Sola i Mariano Garrido, ambdós veins del Pla del Penedes, «formen so- 
cietat sobre compra de vins i venda d'aiguardents de totes classes que se consi- 
derin útils» per un termini de quatre anys i amb un capital inicial de mil lliu- 
res. Les funcions dels socis es dividien de la manera segiient: Josep Ferrer i 
Pau Rovira (socis capitalistes) es dedicaven a la compra i venda de vins i aiguar- 
dents, mentre que Mariano Garrido s'ocupava de I'elaboració d'aiguardent i 
cobrava un sou de set rals de billó diaris.17 

A mitjan segle, l'any 1845, segons les dades recollides per Pascua1 Ma- 
doz, a la comarca de 1'Alt Penedes funcionaven quatre fabriques d'aiguardent 
a Vilafranca, dues a les Gunyoles i una a Font-rubí, destacant, també, la pro- 
ducció d'aiguardent a les parrbquies de Moja, Pacs, el Pla, Lavit, Sant Pere 
Molanta i Sant Sadurní d'Anoia. 

Amb tot, la principal empenta que es va donar a la producció i comerg 
vinícola de la comarca es localitza al voltant de l'any 1851, en que I'oidi va des- 
truir les vinyes del litoral, i les cases exportadores de Vilanova (casa Sama) i de 
Sitges (especialment les firmes Amell i Cia. i Salvador Vilanova) hagueren de 
recórrer als excedents de l'interior per tal de mantenir el nivell de ilurs expor- 
tacions ultramarines. 

Posteriorment un grup de propietaris vilafranquins, encapcalats per Francesc 
Arrufat, intentaren, infructuosament, de crear una societat anbnima amb el nom 
de «La Vinera», orientada a exportar vins a gran escala. 

A partir de I'any 1860 es produeix un canvi d'orientació en l'eseructura 
del comer$ d'aiguardent, en que els comerciants vilafranquins decideixen accedir 
directament als mercats antillans. Així, aquell mateix any Felix Via i Josep 
Raurell obren una sucursal a l'iila de Cuba, sota la firma Via i Raurell. Seguint 
aquest exemple, l'any 1866 Pau Boada i Anton Jané, aprofitant les facilitats 
de transport que oferia el ferrocarril, comencaren a facturar els seus vins a l'altra 
banda de 1'Atlintic a través del port de Barcelona. 

Posteriorment aquestes firmes exportadores eliminaren els intermediaris (les 
cases comissionistes que operaven a Cuba) obrint sucursals prbpies a partir de 
l'any 1868; inicia aquesta nova etapa la societat formada pels germans Antoni 
i MarceUí Jané amb Rafe1 Mañé (veí del VendreU). 

2.2. La temporalitat del contracte de rabassa morta. Una vegada estu- 
diada la relació entre el contracte de rabassa morta i l'expansió vitícola, la 

16. Ibid., pc. 225-226. 
17. AHCVP, APN, notari Narcís Valles i Batlle, manual 6, foli 37. 
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segona cliusula que defineix el contracte és la que fa referencia a la seva tem- 
poralitat. 

En la genuina rabassa morta, el Clomini directe o el primer domini útil del 
mas ccdia al rabasser una parcelrla de terra per tal que aquest l'arrabasses i hi 
plant6s vinya en un període de temps establert previament. En aquest darrer 
cas el rabasser gaudiria d'un segon domini útil sobre la terra establerta mentre 
aquesta no quedés erma o, si seguim la fórmula característica del contracte, 
mentre visquessin les dues terceres parts dels ceps establerts. 

Aquesta fórmula permetia al rabasser la tinenga quasi perpetua de la terra 
concedida, a causa de la practica dels colgats i capficats. El progressiu augment 

QUADRE IV. Evolució de la durada dels contractes de rabassa morta (en 96) 
" - 

vicfa - 50 50-59 60-69 70-79 80-83 90-99 + 100 no 
atzys dels ceps anys anys anys anys anys a n p  anys consta 

1800 S9,74 5,12 - - - - - - 5,12 
1805 100 - - - - - - 
1810 71,42 - - - - - 14,28 14,28 
1815 91,66 - 3,33 5 - - - - - 
1820 85,48 0,80 8,06 4,03 0,80 - 0,80 
1825 68,85 2.45 20,49 4,91 - - - - 3,27 
1830 78,35 5,15 12,37 -- - - - - 4,12 
1835 51,06 - 21,27 2,1% - - - 25,53 
1840 67,12 - 17,80 4,lO 2,73 - - - 8'21 
1845 35,71 0,79 44,44 4,76 - - - - 14,28 
1850 41,37 1,72 25,86 12,OG 3,44 - - 1,72 13,79 
1855 20,83 2,08 29,16 22,91 22,91 - - - 2,08 
1860 11'47 1,63 47,54 9,83 13,11 8,19 - 

- 3,27 4,91 
1865 2,85 74,28 11,42 5,71 - - - 2,85 2,85 1870 8,57 45,71 20 2,85 - 11,42 11,42 - 
1875 - 20 10 - - 10 40 20 - 
1850 - - 44,44 22,22 11,ll  - 22,22 - 
1885 - - 94,73 2,63 - 2,63 - 

Font: elaborat a partir del buidatge dels protocols notarials de Vilafranca del Petied&s 
(AHCVP). 

del valor de la terra determinaria que ja el darrer terg del segle XVIII els 
jxopietaris inicicssin l'ofensiva per limitar la vigencia legal del contracte con- 
cedint a la vinya una vida de 50 anys. Aquesta tendencia rebé el suport de la 
Reial Audiencia de Barcelona en les sentencies del 24 de desembre de 1770 
i del 12 de juny de 1771. El tribunal suprem confirma aquesta tendencia a mit- 
jan segle XIX amb les sentencies del 5 de desembre de 1863 i del 10 de no- 
vembre de 1868. 

La legislació que al llarg del segle XIX es refereix a la rabassa morta centra 
l'atenció en el problema social que comporta la «naturalesa temporal, pero 
de durada indefinida» del contra~te.'~ Així, l'any 1837 els diputats de Barce- 

18. Ernili GIRALT, El conflicto rabassaire, p. 59. 



lona i de Tarragona presentaren un projecte de Ilei, que no fou acceptat, que 
concedia la redempció del contracte en un període de 12 anys. Posteriorment, 
en el projecte de codi civil de l'any 1851, la Comisión de Códigos recull el cri- 
teri segons el qual s'estableix un límit temporal a la vida de la vinya, que s'es- 
tipula en 60 anys. 

& 

Vida dels ceps 

--+- 
Termini fix 

1800 10 20 30 40 50 60 70 80 
5 15 25 35 45 55 65 75 85 

ANYS 

Amb la revolució del 1868 el moviment rabassaire veié per primera vegada 
que les seves demandes eren recollides pels republicans federals. D'aquesta ma- 
nera, l'any 1873 les corts constituents aprovaven, el dia 20 d'agost, una llei 



que declarava rcdimibles totes les pcnsions i les rciiclcs que afectaven la pro- 
pietat immoble, concretament els « foros, subforos, ccilsos frzlnzetztarios o MN- 
das en saco, derechuras i rabassa marta». El 16 de setembre del mateix any es 
promulgava una nova llei que completava !'anterior i que fixava la forma de 
capitalitzar les cirregues. La llei del 20 d'ngost de 1573 va ésser dcrogada el 
20 de febrer de l'any 1874, una vegada consumat cl cop d'estat dcl general 
Pavía. 

La jurisprudencia del tribunal supreln fou elevada a nivel1 legislatiu cn el 
codi civil de l'any 1889, a l'article 1.656, oii s'afirmava que dcsprés de 50 anys 
de  la plantació de la vinya, aquesta podia ésser considerada perduda, tot i con- 
tinuar en plcna producció a causa de la prictica dcls colgats i capficats, practica 
que era considerada lícita en el tercer apartat de I'esmentat article. 

Tot i que la legislació definitiva sobre la temporalitat del contractc no seria 
aprovada fins al final del segle, a la comarca de I'Alt Penedes el procCs dcsna- 
turalitaador de la rabassa morta es manifesta ja a la primera meitat del segle. 

Les dades que obtenim de l'estudi dels protocols notarials de Vilafranca 
(vegeu el qtiadre IV) apunten cap a un descens constant dels contractes esta- 
blerts segons la fórmula cldssica, que vincula la vigencia de la rabassa a la vida 
dels ceps plantats. Ahí, a mitjan segle, aquests contractes no representavcn ni 
la meitat del percentatge que obtenim I'any 1800. La diferencia augmenta si pre- 
nem com a referencia els valors obtinguts I'any 1815, una vegada sugerat el 
parentesi que representa la Guerra del Frances. 

Al grific I podem observar la constant davallada dels percentatges corres- 
ponents als contractes establerts per la vida dels ccps; obtenim el mínim de 
la primera meitat del segle l'any 1845, amb el 35,71 76 (la qual cosa indica un 
descens del 31,41 % respecte a l'any 1840), que representa per primera ve- 
gada el segle x ~ x  un percentatge inferior al 50 %, i ja no es tornaria a recu- 
perar. 

A la decada dels anys cinquanta s'accentua el descens, amb un 20,83 % per 
a l'any 1855, i 1'11,47 96 l'any 1860. A partir d'aquest any prdcticament des- 
apareixen les rabasses establertes per un periode de temps indefinit, vinculat 
a la vida dels ceps. 

Aquesta tendencia a la davalíada s'observa clarament a través de l'cstudi 
de la tendencia central corresponent a la primera meitat del segle: si prenem 
com a base les dades corresponents a l'any 1800, obtenim una recta equivdent 
a ~ 3 9 8 , 2 6 1 6 -  5,4567, mentre que si anullem els valors corresponents a l'any 
1800 (89,74 S ) ,  1805 (100 96) i 1810 (71,43 %), a causa dels baixos nivells 
de contractació i de la poca representativitat que tenen els resultats obtinguts, 
13 recta que obtenim es caracteritza per una tendencia a la davallada certament 
mSs pronunciada, igual a y=  91'34 - 7,54. 

La genuina rabassa morta s'ani substituint, progressivament, per aquells 
contractcs establerts per a un nombre detcrminat d'anys, a causa de l'interes 
dels propietaris de recuperar una terra i unes vinyes en plena producció, a la 
vegada que aconseguia actualitzar els pactes. 

D'aquesta manera, observem un augment gradual de les rabasses cstal~lertcs 
per un termini de temps que oscilla, principalmcnt, al voltant de 50-59 anys. 

Aquest increment es tradueix en una tendencia central positiva pcr als atiys 



18 15-1850, equivalent a y = 4,0504 + 5,021 1; el percentatge més alt correspon 
a l'any 1845, que representen el 44,44 % respecte al total. 

En aquest punt, cal tenir en compte els contractes concedits per a un pe- 
ríode de temps superior a 59 anys, especialment aquells que s'estableixen per a 
un termini de 60-69 anys, que a mitjan segle (concretament l'any 1850) arriben 
a representar el 12,06 %. 

El procés desnaturalitzador del contracte de rabassa morta es referma al 
llarg de la segona meitat del segle, quan pricticament desapareixen els contractes 
concedits per la vida dels ceps, mentre que els contractes concedits per a un 
termini de 50-59 anys, obtenen el seu mixim percentatge en el darrer any de 
la serie que estudiem, amb el 94,73 % corresponent al 1885. 

Un cas a part serien les rabasses establertes per a un termini inferior als 
50 anys, ja que generalment acostumen a afectar vinyes velles amb un baix 
rendirnent. Una vegada morta la vinya establerta i plantats els nous ceps, seria 
renovat el contracte i s'ampliaria el termini de la ~oncessió?~ 

QUADRE V. Euolució d e  la durada dels contractes de rabassa ntorta segons el 
notari Salvador Parés (en 96) 

vida -50 50-59 60-69 70-79 80-89 9089 + 99 no 
anys delsceps anys anys anys anys anys anys anys consta 

Font: elaborat a partir de les dades facilitades pel notari S. Parés en el seu aebali La 
contratacidn notarial en el Alto Penedés (1944). 

Si comparem aquestes dades amb l'estudi fet pel notari Sebastii Parés (ve- 
geu el quadre v), observem una certa similitud amb els resultats ja comentats. 
Així, en aquest cas, el canvi de tendencia que indica I'acceleració de la davallada 
de la genuina rabassa morta se situa en la decada dels anys quaranta, quan el 
percentatge que representen aquests contractes (65,78 9%) equival a un descens 
del 17,79 % respecte a la decada anterior. Aquesta tendencia s'accentua els 
anys 1861-70, quan els percentatges disminueixen a un 14,90 5% 

Parallelament a la perdua d'importincia de la genu'ha rabassa, en aquest 
treball també observem el constant augment dels contractes establerts per a un 

19. Vid., per euemple, AHCVP, APN, notari J. Muilol i Ferrer, manual 32, folis 111, 
117, 119 i 145. 



termini fix de temps, tot i qce, a diferencia de les dades analitzadcs anteriorment, 
la tendencia a l'augment és més m~derada.~" 

A l'hora d'explicar aquest canvi de tendencia de mitjan segle, Emili Giralt 
destaca la influencia de tres elements: el projecte de codi civil de l'any 1851, 
que estableix un termini de 60 anys per als contractes de rabassa morta, la llei 
hipotecaria del 1861 i la politització de les reivindicacions rabassaires a partir 
de la revolució del 1868?' 

Un darrer element que cal tenir en compte és la importancia creixent que a 
la segona meitat del segle va anar adquirjnt la contractació privada i, en algtius 
casos, la contractació verbal. A l'hora d'explicar l'augment d'aquests contractes, 
Emili Giralt (citant el treball del notari Parés), destaca tres elements: la volun- 
trit del propietarx de no concedir un tito1 de dret real sobre l'immoble a favor 
del rabasser; la por que tenien els propietaris de concedir un títol de domini 
útil que podia ericoratjar els rabassers en Ilurs reivindicacions; finalment, es rc- 
fereix a les despeses i als drets que implica la concessió d'una escriptura pública.* 

El procés desnaturalitzador de la rabassa anava acompanyat d'un augmcnt 
yrogressiu dels contractes de parceria. Així, si observem el quadre VI, podem 
veure que a mitjan segle el volum de parceries escripturades experimenta uad 
cxpansió important, amb els 43 contractes signats entre el 1851 i el 1860, i els 
52 corresponents al decenni 186 1- 1870 (destaquen especialment aquelles parce- 
ries establertes per a un termini de 50 anys). 

Pel que fa a les similituds entre la parceria i la rabassa morta, s'observa que 
en aquells contractes que es destinen a la viticultura, el parcer s'ha de fer cirrec 
de la rompuda del terreny i de la plantació dels ceps en un termini de temps 
previament establert, i s'especifica, en alguns casos, les varietats que s'han de 
plantar. Aquest seria el cas del contracte de parceria concedit per Pau Soli, 
hisendat de Vilanova, a Francesc Soler i a Francesc Mestre, pagesos de Moja, 
el qual especifica que «dits parcers degan plantar la terra a tiras de sumoy y 
xarello, dins [un termini de] dos anys, a ús y costum de bon pages, y fer col- 
gats y capficats de la mateixa planta, y reseguir lo gram y canyota en lo fort de 
l'estiu» .u 

Una varietat diferent és aquella en que la terra establerta ja ha estat plan- 
tada, anteriorment, pel niateix parcer, sota la promesa d'un contracte. Aquest 
seria el cas d'un contracte signat l'any 1845 en el qual Joaquim Martí, adroguer 
vilafranquí, concedeix dos jornals de vinya a Antoni E'ont, paghs dels Monjos. 
En els pactes escripturats s'assenyala l'obligació d'acabar de plantar de ceps 
aquella terra «part ja plantada de vinya per lo mateix parcer*?' 

La resta de pactes que configuren el contracte acostumen a &ser els niatei- 
xos que podem localitzar en qualsevol contracte dc rabassa inorta: les parts de 
fruits que satisfi el parcer van relacionades amb la participació del propietari 
en els costos de la producció; el parcer té l'obligació de collir els fruits corres- 

20. IrK S. Putés GO:~CER. Coztratación notarial agraria err el Alto Pctzad6s durante el 
riglo X I X ,  «La Notaria» (1944). 

- 
21. Emili GIRALT. El conflicto rabassaire, D. 59. . - 
22. Ibid. 
23. BWCVP, APN, notari Joan Francesc Sol&, manud 13, foli 34. 
24. AHCVP, APN, notari Joan Francesc Sol&, manual 7, foli 367. 



QUADRE VI. El cotztracte de parceria a Z'Alt Penedes 

anys contractes durada anys contractes durada 

4 anys 
indefinit 
47 anys 
30 anys 
50 anys 
5 anys 

15 anys 
25 anys 
50 anys 
4 anys 

30 anys 
30 anys 
jndefinit 
24 anys 
26 anys 
40 anys 
50 anys 
55 anys 
60 anys 
65 anys 
70 anys 
80 anys 
inde f init 

4 anys 
9 anys 

10 anys 
40 anys 
50 anys 
55 anys 
60 anys 
70 anys 
80 anys 
90 anys 
3 anys 
4 anys 
5 anys 
6 anys 

25 anys 
40 anys 
60 anys 
indefinit 

Font: S. PARÉS, Contratación notarial agraria ..., p. 18. 

ponents al concedent i traslladar-los a la seva heretat; el parcer satisfa un cens 
anual «en ajuda de censos y catastro»; el parcer esta obligat a utilitzar les re- 
doltes com a adobs, o, en el cas que no ho fes, entregar-les al concedent; final- 
ment, els drets que es reserva el propietari són el de fadiga, el de pasturatge 
i el de pas. 

Així doncs, sembla que la majoria de parceries vinculades al conreu de la 
vinya amaguen un contracte de rabassa morta, del qual tan sols es diferencien 
pel nom i pels efectes jurídics que impliquen la degradació del rabasser. 

2.3. El cens en parts de fruits. El tercer element que define¿% la rabassa 
morta, conjuntament amb els ja estudiats de la seva vinculació a l'explotaci6 
vitícola i a la temporalitat, 6s el cens en part de fruits que satisfa el rabasser. 

El cens en parts de fruits permet I'autoregulació del cens els anys de mala 
collita, amb la qual cosa el rabasser no veu tan gravada la seva economia. Per 
altra banda, tant el propietari com el rabasser s'interessen a augmentar la pro- 
ducció. 

Els elements que determinen la proporció de les parts de fruits que satisfa 
el rabasser són, segons el treball de Pere J. Girona, Josep M. Boix i Antoni Jan- 
sana, «la fertilidad del suelo, el estado de los cultivos y de mejoras permanen- 
tes en que se encuentre antes de comenzar la rabassa, la proximidad al punto 
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de i.ccepcid;t de  los frutos, de los núcleos de población y de los mercados uini- 
colas, el contenido en los devzás pactos que integran el cotztrato, sobre todo en 
lo que tieile relación con las aportaciones con que ha de contribuir el rlueíio de 
la tierra a la creación 91 cultivo del viñedo, el concurso mris o menos nuilteroso 
de cultivadores solicitantes, el precio de la mano de obra agricola en la localidad 
y de las primeras materias agrtcolas, y de los alimentos humanos y atzimales, 31, 
en  general, todas cuantas causas influyan en el mayor o menor coste de pro- 
ducción del uino y en el precio a que este pueda ser vendido».= 

Pd que fa a les normes de distribució de la producció, en els contractes es- 
tudiats predominen la partició a pes de raim, que s'acostuma a fer a la mateixa 
vinya o al celler del propietari, el qual s'ha d'avisar amb una antelació dc tres 

QUADRE VII. Evolució de  les parts de raim que satisfa el rabasser ( en  %) 

1;orzt: t h h r a t  a partir del buidatge dels protocols notarials de Vilafranca del pene di.^ 

dies abans de comengar la verema, i la partició per passades. Els autors ante- 
riorment citats també destaquen la partició en portadores i la partició en vi. 

Respecte a les parts corresponents al gra i als llegums, el costum general, 
tal com apunta Josep Cañas i Mañé, «ts  que les estipulacions de les parts de 
fruits siguin més altes en benefici del raba~ser»?~ En el cas de les oliveres, les 
particions poden esser en oli o en olives, s'acostuma a gravar més que en el cas 
dels cereals i Ilegums i predomina la partició a la meitat i al terg. 

Si observem el quadre VII, les primeres conclusions a que arribem apunten 

25. P. J. GIRONA, J. M. BOIX i A. JAXSANA, La rabassa vzorta, p. 27. 
26. J. C.4Ñns I M,tYÉ, Explotació del cztltiu agrícol (Vilafranca del Penedes 1907), p. 21. 



a una tendencia a l'augment de la gravació sobre els rabassers, especialment 
important a partir de l'any 18.50. 

Aquest enduriment es tradueix en l'augment del percentatge d'aquells ra- 
bassers que satisfan 112 de la verema (vegeu el grific 11). Així, mentre que a 
la primera meitat del segle el percentatge maxim d'aquests tipus de contractes 
correspon a l'any 1830, amb un 6,81 % (com en d'altres casos, les xifres corres- 
ponents a l'any 1810 no les podem considerar representatives), percentatge forca 
llunyA del 15,15 % de l'any 1850, que marca l'inici del canvi de la tendencia, 
i del 31,81 % del 1870, que representa la mkiina proporció del segle. 

GRAFIC 11. Parts de vi (en %) 

ANYS 
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En segon lloc, observem una progressiva perdua d'importincia d'aquells con- 
tractes on el rabasser satisfi 115, 116 i 21'7, que a la segona meitat del segle 
pricticamerit desapareisen, mentre que els contractes on s'estipulen 215 parts 
de la vercrna es mantenen en alguns anys i se n'obt4 el mixim a mitjan segle 
(1855), alnb un 22,72 % respecte al total. 

La p¿.rdua d'importincia d'aquests contractes beneficia el manteniment dels 
que satisfan 113 i, per altra banda, amorteix la caiguda dels que abonen 114 
part. 

En el primer cas, s'experimenta un lleuger augment al llarg del segle, que 
equival a una tendencia central igual a y = 48,7 197 + 1,23 14." Els valors 
mixims se situen a la segona meitat del segle, l'any 1880, quan arriben a repre- 
sentar el 100 5% dels contractes concedits en aquest any, i a mitjan segle (anys 
1850 i 18601, arnb el 66,66 R. Els valors mínims del període 1815-1885 cor- 
responen a l'any 1870, arnb un 31,81 Yb. 

Pel que fa als contractes que satisfan una quarta part de la verema, es pro- 
dueis una progressiva pero moderada tendencia a la baixa (y = 20,9933 - 
0,2578), i se n'obté el valor mixim el darrer any de la serie que estudien, 
(1885), arnb el 3'7,5 %, mentre que el mínim se situa l'any 1880, quan no es 
localitza ni un sol contracte d'aquests tipus, i l'any 1865, quan aquests contrac- 
tes no renresenten sinó el 4.54 96. en au6 culmina la tendencia a la baixa ini- 
ciada a &jan segle, quan >S paSsa di1 26,9 $23 de I'any 1845 al 12,12 5% 
del 1850. 

En aquest apartat cal tenir en compte aquells contractes que diferencien en 
una peca de terra les parts de fruits cortesponents a la vinya espessa i a la vinya 
plantada a tires. Aquest seria el cas, per esemple, del contracte que concedeix 
Francesc Radell, pages d'Olesa de Bonesvalls, a Antoni Mili i Olivelia, pag& 
del mateix terme, sobre tres jornals d'erm i de vjnya. El rabasser ha de pagar 
113 part del rairn corresponent a la vinya plantada a tires i 114 del que pro- 
cedeix de la viny:i e s p e s ~ a . ~ ~  

En el cas de les parts de fruits corresponents als cereals que es conreuen a 
la vinya, al quadre VIII podem observar un enduriment de les condicions con- 
tractades, que se situa cronol6gicament a la segona lneitat del segle." 

Així, els rabacsers que paguen 113 de la collita, I'any 1850 representen el 
11,31 %, mentre que a la primera meitat del segle el mixim es localitza en el 
21,73 96 de I'any 1835. Per altra banda, els que satisfan 114 part tendcixen a 
perdre importancia, i s'obtenen els mixims percentatges a la primera meitat del 
segle, arnb el 77,77 % de l'any 1840 i el 63,26 96 de l'any 1845. 

Els altres tipus de particions perden tota importincia a la segona meitat del 
se&. En aclucst apartat resulta especialmcnt interessant el desccm concrant del 

27. Si atiul.lem el valor mjxim de l'any 1880 (100 %), l'auiugmetit de la tendencia central 
resulta molt més moderat, equivalent a y = 53,7022 + 0,1218. 

28. AIICVP, APN, notari Josep A. Lomaña i Trilla, manual 16, foli 283. 
29. I.es parts de cereals que corresponen al propietari estan viaculadcs a la seva parti- 

cipació a l'hora d'aportar la ilavor. hlalgrat la importancia que el coneixement i la quantifi- 
cació d'aqucsta participació tenen a l'hora d'estudiar l'evolució de les cirregues que pesen 
sobre el rabasser, aquesta no és possible, ates que als contractes consultats no apareix cap 
mena de referencia al tema. 



QUADRE VIII. Euol~c ió  de les p a ~ t s  de  cereals qtle satisfa el rabasser ( en  %) 1 

Font: elaborat a partir del buidatge dels protocols notarials de Vilafranca del Penedes (AHCVP). 



percentatge corresponent als rabassers que paguen 11.5 part dels cerei~ls collits. 
Cal tenir en compte que l'inici de la tendencia a la baixa és anterior a la meitat 
del segle, i es localitza l'any 1835, que passa del 30 lro de l'any anterior (1830) 
a un 13,04 9%. 

Per acabar, cal assen~alar que, a part la forma clissica d'extracció de la pro- 
ducció, el rabasser veu gravada la seva terra amb altres tipus de chregues: 

a) En primer lloc, trobem que el rabasser acostuma a pagar un cens, en 
~netillic, en gra s en aviram, que es contempla com la seva participació en cl 

GRAFIC 111. Parts de cereals (en %) 
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pagament de les contribucions a que es troba sotmesa la peca de terra establerea. 
Segons V. Santamaría, «deben satisfacer las contribuciones el duerío directo 

y útil en la parte proporcional a los frutos que cada uno de ellos percibe». Aixo 
ho basa en el fet que «el moderno sistema tributario toma como base de im- 
posición los productos liquidos que rinde el fuizdo, cuyas cuotas de contribución 
satisface el que percibe dichas utilidades. Asi el impzdesto recae sobre los rendi- 
mientos liquidos del año en que debe realizarse el pago, del cual son responsa- 
bles la persona o personas que los reciben».30 

En aquest punt, existeix una certa diversitat entre les comarques. Així, men- 
tre que a les comarques tarragonines el propietari «amillara» la finca al seu nom i 
el rabasser paga una part proporcional en ajuda del cadastre, a la zona del pla del 
Llobregat els rabassers paguen el total de les contribucions, i a la part de Man- 
resa es paguen proporcionalment a la participació en els costos de producció i a 
les parts que satisfa el rabasser." 

b )  Un segon element que cal tenir en compte és l'obligació del rabasser a 
pagar una entrada. En el cas del Penedes, aquesta cldusula no va arribar a ge- 
neralitzar-se, tret d'alguns anys a mitjan segle, en que apareix en la majoria 
dels contractes consultats. 

C) Malgrat l'abolició del delrne, a la segona meitat del segle podem observar 
alguns contractes on s'assenyala que el rabasser ha de satisfer una part de la 
collita, abans de partir els fruits, sota aquest concepte. La quantitat exigida va 
des d'1/10 fins a 1/25 part, xifra que varia en relació amb la resta de carregues. 

d )  Una altra imposició a que es troba sotmes el rabasser és I'obligació de 
collir i transportar les parts corresponents al concedent. En els casos en que 
la partició es fa en vi, el propietari cedeix cup i premsa. 

e) Finalment, també hem localitzat un contracte on s'obliga el rabasser a 
treballar a jornal pel propietari. El contracte al qual ens referim és el que con- 
cedí Maria Alborni i Mata, propietaria de les Cabanyes, a Pere Rabelia i Coral, 
pages del mateix terme, sobre 1'8 jornals de vinya per a un termini de 35 anys. 
El rabasser era obligat a treballar a jornal per la concedent sempre que aquesta 
ho reclamés amb una setmana d'anti~ipació.~~ 

30. V. SANTAMARÍA, La rabassa morta, ps. 58-59. 
31. Ibid., ps. 63-64. 
32. AHCVP, APN, notari Francesc Xavier Fenoilosa i Peris, manual de i'any 1875, foli 1. 




