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En investigacions anteriors (FERRER ALOS, 1991b,1993,1995;1996a) hem plan- 
tejat que el sistema de transmissió de béns que shavia desenvolupat a Catalunya 
tenia una lbgica que es basava a grans trets en els següents supbsits: a/ el siste- 
ma d'hereu únic que s'havia desenvolupat a Catalunya estava plenainent assen- 
tat en el segle XVIII i tots els gnips socials el feien servir; b/ el sistema es basa- 
va en el nomenament del fill mascle priinogenit com a hereu del patrimoni 
familiar amb l'obligació de cuidar del pares i col.locar als seus germans el rnillor 
possible mitjangant el pagament de dots i llegítimes gairebé seinpre en diner per 
evitar la disgregació patrimonial; c/ aquesta col~locació era inevitablement des- 
igual respecte a l'hereu ja que els dots i Ilegítimes no podien ésser superiors al 
patrimoni que les generava, del que es deduia que l'hereu tendia a casar-se amb 
una dona que tenia un origen social superior i els cabalers i cabaleres s'havien 
de casar socialment cap avall. Davant d'aquest descens social, les estrategies 
familiars consistien a impedir aquesta degradació social implícita en el sistema; 
d/ cada grup social accedia als recursos de forma diferent cosa que condiciona- 
va les possibilitats de reproduir-se socialment i obligava a desenvolupar estrate- 
gies específiques per afrontar les contradiccions detectades en el sistema heredi- 
tari; i e/ encara que les famílies actuen d'acord anlb una norma general i podein 
descriure les característiques que es repeteixen generació darrere generació, les 
conjunt~ires concretes i els interessos irnrnediats generaven comportaments espe- 
cífics i adaptacions que s'allunyen del model ideal. 

Fins ara hem dedicat alguns treballs a l'estudi de les estrategies desenvolupa- 
des pels camperols acomodats de mas, segurament els rnillor adaptats al sistema 
hereditari cata15 (FERRER ALOS, 1991b) i a la burgesia comercial i industrial 

1. El gruis d'acluttsl ar~icle fou redac~at fa uns anys per foriiirir par[ d'un llibre col.lectiii qiic finaliiicnt 
no va veure la Iluiii. I:«r~iia\~a part de  13 reflexió sobre grups socirils i fariiília i l'lieiii rccuperat per co~iiplc- 
trir CIS C S L U ~ ~ S  que esieiii realitzant sot~re hi i i í l i~ a (:3~31iinya. 



(FERRER ALOS, 3994). En aquest treball volein acosta-nos a les cstr:itegies de 13 
petita noblesa a partir del cas de la fam'lia Torras de Bages/Argullc~l de hkinresa 
i dbltres informacions genealogiqiies piiblicades per altres autors-. 

La petita noblesa catalana i els ciutadans honrats 

L'accés a títols de noblesa era, sens dubte, una de les formes de manifestar 
I'ascens social i, per akb ,  en els segles XVII i XVIII foren molts els artesans, 
coinerciants i pagesos enriquits que intentaren accedir a alguna mena de títol. Tot 
i qiie la concessió del títol depenia en darrera instjncia de la inonarquia tanlb6 
és cert que els nionarques van estar disposats a engrandir la noinina de títols per 
poder gaiidir d'un suport social nies ampli entre els gnips socials acoinodats de 
la poblacio. Existien tres nlenes de nomenaments: la noblesa amb títol. la noble- 
s3 sense tito1 que el rei podia noinenar per agrair sen~eis prestats i que rebien el 
nom de caz~~d1t.r~ i el títol de ciutada honrat que, en principi estava vinculat als 
serveis a una ciutat, pero que aviar es va convertir en un dels títols de 13 petitri 
noblesa que tainbé concedia el Rei. Durant els segles XVII i XVIlI es van donrir 
~iiolts títols de cavallers i ciutadans honrats tant a tnembres de l~administracicí. 
coinerciants i pagesos de nias enriquits' (MOLAS RIBALTA, 1977: 175;TORRAS 
RIBÉ, 198 3 2 57-24) 

Com que els inecanismes dkni-iquiinent seran diversos tanit~é Iio seran cls 
col.lectius que s'interessaven per aquesr ascens social. En primer lloc ens trobeiii 
~inib l'oligarqiiia l~rircelonina que al llarg dels segles XVI i XVII va controlar la 
ciutat de Barceloria i els meinbres de la qual van ostentar de foriiia genuina el 
tito1 de ciutadii honrat de Barcelona (AIIELANG, 1986). Era una petici noblesri 
url~ana que no considerareni en aquest treball. En segon lloc, ens troben~ aiiita 
rilgunes asees catalanes de la Catalunya Vella (coniarques de Giroxi i co111arc:i de 
Vic, sobretot) aiiil~ alguns pagesos de nias que es van consolidar despr6s de la 
guerra dels remcrices, que es van apropiar d'una quantitat iniporkint de iiiasos 
rbnecs i, initjangarit una utilització exhaustiva d'estrategies matriinonials i heredi- 

2 .  IIeiii utiliiz:it trckills realitzats per histori:idors que recorisirueiuen la genc:ilogki i 13 Iiisthrin d'iina 
t31iiíli;i i qLie rcsponcn. en p.irt. :I 3lgiines de les prcgunies qiie ens Iieiii foririulat i n ircl~:ills dc gcnerilo- 
gistes cl~ie scils iiportcc drides parcials perD que taiiihe són d'inicrCs (ABADAI.. lO(iX;V1AI~I:.I< (;I:sIA, 
I<)?.I:TOR11AS 1t1111. 1076:RI<21:ER3 1070:f~A(;Al~OIh. I<)~~I:'~E~<~~A~)I:S.(~ARC~A, 1987;MIllhl31:?' (;1J(:hl.A. 
IOX0:13AIIHTIRA, 1000: ~ ~ ~ ~ - ? ~ ~ : F E H N A N ~ ) I : %  1'lUBAL. 1()95;1>111(; SALELLAS, 1906:01.1~~ SIiK111:l', 
1098:130S(~lf, l ~ l O O : I ~ I ~ I ,  Ct\%iPO ]Ol<I)A, 2Ol lO: l~E1~S DE AI)l<l, 20~91:01.1\~~ l<I(X)S, 200.2). 

4. Sobre les ~itcgories ncibiliaries a (:at:iluny i una definicici de cadii una d'elles es pot vciire (I:I.~:vIA. 
1951: G(?l-668). I.:i iiion:iirliii;i horhi)nicn vri canvias cle políiica respecte als hustries del segle ?<Vil: iiienirc 
:icliiesis van fer tina políiici restrictiv~ en ki concessió de tiiols. els t,orhons. en el seglc XVIII. eis n n  mn- 
cedir ii les novcs forccs econ«iiiiclues que es desenvolupi\.en en el piis (coiiiercirinis. irid~istri:ils, pagescs 
de iiias acoiiiod:iis ... I;ri csiudi dctallat de les concessi«ns es poi trolxir a f,LlORAI.I:.S I<O(:,\. 1075::\lOl~r\T.I:S 
IRO(:A. I076:hlOllAI.IIS I:O(:A. 107O-l<)XO.10X.S.I<)X7). 



!.ES ESTRAT~GIES D~\DAPTAcIÓ DE LA I>ETi'i'A KOBLESA CATALANA (SE(;I.ES XMII-SIS) 

taries que més endavant analitzarem en part, van aconseguir una acumulació 
patrimonial extraordinaria. En el segle XVII i XVIII van demanar i aconseguir 
títols de petita noblesaq. Vivien de la renda de la terra i mai fins el segle XiX no 
van deixar de residir al camp on van reconstruir les seves masies principals. Era, 
sens dubte, la classe dominant en el inón rural (CONGOST, 1990) i la podem 
classificar de petita noblesa rural. En tercer lloc, nombrosos artesans, coinerciants 
i mercaders que es van enriquir al llarg dels segles XVI i XVII van intentar esca- 
lar socialrnent i incorporar-se a la petita noblesa demanant els mateixos títols'. 
Van invertir els seus ingressos en la compra de terres, en la creació de censals i 
van exercir alguna professió liberal. Son aquests dos grups els que ens permeten 
parlar d'una petita noblesa rural a Catalunya6. 

En aquest treball ens centrarem en el tercer cas a partir de la historia de la 
família Torras de Bages. Recorrerein al segon tipus a efectes de comparació i 
per constatar estrategies comunes. A Manresa el privilegi de nomenar ciuta- 
dans honrats data de l'any 1644 (SOLA MORALES, 1968) encara que desconei- 
xem si l'acord de nomenar-ne un cada sis anys es va complir a la practica. El 
cert és que a principis del segle XVIII trobem a les famílies Dalniau (caz~aller, 
1 7 2 9 ,  Llissach (caualler, 1722 i noble, 1754), Riu (ciutada honrat, 17281, Soler 
de la Plana (ciutada honrat, 1728 i caualler, 1774) i Torras de Bages (ciutadia 

-i. Les genealogies ens aporten diversos esemples i n'escolliiii algunes a I 'at~ar. L;I ftliiiília Vilar I'any 
1868 havia ac~iniulat ;il llarg d e  la seva Iiistoria 10 patriinonis que provenien d e  10 fatiiílies diferents i a riiit- 
jan segle XVIll van obtenir per herencia el títol de ciutadh Iionrat (BARRERA, 1990: í18-419). La faniilia 
Noguer havia oblingut el títol d e  ciuiadh honrat el 1674 i Iiavia increiiienta~ el patririioni iiiitjangan~ tres cass- 
iiienis hereu/pubilla i la compra d e  divcrsos iiiasos (VIAIIER (;IJSTA, 1973). Els Abadal del Pradell d e  Vic 
van unificar cls patriiiionis Abadal, Rovira, Albó. Fontanelles i Pradell i van obtenir diferents títols el 1599, 
1709; 1783 i 1792. arribant a la categoria d e  cüvallers (ABADAL. 1968). Els Rossell6 foren nonienats ciuki- 
dans Iionrais el 1655 i van unificar els patrinionis Tarrés. Caselles i Rosselló (TERRADES.C;ARC~. 1987). Row 
CONGOST Iia identificat que una part iiiiportant d e  títols concedits e n  el segle XVII i ?(\IIII corresponien 3 

pagesos d c  11x1s d e  les coiiiarques gironines (CONGOS?: 2000). 
5. Molts treballs mostren aquews orígens en la petiva not~lesa rural (RIU, 1962;TORKAS RIBE, 1976:PLA- 

KES MBEI'S, 1983: 161 i 251-262;PA(;AXOL4W. 1984;MIRABBT CUCALA, 1983:ERREK ALOS, 1996h). 
(MUNOZ. 198.;: 53) cita a Caresn~ar en la seva Carta al Bar6n d e  la Linde: 'íl4zfcbos (le cstos~fi~bricetrtes se 
hicierori ricos. Eii~petc~ron a fortizrfr un  b~fc~ii  cuelpo de hacimirlr~, jt depel~~ires seprrsrrroif rc lubradoresj~ clc 
hbrudores u ccahalleros; de foriizn que cie estospri~zcipios). 110 cie 10s godos, descienciell tciizto riq~fícorizo eli 
otrospfieblos. ilopocos que ufectuii rie iwtlcia ~iohleza". 

6. El Gens d e  Floridablanca d e  1787 (IGLESIAS, 1969-1970) indica el núiiiero d e  "hidrilgos" i indivi- 
dus anib fur iiiililar per corregimen1. Si calculeiii el noiiibre d e  "liidalgos" niés els individus d e  fur militar 
per cada comegiiiient trobem xifres iiiolt seinblants: a Barcelona, on  cal pressuposar que Iii havia una con- 
cen~ració iiiés alta. hi ha un títol per cada 292,5 habitants perb altres correginients no  es queden v i r e  
cnrera: Matar6 (380,9). Puigcerda (355). 'l'alarn (279). Tarragona (~r663. Tortosü ("i3,8). Vall d'Aran (370.6). 
Vic (495). (;iron:i (314). C'enrera (315.81, hlanresa (681). Lleicka (6981. hlontblanc (1113) i ens cluedri 
Vilafrancri en qiie hi Iia un error que no  possibilita el cilcul. Aq~~es tes  sifres insinucn un rep.irtiiuent niolt 
lioiiiogeni dc titols sohre el terriiori cl que corrobora üquest pes d e  la perita noblcsa rurtil que viu c n  els 
seiis poblrs. I I .  (:ON(;OST (1990: 210-212) deniostra t:iiiibS. aquesta residencia rur:il cn el cris clc Ics 
coi i iüi-<)i~e~ironincs.  



lionrat, 1728)-. Totes elles s'havien enriquit en el segle W I I I  iJo eren criiiipe- 
rols acoiiiodats (Llissach, Torras de Bages) o blanquers:. 

L'ascens social unplicava l'abandonainent cie les activitats economiques que 
havien estat a 13 base del seii creixement i l'inici d'estratSgies rendistes. Els invcn- 
taris d'algunes d'aquestes fainílies mostren a principis del segle XVIII que els 
ingressos procedien dels fniits de les propietats que posseien sovint cedides en 
arreridanient (quan eren de regadiu) o a parceria (vinyes conreades 3 rahassa 
niona) (FERRER ALOS, 1987); de les pensions de censals i de la professicí dS:id- 
vocat o metge quan s'exercia. Dels inventaris es dedueix que el pas de comer- 
cian[/ artes9 a re~idista es feia amb una base patrimonial debil si consiciereiii el 
nou nivel1 de vida que havien d'assumir"'. 

Fttlix Torras de Bages, acivocat i ciutada lionrat, per comenlar a centrrir-nos 
en la família que anem a estudiar, posseia segons l'inventari de 1740: 3.0135 Iliu- 
res invertides en 29 censals, tres cases, unri botiga a la placa Majos que era una 
reminisc?ncia del:; seus avantpassats mercaders, dos horts, quatre peces de r c p -  
diii d'extensi6 variable i una vinya, tot a Manresa; el inas Torras de Bages hen 
situat i ariib una capacitat productiva iinportant i les herbes comprades a c:irta dc 
grScia al nias Besora; diverses joies, fruits i bestias a les seves heretats (Not. 

7 .  Els títols i dades dels títols procedcixen de F. MORAl.ES ]<OCA (1975). Els Torras de IIages t.icri wiat 
vnn fer v:ildre el seu titol segons es desprctn d'unü qmeixa que Jacint fa el 1728 <]uc li correspon üniir cI:ivlint 
de Jorin Pujo1 con 11iotii'o rle haznrlc S11 :Zfc~gestrrd I~oilrnrlo col1 el título de c i~~r icu i~~i lo  borzrczcio . srrcri~ltlf~le 
clc h esfera clcplcl)qc~ (TORRAS ~ 1 ~ 1 .  1985: 24 i) 

8. Les aciivit:its relacionades aiiih 13 pell van ser iiioli iiiiportants a Manl-esü en el segle XVIl i 1:) tu6e 
de I'cnri(luiiiicri: d';ilgiiries faiiiílies coiii les clue lieiii assenplxt (FEIIRER ,ZI.¿)S. 1983b.1086a). I:origcri a i i i  

perol de la t311111i3 ~'OIXJS de Briges s'hii de tiiatisrir. Efectivriiiicnt. 13 faiiiíli:~ prevé ci'un iiias del iii:iicis rioiii 
siiiiat en un:i pair¿)qiiia prop de Xlanresa. pero sols cn tC un. I'ls Iicreus del seglc XVIl es noiiiencn iiicrc;i- 
ders. el qiie eris f:i perisar que I'enriq~iiiiicni de la faiiiília foil iiiés Linü conscclüctncia de les scvcs rictivikits 
iiierclintils qiie no pas agr3ries. toi i que un sccident Iicrcdiiari pas* el iixis ri 13 kiiiiíliü coiiicr<'iarii cle 
Ilanresri. AisO el si~imria iiiillor en el tercer grup. 

9.  Zegciii :iIgiins eseriiples: 13 hiiiília Calsina de 4lanresa tenia I'any 173.4 diverses cases :i1 clii~cr del 
Horn de &lanre%i. 22. IQ de terra a Alanresa (de les qiinls 11,6 eren de regndiii), dos iiiasos (11x1s (:c)it.i)rls i 
(;me11 3 S:ilellcs i I'l:idesans a Sant Srilrador de C;uarcliola) i 062 lliures in\ertidcs a censal (Not. SOLIIR. Ir¡\. 
171ii-1745 (173 11). 1.a kiriiília Kou i Pedmls teniri debitoris per vrilor de 968 Iliiircs. diles cases a Dergi. qua- 
irc iiiasos ( ~ L I C  sciiitilen pctits) dos a Sant blarti de la Koii i dos a Sia. Maria de 13 13aells (Not. lUI.1.A'l'. 'ICsi. 
1762-178. S-VI-1'65). 1.3 faiiiiiia Xlollei crri propietaria del iiiris del iii;iieis noiii ü Joncriclellri, 16.5 Q. de re@- 
diu. lí).' (2. dc vinyj.. 5 d'eriii. tres horts i tres cases ri Wnresü. a 1116s tenis >. i i i Ili~ircs im-er~ictcs :\ ccn- 
sal (Not. SOI'EII. Inv. 1710-1745. 10-XI-1719). Aquestcs propietais difíciliiicnt poclieri proporcionrir iiri clc\.;il 
\ oluiii de rend:i cliie periiietés U la friiiiília finan~ar el nou riiiiie de vida. Xoiliés 13 f:liiiília Soler de 13 1'131x1 
seiiit>l:~ coiiiptar anih una situació patriiiioniril iiiolt shlid;i i sense probleiiies per sfroniar Iri noKi siiii:iriri ((1 
cases a %l:inres:i. 79.8 Q. de regadiu. 38 Q. de vinya a hlanres:~. 7 iiiasos. un iiiolí paperer, 7.500 Iliiircs inver- 
iidcs en di\~crses sociciais. 6.569 Iliures invertiis en ccrisrils i 22.595 lliures en cl'ccii~i (Nol. MASIiRhlON 1702. 
50-XI-1792~' 2íi-Xll-17005. Aq~iesla txisc ect)niiiiiicri es coiiipr«\n ~;iriibC 3 13 friiiiíli:~ 1)adro (TOlllItZS 1lll31i. 
l'i76:lOl-1 151 i :i 1:i faiiiílis PallürCs cle ?':il;irn ( MIRARE1 19X9:58-78). A<luests cseiiiples csiari iiioil Ilainy 
tlcls p~triiiionis :iciiiiiiila:s per les friiiiílies Vil:ir. Nogiicr o Alxidal. 

IQ. ~ ~ L I : I ~ [ C K I >  í1.296 11:i. 



LES ESi"Kh1 i':<;lCS D ADAPTACIÓ DE LA PETITA NOBLESA CATALANA (SCGLES XLIIII-XIS) 

RALLAT 1740, 5-XII-1740). Les terres de Manresa eren arrendades per quantitats 
fixes en diner que es renovaven cada cinc anys i el mas era conreat per un maso- 
ver del que rebien la meitat dels fruits. Una part del mas, plantat de vinyes, era 
cedit a rabassa morta. Els Torras de Bages podien fer créixer els seus ingressos 
incrementant l'extensió de terres conreades al mas i incrementant la renda de les 
terres de regadiu. Podien, per tant, aprofitar-se del creixement agrari del segle 
XVIII. En canvi, el capital invertit a censals, va veure reduida la seva renda quan 
l'interes es va reduir el 1750 del 5 al 3% i pels efectes de la infiaciÓi". Malgrat aixo 
la quantitat que tenien invertida no era important. 

Arnb tot el creixement de la renda i les possibilitats especulatives que pro- 
porcionaven els censals per apropiar-se de les terres dels camperols ('ELLO, 
1986) (TORRAS RIBÉ, 1976) no era suficient per finangar el nivel1 de vida i la 
reproducció social d'aquest grup social. En el fons l-ii ha la incapacitat de tot sis- 
tema rendista per poder incrementar la base patrimonial que proporciona renda, 
és a dir, no 14 ha recursos per a la inversió (nous censals, noves terres). Una bona 
part de les genealogies reconstruides que hem citat i les nostres investigacions 
mostren fam'lies amb problemes monetaris que, en moltes ocasions porten a cri- 
sis patrimonials i a extincions familiarsi'. 

Les estrategies hereditkries i matrimonials s'han d'abordar des d'aquesta pers- 
pectiva: I'escassetat de recursos explica les opcions i els confiictes dins d'aquest 
grup social. Intentar-les definir és el que farem en les planes segfients. 

La creació de vincles 

Una de les manifestacions més evidents d'aquestes dificultats era la creació de 
vincles que impedien la venda del patrimoni. ¿Quina raó, sinó la por que es 
pogués desmembrar el patrimoni, explica aquesta insistencia? Ideologicament 
s'argumenta que és la preservació del nom de la casa, pero altres grups socials 
com els camperols acomodats, igualment interessats en aquesta qüestió no creen 

10, L3 filniília Padró d'lguaiada que tenia suiiies iiiolt iiiés itiiponanis va canviar d'estra~kgia davanr d'ri- 
<]uesta reducció i va invertir el capital en terres CTORRAS. RIBÉ. 1976: 101 y SS.). LIna cosa siiiiilar van fcr 
els I'allarCs encara que aiiib nienys possibililais degut a la zona geogrifica on estaven asseniats (M1MWI:T. 

1989:68-77). 
11. Aquesta Ibgica totaltiient aplicable a1 tercer gnip que lieni definit no senibla aplicable al segon grup 

que es cüpq d'ac~~iiiular grans quantitats dc ten-es. Encara que algunes faniílies coiiipren terres (per tanL la 
renda els permet invertir), I'engrandimenr patriiiionial es produeis initjancant el casaiiient liereu/pubilla que 
és un3 estrategia de reconiposició iiiolt iiiiportant coiii veureiii. lis nccessari reconstrciir niés Iiist¿)ries hriii- 
liars ja qiic sovinl ens n'arriben algunes de  les faiiiilies que raren trioiiifar i no les que es quedaren pel caiiií 
coni saI>eni que va passar. Algunes d'elles tencn probleiiies econ6iiiics en el segle XIX i 11. CONGOSI' (1990: 
95. 97, 226. 281) reconeix a finals del segle XVIIl problenirs en  tiioltes faiiiílies: s'endeuien. venen i algii- 
nes parccl.lcn el patriiiioni. Walgrat les aparences 6s possible qiie cn  el segon cris vaiiil~é s'liagi produii una 
selecció de  fiiiiiílies a C ~ L I S ~  de les contradiccions del sisteiiia rendista. 



vincles. Ni tant sols la figura de 1'her.t.u gmzJat te adeptes '. Així doncs els vincles 
eren el ~necanisrrie jurídic nlitjancant el qual s'intentiva evitar el debilita~nent de 
la font principal de renda que era el patrirnoni. Jauiiie Torras de Bages en el seu 
testament de 1689, redactava el següent: 

"i essent mon desig que lo notn de 'I'orras de Bagcs se conserve al) los hcns que 
Ilcu nostre senyor es estat servit encomanarmc en ma desendencia y posteritat 
usclue ad fineni presentis seculi i lo medi ab que los liomens poden procurar dita 
conservacio es disposant en sos hens vincle real y perpetuo( ... ) i per cluant es ma 
voluntat com tinch dit que la heretat mia sc conserve perpetuament en nirt fami- 
lia i descendencia enteramcnt, i que tot entera vaje del un al altrc prohil~esch 
exprcssamcnt tova alienacio, dctraccio de trcbelianica i falcidia i axi mateix de lle- 
gitimrt corn sia ma voluntat que dita llegitima se cotiipense ab los fruits clue lucre- 
ran de r i i a  tierctat los que en ella succeliiran"". 

1-1 més d'intenrar que el seu patrimoni es transmetés sencer, definia les línies 
liereditaries i la solució als possibles accidents; exclola de I'herkncia els religio- 
sos, els que no  poguessin contreure matriiiloni carnal i els que co~netessin criin 
de lesa inajestat. Si acabés heretant una filla (6s a dir hi hagués pubilla) el seu 
rixirit hauria de fer servir el noni de la fainília. 

Es difícil sribex. fins a quin punt el vincle funcionara a la practica. Els Torr:is 
de Bages no van comencar a vendre fins el segle XX. pero els I'adr6 d'Igualad3 
i els Pallares de l'alarn van comencar a fer-110 iiiolt abans (MIRARET CCCALA, 
1989: 58-78; TOHUS RIBÉ, 1976: 101-143) de rlianera que no senibla que el vin- 
cle tingués una iiilport5ncia decisiva". Així i tot, i 1116s endavant tornarern sobre 
el reina, aquestes faniílies sovint s'endeutaren aiilb I'església per pagar dots o 
vitrtlhs a les filles que entraven al convent. 0 tarnbé van utilitzar 13 transfer?n- 

12. S'Ii:in de disiingir cls vincles que proliit~ien n l'liereii I'alieriiicici de Iii propict:ii. dels Rdcicotiiisos 
<]tic estohlicn l'orclrc sccccssori. En aqticsi cas I'liereu sols dispcisava dcls seus hCris si tcni:i fills que tirri- 
t~cssin a I'edai ilc fcr testanient. en cas contrari circulaven segons el cliie s'liüvia est:ihleri cri el tcstaiiicnt 
del pürc. hquests firleicoiiiisos el-en pracii~31s lant per la petiia nol~lesa coiii pels cütiipcrols :icoiiiodais. 11 
qiie Cs espccific de 12 riohlesa Cs Iii crericifi de viticles perpetiis en que es prohibh la vcriil;~ del plitriiiioni 
rchut. de fortiiii sciiihlailt perh (iiiih iiiol~i iiienys forca als iiiayorazgos cüslellans(CL\i'ENO. 1089: 279-2871, 
Els cxeiiiplcs cle c:iiiipcrols a c o ~ i i o ~ i i s  q ~ i c  Iieiii trohat utilitzani :iquesta figura són sci-uiprc u s o s  clue Ii:in 
p ~ ~ ~ ~ t  per grcus dificiiltiiis lierediiiries i seriit>l;i que v~ilguin prevetire que no pass:ii.an en el fiitur. En el 
iiiris blorrril de Cornct I'nvi noiiicna hereu al seu nél desprCs de iiiorir el seu fill (Noi. I:liHHIISOLA. Test. 
176 1-1779. 5-X-176i) i ;Mi<liiel (:asrijoiin:i crea un vincle (luan Iin de dcixir el patriiiioni :i la scv:i fillti cj~ic 
es piihill:~ clespres de iiorir I'liercu (401. ItAL1,A'I' lest. 1762-1770. 0-11-1 70 t ) .  

15. Not. Ileriet 1:OWI' l'est. 16-9-1605. 10-IX-1680. L'tiereu de 1:1 gencració segücrit. Jiicini. \.a tormir :i 

iricl:)~~re umi cI11iis~iI:i clc. creaci6 cl'lin vincle igu:il 31 redrictat pcl scii vire (ILot. Felis SO1.1:It. ' Ik~t. 1710-1- i5. 
: 1-111-1-35). 1li 1'all:iri'h de 'Prilrirn tatiil>é \.:m crear vincles en els scus !estliliients (,iIIRAI3I:'I', l98(:!. 

1 i. 1-n csciiiplc tic coiii Iioiii poi dcixir de hiinda el vinclc en :ill<i cllie es refercis a la vcrid:i cle p.itri- 
iiiiini es poi \.cure eri el CJS de I:I kriiiiiliri Hicliier 3 finrils del seglc SVlSl i principis tlcl XIS IItl(,)I?I-:R. lcj-9: 
12:- 150) 
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cia de censals per pagar dots. D'aquesta manera el patrimoni nistic familiar es 
mantenia intacte, perb no el capital que a vegades apareix minorat pels deutes 
de pensions. 

El que volem retenir, doncs, és que aquest grup social va utilitzar la vincula- 
ció de la terra com un intent d'evitar que el desgast de la renda acabés repercu- 
tint sobre el patrimoni. Era una mesura jurídica, pero per afrontar el problema de 
fons havien d'utilitzar altres mecanismes. 

El nomenament d'hereu 

La creació del vincle no sols implicava la impossibilitat de vendre el patrimo- 
ni, sinó que determinava l'ordre successbri. L'hereu era el fill mascle priinogenit 
i l'herencia no passava als seus germans fins que la línia successbria s'hagués 
extingit. Tampoc passava a les filles mentre hi hagiiés un fill mascle. Aquesta dis- 
criminació es complicava quan hi havia segones núpcies amb fills. Normalment 
eren preferits els fills del primer matrimoni quan es pactava en capítols, pero no 
sempre era així. 

L'any 1680, Jaume va noinenar hereu al seu priinogenit i va nomenar substi- 
tuts als altres fills mascles, exceptuant-ne un d'eils qiie era jesuita, tal com ho pre- 
veis el vincle (Not. Benet FOST, test. 1679-1693, 10-M-1680). L'any 1733 ens tro- 
bem amb una particularitat. L'hereu seria el fill mascle primogenit del primer 
matrinioni, perb el seu substitut era el primer fill mascle del segon ja que l'altre 
mascle del primer era eclesijstic. Els mascles del segon matrirnoni eren preferits 
a les filles del primer. No tenim els capítols matrimonials del primer matrimoni i, 
per tant, no sabeni el que es va pactar pero el que si s'observa 6s un tracte igua- 
litari entre els fills d'un i altre casanient. No sembla, doncs, que el segon matri- 
moni es fes ainb inferioritat de condicions com a vegades passava. Malgrat aixb, 
aquesta substitució no va tenir lloc i no sabem si hagués portat problemes (Not. 
Felix SOLER, Test. 1710-1745, 11-111-1733). 

Felix Torras de Bages va morir poc després del seu pare i a niés gairebé no 
havia conviscut amb el1 com veurem inés endavant. En el seu testament nome- 
nava hereu el fill que la seva dona portava al ventre, perb si aquesta successió 
no tingués lloc distingia entre els béns vinculats del seu pare que passarien a qui 
correspongués i els d'adquisició propia que passarien a la seva tia de Santpedor 
"en recompensa de las molestias puch haverlos donadas en esta ma malaltia" 
(Not. Josep SALA TOMASA Test. 1738-1741, 1740 fol. 11, 13-XI-1740). Fixem-nos 
en aqiiest cas com és el vincle el que manté intacte el patrimoni davant de l'e- 
ventualitat d'un accident biolbgic. 

Molt inés interessant és el cas de Josep Argullol i Vida1 casat ainb la pubilla 
Torras de Bages. En aquest cas la culininació de l'estrategia hereditaria del casa- 
ment heredpubilla s'ha de veure des de la circulació dels béns del pare i de la 



mare. Josep Argiillol era I'hereu dels patrimonis Argullol i Vidal fniit ci'uri casa- 
iilent liereu/pubillu dcls seus pares. Probablenient el patriiiioni Argullol era niés 
important que el Vidal. 

En el seu testament va nomenar hereu del patrimoni Arjiullol i I'usdefniit que 
tenia sobre els béns Torras de Bages (en que havia invertit quantitats corisidcra- 
bles de diner) al seu fill niascle primogenit Uosep Antoni) que, a la riiort de la 
seva inzire, rebria el patriinoni Torras de Bages. Pero, al seu segon fill, Rairion, li 
deixava el patriinoni Vidal i la fibrica d'indianes que Argiillol havia inst:il.kit a 
Manresa (Sot. NOVAI! Test. 1781-1800, 5-11-1781, API). D'aquesta manen garan- 
tia la perpetuitat del seu patrimoni amb el seu fill gran i col.locava dignament al 
seu fill segon orientant-lo cap a la activitat industrial. Aquesta estrategia va yue- 
dar truncada per la niort sense descendencia de I'hereu i Rainon va unificar tots 
els patrirnonis i encara hi va afegir el patrinioni Leon amb un altre casarnent 
liereuipubilla. 

A la segona meitat del segle XiX comencen a notar-se alguns canvis que cul- 
minaran en el segle XX. A mitjans de segle la fainília viu un conflicte entre I'he- 
reu (Kariionl i el seu pare Qoaquim). Niés endavant descriureiii aquest conflicte. 
Sols recalcar que nlentre el pare volia seguir amb I'estrategia tradicional, el fill no  
s'adaptavri als seus plans ja que es casava als 50 anys (quan el seu pare ja pen- 
savri que no ho faria) i amb una noia de 19 anys que en prou feines aportava 
dot. El pare, al final de la seva vida intentar2 desheretar-lo, pero la justici a con- 
veilir3 Karnon en hereu. 

En el testament de Ramon de 1885, el fill rebel i díscol, fa una professih de 
fe de les virtuts del sistema d'heretament tradicional: 

"Hucgo a todos mis Iiijos muy encarecidamente que no critiquen ni tengan envidia 
al cluc dc ellos norill,rriré heredero pues si no repalto eiztre to~los porpartc?s &uu- 
les eelpatrirno~zics no esporfaltrt del clp~,ecio que telzgo a todos, pero deben tener cn 
cuetit:i el riiuclio c~iichdo que Iie tcnido cn conservar unido y aumentürse el patri- 
monio dc. casa '?i>rrris de LIages, Argullol y Leon y tcndría a miichos sentimientos 
el pensar que tuviese qiie dividirse en tantas partes o porciones, cliat~dopor el coiz- 
tl-ario dejcin~lolo a rl~zo se sigue h colztitzuación tic mi obra y h dc~ 712is a~ztep~is~i- 
dos qzic tcinto se dcsi~elc~ro~z e~ el azlr~zeizto, co~ztirzziación ype~petzlid~t~l de sz1 ohla. 
Si así ellos 110 biihieserz ohmdo deb6i.y rejexiorzar que este patrimonio estal.lu tuiz 
fraccionado qzle e11 ltigur del decelzte dote que ahola os colzsigno, es mas qzlcpl.o- 
hable qz~e lo rccibiriríis rnz~~y rmellgzludo .y hz~milcle como lo sería tawzbit;rz d noliz- 
broy rango de la casu de do~zdeproced6is, y asi estimados hijos mios os ruego una 
vez mas clue os estiméis reciprocamente como verdaderos hermanos y que no 
intentcis t~unca el seguir pleito el uno contra del otro si queréis (lile subsista ctcr- 
n:inientc mi patcrnril I>enedicción (Not. J.M.TI10AIASA 1885, 21-V-1885). 

Raiilon havia obliclat els conflictes ainb el seu pare, pero tot i així es espe- 
cialment interessant que a I'any 1885. l'hereu liagi de justificar ciavant dels seus 
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fills perque no divideix el patrinioni a parts iguals (de fet ens dona la raó clau 
del sistema d'herencia catalj). Tot plegat significa que hi havia pressió en 
aquest sentit i ja es coniengava a notar aquesta tendencia en les fainílies bur- 
geses i acomodades. 

Raiizon encara va resistir, pero el seu fill Joaquim Argullol Vilaresau, que va 
tenir tres filles va deixar tot el seu patrimoni (for~a rninvat si es compara amb 
anys anteriors) a la seva dona pero amb la condició de repartir-lo entre les seves 
tres filles. La mare -Angela Vila- va renunciar a l'herencia i el patrimoni fou divi- 
dit I'any 1954 en tres parts iguals. La filla gran, Roser, es va quedar amb la casa 
pairal i el mas Torras de Bages. Era un detall simbblic (Registre de la Propietat 
de Manresa n. 1, Argullol). 

Com es pot observar, el sistema d'hereii únic va funcionar fins a finals del 
segle XIX encara que ja comencava a ensorrar-se i va quedar desmantellat a rnit- 
jan segle XX. La base economica de la família ja no eren els patrimonis rústics 
sinó actius industrials i especulatius. O almenys ho intentaven. La fam'lia, orga- 
nitzada al voltant d'un patriinoni que generava recursos per col.locar els fills i 
definia un nivel1 social, era substituida per una altra en qu& els recursos s'obte- 
nien per altres vies i canviaven de m2 ainb més facilitar. 

El nombre de fills 

Si el patrii~ioni havia de generar el recursos per col.locar els fills segons, cal 
pensar que una possible resposta per millorar aquesta col~locació era reduir el 
nombre de fills, ja que amb menys fills, més diners de Ilegítima a cadascun. En 
el quadre següent recolliin la initjana de fills per generació que van tenir 19 famí- 
lies catalanes de la petita noblesa i pagesia acomodada des del segle XVI fins el 
segle XiXii. 

15. Els resultats d'aquest quadre que aportem s'lian de prendre anib iiiolta precaució. Esta elaborat a 
pariir de genealogies publicades i altres que heni elahorat directatiient. Les genealogies faiiiiliars es solen 
reconstruir 3 partir de la docuiiientació privada (testüirients. capítols, ipoques) que no solen recollir els 
alhats ni, so\.int, el destí dels cahalers iiiascles que Ii:in arribat a adults. la qual cosa fa que seiiipre es tin- 
gui el diihte de si les gcneracions son coiiipletes o no. Quan es reconstrueiscn a partir d'arxius parroquials 
solen ésser iiiés fiables des d'un punt de visia deiiiogl5fic ja que poden recollir els albais aiiib iiiés exacti- 
tud pero el probleiii:~ es planteja taiiibé en I'euolució posterior. ün altre dels probletiies és que la qiialitat 
tlc la inforiixicio can\,i:i en el teiiips, així per ese~iiple les dades genealogi<lues dels segles XV i XVl solen 
ésser iiienys coiiiplc~es qiie les de segles posLeriors. T ~ L  i així és un nietode aproxiiiiatiu 31 coiiiportriiiieni 
dciiiogr3fic d'aqucstes htiiílies. 



@dadre 1 
Fills per generació de 19 famíiies catalanes de la 

petita noblesa i pagesia acomodada 

F a d a  Fills Generacions Mitjana Albats 
Torras de Bages 49 8 6,i No 
Padró (1) 26 4 6.5 Si 
Padró (11) 56 8 7 Si 
I'allartts 44 6 7,3 Si 
Noguer de Segiieró 93 13 7,2 Si 
Abada1 de Vic 30 4 7,5 Si 
Heras de Puig 72 9 8 Si 
Llobet de Vidreres 73 9 8,1 Si 
Jordj 4 12 7 3  Si 
Salelles de Cruilles 46 7 66 ? 
Ros de les Olives 50 8 6,25 i 

Villarníbia Moi5 33 7 43 No 
ikrdaguer 70 11 6 4  ? 
Maspons 71 10 7,1 Si 
Serrabou de Tav2rnoles 44 6 7,3 Si? 
Abadal d'Avinyó 67 8 8,4 Si 
Cavaller de \ridr5 5 1 1 O 5,l No 
Vila del Soler 37 6 62 No 
Santmirtí de Serrainia 69 8 8,6 Si 
Roqueta ci'iivinyó 68 1 O 6,s Si 
Serra de Calclers 73 9 8,1 Si 
Vilar 73 15 4,86 ? 
Riquer 46 10 4,6 ? 
Torre11 58 13 4.46 ? 
Total 1393 211 6 6  

Fonts: S611 ci'ckikoirició p r i ~ p i a  les  genealogies d e  les fatníiies 'li)rr¿~s d e  lkiges. Villarrul>ia d e  
&loiE. Verdagucr i Ahadril d'Aviny6. Vila de l  Soler (I:IiRlll:K ALOS. 10011,) i Roc]uelri (PEIZIII:I1 ~ 1 . i ) ~ .  
1998). Sobre  Iü gcnealogiü d e  13 hmí1i:i 11adr6 (TOIiIIAS ~1131.  1076). N o ~ w e r  d e  SeguerO (Vlhl)liK 
<;I;s'I';z. 19733, hhadri? clel I'radcll (ABAI)AI., 1968). 1 lerris d e  Puin (IIlRAS 111 A1)lZi. 2001). I.lobct 
d e  Viclreres (1.1.013I;'I' MASA(:IIS. 1992). Jorda (DEL (:i\.lll10 JOIII),~. 2000). Salelles d e  (:iu'illes (I>lJI<; 
S.jI.I:I.I.:\S, 1906). Ilos d e  les  Oli\.es (BOS(:Il.C;II'RE, 1998). ~l laspor is  (MASPONS (:AhlARASA. 19-83), 
S c m i l ~ o u  (PON(:li, 1'994). Cavriller d e  Vidifi (TERRAIIAS. 1087). Scrm tlc Calders (SEIIKtl COMA, s.d.), 
V ih r  (13ARKENA. 1090). Kiquer (KIQIJEK. 1079) i Tc~ri-cll (IIAGAIIOI.A. 1084). 

Els resultats que s'obtenen en el qiiadre 1 son riiolt clars: les frim'lies acoino- 
dades tenien un nioinbre iiliportant de fills per generació que es situa per sohre 
dels 6 i arriba als 8 en ii~oltes ocasions si coiiipteni els albats. La mitjana de totes 
les failiílies es situa en 6,6 fills. Noiiiés 4 famílies de les 24 tenen una nlitjana per 



LI'S ESTWS~~;IES D'ADAPTACIÓ DI: L4 PETITA NOBLLSA CATALA\/\ (SEGLES XVIII-XiS) 173 

sota de 5 fills i caldria veure si la reconstrucció genealogica és correctai". Es 
podria afirmar a partir d'aquestes dades que no lli havia cap mena de control de 
la natalitat i, per tant, l'estrategia de reduir el nombre de fills no va comengar 3 

plantejar-se fins ben entrat el segle XIX. En el quadre 2 recollini les dades de les 
generacions de les 19 famílies traient tots els albats que hi apareixen, per tant els 
resultats indicarien els fills que arribaven a adults. 

Quadre 2 
Fills per generació sense albats en 19 f d e s  

Sede Fills Generacions mitjana 
XVI 117 24 4,88 
XVII 309 56 5,52 
XVIII 30 1 50 6,02 
XM 243 45 5,4 

Els resultats mostren un ascens del nombre de fills que arribaven a adults per 
generació i com es va anar incrementant fins el segle XVIII. Quan el sistema de 
transinissió de béns estava en ple desenvolupament és quan més fills tenien les 
famílies acomodades. Es obvi que no hi havia una estrategia de control de nata- 
litat per poder incrementar dots i llegítimes. 

En un altre lloc ja hem interpretat aquest fenomen (FERRER ALOS, 1993). En 
realitat no es produeix un control de la natalitat fins que no es controla la inor- 
talitat i es pot assegurar que els fills arribin a adiilts". En la Iogica del sistema 
reduir el nombre de fills era arriscar-se a quedar sense descendencia i, a més, a 
eliminar la xarxa de relacions socials que establien les filles rnitjancant el matri- 
moni. Per aixb, aquestes famílies van preferir una altra estrategia, retardar l'edat 
de casament dels hereus amb l'objectiii que el patrimoni tingués més temps per 
acumular els recursos suficients per a col.locar els fills. En realitat el que iinpor- 
ta és el temps que passa d'una generació a una altra i l'indicador més precís seria 
des que neix un hereu fins que neix el següentlY Una altra forma de c3lciil forga 

16. A la faiiiília Villarrúhia lii falten els alhais i és una reconstrucció fera a partir d e  la docuiiient:~ció 
familiar que tendeix a ignorar els cabalers niasclcs que iiiarxen de casa: la genealogia dels Vilar d'Osona te 
més interes en la circul.lüci6 del patrinioni que e n  la inforniació detiiogr5fica, exactaiiient igual que en la 
genealogia dels Torrell, Folch, Nicolau. Aquests dubtes n o  periiieten parlar d e  deniografia diferenciada entre 
faniílies sobretot les més ennoblides con1 els 'i'orrell. Es pero una hipotesi a considerar. 

17. A la Faiiiília Pallares d e  Talarn de í!* nascuts noniés 30 van ambar a adults (68n/c) (MIRABE?'. 1989: 
80). A la raiiia priiiiogenita dcls Padró, d e  26 fills. 19 van iiiorir joves sense descendencia ( TORIUS I ~ I I ~ I .  
1976: 196). En el inas Hercis clc Adri la inon~lirat infantil afecta el 22.2% deis nens nasciits cluranl dos scgles 
i el 19'M, a1 iiins Santiliartí (SAILMARTI. 1995). En el segle XViII. I'cstudi d e  10 faiiiílies d e  Girona dona una 
mortalit:it infantil del 35:I'Mi i dcl 30,8(fi en el seglc XIX (LLOBET MASACI-IS. 199i). 

18. 1:tilitzar I'edat que es casa l'hereu 6s una foriiia d'acosiar-se al probleiiia pero ens podeiii trohi. 
aiiil, un Iiere~i que es casa jovc pero resu1i:i ~ L I C  era el fill pelil d e  la generüció :interior. En :ICILI~SL cas I'C- 



precisa 6s calcular la initjana de tenlps que ha passat d'una generació 3 una altm 
a partir de les genealogies partint de la data de casanient del priiiier hereu i la 
data de casanlent del darrer hereu. Coin es pot deduir no 6s el mateis quc d'umi 
generació a una altra passi un període curt de 20 anys (cinc generacions en un 
segle) que en passin 33 (tres generacions). El nombre de fills a col~locar dismi- 
nuir& considerablement en una o altra solució (vegeu quadre 3). 

Quadre 3 
Mitjana d'aiys transcorreguts de generació a generació a les 

famíllies de la petita noblesa i pagesos acomodats 

(íi) 1840 6s una data aproximidü ja que nomcs saben1 I'any de crisrinient amb 13 segoriii dona el 
1812 desprCs de tnorir la prunern sense fills. 

(h) I,'rirt>re 110 proporciona I'any del c:=uncrit de divewes genei-acions. 1800 és un aIiy riprosi- 
rnrit ja q ~ i e  S ~ ~ C I T I  que el seu 811 vri néixer el 1802. 

Font: n Ics seferencies del cluadre 1 cal rifegis pcr 13 farnília C;uiihcm.it (P12(;Al~OI.;l. 1085) i els 
Sririt:iin:iri:i cle Sersritei.: (1'ERRAI)AS. 19M). 



bbviament reduir la historia de cada farnília durant tantes generacions a una 
xifra nuinerica estandarditzada té els seus riscos, entre altres coses perque no 
teniin en consideració els avatars particulars de cadascuna d'elles (problemes bio- 
logics, casaments forcats, etc.). Tot i així, creiem que es molt significatiu que el 
7,7% de les famílies deixin passar 40 anys de generació a generació, el 34,6% 
entre 35 i 37 anys, el 40% entre 30 i 34 i només el 20% per dessota de 30 pero 
sernpre per sobre de 2 5 anys. No hi ha cap dubte que deixar passar un període 
llarg de temps d'una generació a una altra esdevenia una estrategia practicada de 
forma generalitzada, la qual cosa reduia en conjunt el nombre de filis a col.locar 
per cada farnília. 

Aquesta practica no significa que les circumstilncies familiars no obliguessin 
altres opcions, sobretot quan hi havia bons casaments a la vista i esperar podia 
malmetre'ls. Quan trobem casaments d'hereus molt joves amb noies inolt joves, 
alguna estrategia patrimonial hi havia al darrera molt més important que el nom- 
bre de fills a co1,locar. Entre les famílies Padró i Serrals va haver-hi un intercan- 
vi de fills: l'hereu Padró, de 22 anys, es va casar amb una cabalera Serrals de 15 
anys i la pubilla Serrals de 26 anys amb un cabaler Padró de 17 anys. En aquest 
cas lkdat poc importava, l'iinportant era l'operació d'enllac entre les dues famí- 
lies (TORRAS, J.M. 1776: 32). 

M. Antonia Torras de Bages, pubilla del patrimoni Torras de Bages, es va casar 
amb Josep Argullol quan en prou feines tenia 14 anys. Es tractava de resoldre 
una situació delicada: el seu pare havia inort quan la seva mare estava embaras- 
sada i el patrinloni Torras de Bages havia quedat en rnans de dues dones, la 
vídua i la futura hereva. La delicada conjuntura es va resoldre arnb un doble casa- 
nient: la viuda arnb el pare Argullol i la pubilla amb el fill i hereu Argullol, així 
es sumaven dos patrimonis. L'edat dels contraents iinportava poc, ho era més 
resoldre la difícil situació familiar i s'havia de fer el nlés aviat possiblei9. 

Així doncs, aquestes families, igual que els camperols acomodats (FERRER 
ALOS, 1791b), i deixant de banda situacions excepcionals. no van optar per 
reduir el nombre de fills sin6 per allargar el temps que havia de passar de gene- 

da1 d'accés al iiiatriiiioni de  I'hereu aiiiaga <lile de  generació a gencració Iian pass:ii molts iiiés anys ja ~ L I C  

al>ans que el1 s'han col.locat les gcriiianes que tenia. Es a dii-. des que un liereu es casa fins que neix cl 
scgücnt hereu pot passar iiioli de leiiips, el que ajucla a allargar el periode de relleu generacional. La variii- 
\,le que lieiii d'utilitzar SS el teliips que transcorre de  generació a generacib. I;na aproximació a aquest teiiia 
~'lieiii rcaiitzat a (FERREK ALOS.BOS(:II PORSELL, 2001). 

39. Aúí6 passa taiiibé atiib la Paiiiília Noguer que en un doble tiiatriiiioni enire pare vidu / liereu i tiiare 
vídua / pubilla. I'hereu té 14 anys (F. VIADER, 1973). L'hereu Ton-rll tenia 15 anys i la pubilla Ca\,aller 13 o 
1 í qiim r w a n  casar. Les dues úniques filles d e  la família Folc. una de  les quals esdcvindri pubilla. es  casa- 
rrin als 15 anys (PAGAROLA. L. 25 y 70). En el mas Verdaguer d',&vinyó l'liereu es casa a 21 anys l'any 1687 
perclue es  dOna un doble casaiiient coiii els ressenyats i el 1811 i 1830 l'here~i té 19 anys i la pubill:~ taiiit,C 
en iindr? 19 quan es casaran (FEKKIiR ~ 1 . 0 ~ .  l996b). Es la raó de  hiiiília concreta la que t rena  la regl:~ 
genmll de a s a r  els hereus gairet>C sciiipre per claiiiunt drls 30 anys. Sohre el iiiatriiiioni infantil per inte- 
ressos kiiiiilirirs vegeu (1.LOUI~I' MASA(:I IS. 2001 1. 



sació a generació. En aqiiest marc, el inés iinportant era el teiiips transcorregut 
d'hereu a liereu, inés que l'edat d'accés al matriiiioni de la dona-<. 

El matrimoni dels hereus 

Anem ti centrar-nos en la fanlília Torras de Bages per analitzar els casaments 
ilels hereus de 1:i fanúlia al llarg del temps, encrira que també utilitzarem infor- 
riiació dhltres treballs. Les inforniacions recollides en el qiiadre 4 perrnet distin- 
gir tres etapes ben diferenciades en les estrategies faniliars de h fariiília Torrris 
de Bages: 

a) En el segle XVII els Torras de Bages tot just insinuen un ascens social rea- 
litzat a partir de la practica del comerc. Jaume i Jacint són iilercaders i segura- 
iiient han tingut ,la sort d'heretar el mas Torras de Briges per defiinció sense tes- 
tament del seu germj hereu". Jauriie es va casar amb 13 filla dkin cotonerl- i Jzicint 
lio feu en priliieres núpcies amb una filla d'un blanquer cliie en els sede XWII esde- 
vindr5 una de les f a d e s  de la petita noblesa local (4s Soler de la Plana)" i en sego~ 
nes núpcies ja ainb una fila &un doctor en drets2'. Aquest darrer casanlent ja insiniia 
clarament que la friniília tendia i biiscava I'ennobliment. De fet Jaunle Torras de Bages 

20. En iilgiins sistcrnes deiiiogrifics curopeus I'edat d'accCs a1 iiiritriiiioni de la domi es convcncl~ cri ~ i r i  

dcls eleiiients claiis pcl control d e  13 natalitat: si es retarda el iiiairiiiiotii de la dona, nciscn iiienys ncris. si 
s'ri~inya en neiscn iiits (WKIGLEY, 1985). No seiiibla que aquesi tiiodcl funcionés entre piigesos d e  11x1s i 
cls ciutadans Iiotii.nls. j:i qiie el control tle la nattilikit es fei3 iiiiijan(.atit el retirdaiiieni cle Iti forriiaci6 de les 
gcricrricions. l e r i i i i i  iiic:lt poques dades sohre I'acc9s a1 riiatriiiioni cle 13 "jove" ja que pocl~ies veGidcs coriei- 
sciii la kiki de x~isciiicnt. Tot seiiihlti indicar que les dones es ras:i\.cn joves (entre els 20 i 25 rinys) a clifc- 
ri.riciti d'iiereua i ciit,aicrs riiüscles que Iio feien en una edai liiés : I \ .J~<J~J.  .a la füillflia I.lohet de Vidreres 
les joves es visn casar r 17. 21. 15. 18. 22. 20. 26, ?o. 10. 22. 20, 31 (I.I.OHl1 MASA(:11S. 1V121. .% 13 hiiiili:~ 
Ileras cnneixciii rilgiines j o \ ~  qiie es van u s a r  :i 29. 12% 22 i 10 (IPI!IIRlilP ~I.¿lS,I30S~:tl I)(>H'1'1<l.l.. LO01 1. 

21. I n  el I.lig. l:aiiiíli~ Argullol (AIICM) I i i  1x1 una noia de l'any 1076 que diu: "Eii crqrlesrcr rlcifct cor~~pcr- 
rc;qi~Lj clei~iit el trih~ltwl clproclliaclor rlc J ~ ~ ~ L I I z ~  Ton~cis de Bcigcs. rricrccidci: cil~tudfi rle I ~ ~ L I I I ~ C ~ S L I  clig~rC qlr~) 
con1 lo dit Rrir,zori Torrirs rlc Brrges ciorlccclor sic/ r~zot? de I I ~ V I ?  11rrt~rre11 SL>ILS./~'T tes tc~~~ze~z t~v  estripciit C ~ J C I I I I I I C J  
IOrrcis de Bcges ccl~i1ic111ci l%er~iicicr". L3 donació fo~ i  refrendada [>el trihuri:il el 2O de r~ovciiit>re del 1i01,. 

22. Iin :irtes;i ittxtil que utilitzais el coií, per fer candeles. \-eles de \.riisell i que scttil~la que ti .Vanrexi 
GI Lenir una certri iiiiportinciri durant 13 priliiera iiieitat del scgle m11 (<;AliCU IiSl'I:(:III:. 1098). Sertifina 
(:oll era filla dc Joari (:oll. cotoner i t\gnes que en segones núpcics s'liovia casrii :iiiiI) Ilriiiion ?()rriis dc' 
13ages. pagtts. scgurriiiient el pare de Jauiiic. ki tiiorir l'any 1701 a 13 casri de la p lüp  V,~llcl:iurii d e  4Ianres~. 
el que indica cl~ic 1:i faiiiília ja esta\.ri instiil.lada a Minresa (Noc. Dr. Joscp Sala, test. 1700-1745) fol. 55, 17- 
Xl-1701, AIT(:M). 

73. Els Soler de 111 I'lana seriin taiiih9 hlüncluers enricluits que es  convertiran en la petitii noblexi loca!. 
Josep Soler de ki ['lar13 \>:i aconseg~iir el titol d e  ciutad$ Iionriit I'iiny 173 I i el seu fi l l  el de t.3raIlcr el i" i 

(YOKAl,l:S RO(:,\. 197hi. Xlaria Soler, fill:i de  Xlaurici Soler. hkincluer \:i fer testiiriient el 1-12 ( l o t .  111. Srilri. 
'1,est. 1~00-1-35. fol. l l l l .  20-v111-1-12, i\Il(;&l), 

2 t .  1gnhsi:i I'ons crri filla del I)r. en 1.lcis Jiicini I'ons i es KI ciisrir :I 17 anys <luan el seil iimrit en tenia 
iiiés clc qiiririiniil i litivki c~iiecltit viclii (Not. lt;ill:~i (>ap. 1751-1761. 10-Xl-1756. fol. 222, Al l(:bl). 



el 1680 ja inanifestava que volia construir una capella al mas, el 1696 hindava un 
benefici eclesiiistic i el 1728 Jacint assolma el tito1 de ciutadii honrrt". 

Quadre 4 
Els casaments dels hereus de la família 

Torras de Bages de Manresa 

b) Felix Torras de Bages és la inanifestació d'aquest ascens social de  la fami- 
lia. Ja no és mercader, sinó advocat i es casa dues vegades amb dones de fora 
de  Manresa (Barcelona i Tarragona) filles de petits nobles coin ell"'. El dot que 
rep es situa a l'entorn de les 3000 lliures (s'lia multiplicat per tres respecte a la 
generació anterior). La seva mort prematura (1740) i en d e h r  només una filla 
petita situa al patriinoni en una difícil tessitiira que es solucionar2 anlb un doble 
matrimoni amb els Argullol de Calaf, ciutadans honrats, amb un senyoriu juris- 

25. Not. B. FONT. tea.  1679-1693, 10-IX-1680, Nol. F. SOLER. Test. 1710-1745. 11-111-1733, AI-ICM. Sobre 
el títol de ciutada honrat (MORALES ROCA? 1976). 

26. El priiiier casíiiiient de Felix Torras d e  Bages fou el 1726 aiiib M" Gricia Nolins, fillri del Mag. Felix 
Molins Boneu, Dr. en Dret. Tot i que $1. Gracia era pubilla va rebre d e  dot 3.000 lliures perclue 13 propietat 
estava profundanient endeutüda i s'havien hagut de fer front a diversos deutes. En el conflicte faniiliar tro- 
beiii con1 a protagonistes a Anton hrgullol de Calaf que estaxi casat aiiib Xlaria Molins. senihla clue tieta d e  
klaria (;ricia. Ho  esiuenio perque iiiés endavant el patriiiioni Argullol s'unir3 aiiib el 7'on.ris d e  Bages. 
Segiirünient la coneisen~a vcnili d'aqiiest iiioment (Not. 13. Olsina. Cap. 1711-1755, fol. 92). El scgon C~S:I- 

iiienl el rcalilz:~ aiiib M.  An~i~nin Ualclricli que era filla d c  S~lvüdor Baldricli, senyor del casicll d e  Jiliiirell d e  
T:irrrigona (Nol. 1lall:ii l:;ii.gas, 2-Vi-1761. fol. 157. AII<:bl). 



diccional de poca iiiiport2ncia i amb un patririioni iinp~rtant a la Segarra -. 
Residisan a &lanresa, a la placa Valldaura, a la casa Torras de Bages. 

Josep Antoni Argullol Torras de Bages, lhereu del patriinoni Argullol-Torrris 
de Rages era "caeletc del regimiento de Dragones de Sagz~nto" el 1781"". cosa que 
iiiostra ja l'evoliici6 típica d'aquestes faiiiílies cap a Ikexrcit. Va inorir pero sense 
descendencia i 1'lierSncia va recaure en Rriinon que s'havia casat amb Caterina 
Leon i Calsina, filla d'un tirzerzt de regiment de Cmalleria d'&tuemadum, pubi- 
Ila a més dels palritllonis Leon i CalsinaL". Ainb aquests dos casaments la sitiiació 
patrinionial de la fainília havia crescut extraordin2riarnent (patrimonis Argullol, 
l~idal,  Torras de  Rages, Leon i Calsina). 

c) La tercera etapa s'ha de considerar des de la perspectiva que Manresi era 
iin ciutat industrial en ple creixement (OLIVERAS SAMITIER, 1985: FERREK ALOS, 
1987). Els Torras de Bages/ Argullol seran conscients a finals del segle XVIII quc 
el seu futiir es trobava en les fam'lies industrials i no  en les rendistes, de la rnatei- 
xa manera que le:$ grans fortunes realitzades amb els negocis de la seda a la sego- 
na rneitat del segle XWII i que algunes es reconvertiran en el segle XIX, tainbé 
tenien interks a comprar terres i emparentar-se amb les famílies de la petitri 
noblesa. De fet es podia produir iina sirnbiosi entre les dues. 

A la segona rneitat del segle XbYII, Josep Argullol va invertir en una f?ibrica 
d'indianes, priiner con1 a soci capitalista, després portant-ki directament (FERKER 
ALOS, 19863). A la seva mort, I'edifici s'arrendara i així continuara fins a finals 
del segle XIX. Mai rnes no seran fabricants pero a l'any 1818, Joaquini Argullol 
Leon es casar2 amb Margarida Serra i Farreres, filla d'un dels socis de la Cia. de 
Paii Miralda (VILA DESPUJOL, 1988) i un actiu industrial a la priinera meitat del 
segle X X .  &Pargasida va aportar 32.000 lliures de dot, una quantitat inolt e1ev:id:i 
Des d'aleshores (a salvant el parentesi de Ramon i Roser, un crisament per aiiior 
molt conflictiu dins de la fainília) Joaquirii, nét de I'anterior, es va casar anib 
~ n g e l a  Vila, filla d'un industrial i soci de la companyia clectrica de Manresa i 
Roser, la filla gran de Joaquim i pubilla, lio fara ainb Joan Gallih Soler, soci de 
la iiiateka coinptinyia i Iiereu d'un dels industrials textils inés importants de 
Mrinresri. Totes les dones dels liereus seran filles de  famílies manresanes i caldr3 
esperar el segle ?M per trobar casaiiients anib industrials barcelonins i bascos. 
Aquesta estr:itSgia desenvolupada durant el segle XIX va resituar h família dins 
de l'elit de la ciutat encara que la seva base patrimonial continuava essent 13 
renda de la terra. Era una de les possibles sortides que tenien aquestes fam'lies'. 

17. Josep Argullol i Vidal erri el senyor jurisdiccional de la Quadrii de .'vtritaporros a Pinós. teni:! el nins 
Viclrilcs. <;oniis. (:;isrino\;i ii (:ülonge. un liras 3 I'iijolr, clucs cases i diverses tci+cs a Calaf (Not. I1 RL~l,I.~~I' 
1752-1781. fols. 182-2061. 

28. hot. K,Z1.IdVl' I--O-l-85 h1anu:il de Forristers. fols. 11-50(1781). 
20. Not, <:,1SAS:1YAS. rest. 180 1-180' t18Ui1. resi. de Josep Leon i <>ilsina. 
$1. Iina soriitl:~ difcr-nt :I 13 dcls ?oras de 13:iscs Cs 1:i de I i i  fariiíiki 1:olc ric Ilc~is. ?)'origen ruci:. cr: cl 

scglc SVl l l  \;i ciiip.irciirir :iiiii, Ics gcins hiiiílics i>iirgcscs clc Rcus. ennol>licles 31 Ihrg del seglc. Er. cl scgle 



LES ~:SI'RAT~C;IES D 'A~)APTACI~ DE LA PLTITA hOBLCSA CATALANA (S1:C;LES X?.'III-AIS) 

No tenim suficient inforinació per saber la seva evolució en el segle XX pero tot 
indica un desgast patrimonial considerable no compensat ainb la inversió en 
accions de diferents empreses3:. Joaquim només va tenir tres filles i el patriinoni 
es va repartir en tres parts iguals. A partir d'aquest nioment la no poden1 parlar 
de fam'lia en el sentit que 110 hem vingut fent. 

Fins ara ens hem fixat en l'evolució general al llarg del teinps, entrarem ara 
en la forma en que es va realitzar algun inatrimoni en concret per detectar algii- 
nes de les estrategies seguides per resoldre les dificultats de reproducció social 
derivades de la contradicció entre el creixement de la renda i el nivel1 de vida. 

a/ Les segones núpcies. A l'arbre genealbgic adjunt trobem tres casaments 
en segones núpcies: Jacint que es va casar amb Ignasia Pons de 17 anys, després 
d'haver tingut cinc filis amb Maria Soler; Felix que ho feu amb M. Antonia 
Baldrich després d'haver mort de part i sense fills la primera dona i M. Antbnia 
que es va tornar a casar amb Josep Argullol i Comas. El principi que pot establir- 
se és que les segones núpcies sols es produeixen quan l'home queda vidu i no 
a la inversa. La vídua es sol casar per segona vegada quan té problemes amb l'he- 
reu (la qual cosa s'agreuja si la vídua ho és perqiie es va casar en segones núp- 
cies) o per salvar el patrimoni (recurs del doble matrimoni). Aquest darrer és el 
cas de M. Antbnia que es va casar amb Josep Argullol i Comes per tancar rnillor 
el casament entre la pubilla Torras de Bages i l'hereu Argullol. 

Les altres dues segones núpcies registrades responen al principi enunciat. 
Podrien ésser fruit de la casualitat o d'accidents biologics pero en altres genea- 
logies reconstniides el fenoinen és exactament el mateix: tant en els Pallares com 
en els Gimbernat els únics que es casen dues vegades són els homes, cap vídua 
ho torna a fer (PAGAROLA, L 1785; MIRABET, >1.1787; TORRAS, J.iv1. 1776; WA- 
DER, F.1973). Una raó biolbgica explica, en part, la freqüencia de vidus: la mor- 
talitat femenina produida pel part. Tot i així, aixb explica que hi hagi vidus, no 
que es tornin a casar. 

Algunes vegades les segones núpcies eren conseqüencia de la rnort sense fills 
de la dona, per la qual cosa el dot havia de tornar-se i el segon matriinoni, era 
de fet, un primer matrimoni. El cas de Felix Torras de Bages podria incloure's en 
aquest tipus ja que M. Gracia va inorir de part en tenir el primer fill que també 
va inorir. Perb moltes vegades, el segon matrirnoni es produeix després d'un pri- 

XiX, no van continuar per aquesta via. sino que van optar per ingressar a I'ex?rcii i renlitzar els iiintriinonis aiiib 
altres faiiiílies d e  nii1it:ii.;. que no  tenien res a veure aiiih l'enrom d e  Jleus. Aqiiest allunyaiiient d e  les fonts d'in- 
b~essos i  el desarrelaiiient que va suposar va acabar ponant a la ruina patrimonial (PA(;rZROLh. L. 1981) 

51. L'tiny 195-1 3 13 fariiília li c~uedava el mas Torras d e  Bages i la casa d e  la plriya VaIldüura.(de l'lie- 
rknciri l'orras del scgle XVIII) i la Bolta i Placlesans dc Salelles que procedia d e  I'liercincia Calsina. (:a1 supo- 
sar ~ L I C  13 res13 s'liauria venut. Palril.lelaiiient t r o k ~ i i  86 accions d e  Electronietnlúrgica del Ebro: 1 i tlc 
CEPSA. 10 del Banco Coiiiercial d e  lkrrassa: 5.1 de 13 Ilnió de Explosivos Riorinto y -r obli~acions de 
I'r2j~int:iiiieni de Mrinresii (Ilegisrre de la Propieta: d e  Ilanresa n. 1. Argiillol). 



mes iiiolt fecund. Jacint es casava per segona vegada quan ja tenia cinc fills iQuin 
interSs tenia per a les parts les segones núpcies? 

Es poden adduir diverses raons. Si les filles solien casar-se amb hereus i els 
fills segons es rnantenien al niarge del mercat matsimonial com veuseni, cr a$ 1 ~ r o -  
duia un excedent de filles per col.locar. D'aqiií que les segones núpcies de vidus 
amb solteres fos una forma de drenar aquest excedent. El fet que les vídues no 
estiguessin interessades a tornar-se a casar es pot entendre coiii la disniinució del 
valor del dot en e1 cas que haguessin tingut fills ja que una pan d'aquest liavia 
de circular cap a ells. Cn dot reduit postava a un casament socialment inferior. 

Pel vidu les segones núpcies suposaven l'ingrés d'un nou dot, la qiial cosa 
podia interessar a la faniília. El més Ibgic es que hi haguessin hagut fills del pri- 
mer iilatrimoni i s'havia pactat que els fills del primer matriii~oni tenien prefe- 
rencia sobre els segons com solia fer-se, aleshores el dot de la segona dona solia 
ésser inferior al de la primera. A aquest matsimoni podien aspirar filles de frirní- 
lies que no haurien pogiit aspirat al primer matrimoni per insuficiencia del dot. 
Així doncs, les segones núpcies permetien corregir en past aquella lbgica itnpla- 
cable del sistema hereditasi cata12 que l'hereu es casava ainb una noia de proce- 
dencia social superior i les filles i fills es casaven socialment cap avall. El preii 
pagat per aqiiestes dones solia esser la marginació de l'hereu (fill gran del pri- 
nier matrin~oni) si quedaven vídues com podia passar degut a la diferhcia d'e- 
dat anib el inarit cosa que obligava a pactar formes de manutenció durant la seva 
vida al riiarge de la fainília troncal. Aquest és el cas del segon matriinoni de Jacint 
anib Ignasia Pons.-. 

Coneixeril el ~ r i s  de dues filles no hereves que es van casar dues vcgacies 
(generrició IV). So tenirn tota la informació genealogica que ens perineti con- 
textualitzrir la situació (per exemple si van tenis fills o no en els seus respectius 
matrinionis). En els dos casos hi ha un interks familiar en el segon nxitririioni: 
Josepa es casa anib Francesc Mateu, comerciant (soci de la Abrica d'indirincs de 
la neboda); Jacint~ ho fa amb Francesc Rallat (el notari de la farnília durant tot el 
segle XVIII). Cal fet notar que els dos casarnents es produeixen orientats pels 
interessos del casanient hereu/pubilla (generació V). M. Antbnia era filla única i 
no teniri gerinanes amb qui materialitzar la xarxa de relacions socials. Les seves 
ties vidues jugaven aquest paper. En cap altre generació es dona aquest fenoriicn. 

b/ El doble ct~samertt com a sortida a utza sitzcació patrinto~tial chifíciL 
Felix Torras de Bages en prou feines si va sobreviiire cinc anys a1 seii pare. L'any 

37 Jiicitit va c1uedat. vid~i reliitivaiilent jove i els seus fills eren pctits q i ~ i n  v:i tornrir-se a Ciislir tiiiih umi 
noi:i d e  17 ~iriys filla d'un doctt>r en Ileis. Ignisia va aportar 1000 Iliiires i tcnir tiliiicnys sis fills. \1i st$,rc- 
viiirc 31 scu iii:irit. Acluest l i  r n  deisar una pensi6 vitalícia de 175 lliurcs si es iiiantenh vidiia. l.i)gicai~~ent 
cra p ~ i i s i l ~ l e  ~ i n  cert conflictc entre I'liereu i cls fills de la priinen domi. Scg~ir~iiiicni TgnBsiri no CI viiirc 
aliil, I'liercii i, pci- aix?,. l'any 1756 trobeiii uri plei en que els Iicreiis d'lgn3sia rec1:iiii:iven a I'liercci 'I'or~is 
de lkigcs 7 5  lliiires 3nii.ils ~ L I C  CS el que clon:iri:i de redil el dot i I'escreis i les 175 Ilicires üniiols. 12 con- 
fiictc v.1 ~ii.ril,rir en una t..onci>rditi (Not. KAl.lA'S, Cap. 1752-1-61. 16-XI-1-56). 



LFS PSTI~ATEGIES DADAPTACIÓ DE LA PEVIA IVOBLESA CATALAh.4 (SEGLIS XTlll-SIS) 1 8' 

1740 deixava una vídua embarassada i nomenava hereu el fill que aquesta duia 
al ventre. Fou una nena. Durant uns anys la direcció del patrimoni va estar en 
mans de la vídiia que cuidava del creixement de la seva filla. Era una situació 
que podia portar a una dissolució patrimonial. Dificultats de les dones per adrni- 
nistrar les rendes (l'any 1742, Maurici Soler arrendava per tres anys els fruits del 
mas Torras de Bages per 1.673 lliures quan fins aleshores sempre s'havien admi- 
nistrat directament33 i augment de les reivindicacions dels parents respecte a dots 
i altres deutes. 

La sortida més Ibgica era un doble casament. Calia, perb, que 1'Antbnia tin- 
gués edat per contreure matrimoni. 1 es va esperar que tingués 13 anys. L'any 
1753 M. Antbnia Torras de Bages i Baldrich es casava amb Josep Argullol i Vida1 
i la seva filla arnb Josep Argullol Vidal, fill de I'anterior i hereu dels patrimonis 
Argullol i Vida1 de Calaf. D'aquesta manera entraven dos homes a casa i de dues 
famílies en sortia una de molt refor~ada~.  

c/ Els conflictes arnb els hereus. En els capítols matrimonials el pare feia 
hereu al seu fill de tots els béns perb solia reservar-se'n l'usdefruit. Era una forma 
de garantir a la futura jove el valor matrimonial del seu marit i, al mateLu temps, 
d'assegurar-se el control sobre els béns fins al moment de la mort. El més nor- 
mal era que el fill casat visqués arnb els seus pares i heretés plenainent a la m011 
d'aquells. Aixb no sempre fou així en aquesta família ja que coneixem almenys 
dos casos de conflicte entre hereus: 

1/ FZlix Torms de Bages. L'any 1726 qiian es van signar els capítols matriino- 
nials entre Felix i M. Gracia, s'acordava que Felix seria l'hereu encara que el seu 
pare es reservava l'usdefruit de tots els béns. Es pactava taiilbé que si Felix no 
volia viure arnb el seu pare, li donaria 275 lliures i el blat, oli i llenya necessaria. 
Si vivia a Barcelona li donaria 400 lliure~'~. Així va passar. Felix no va voler viure 
arnb el seu pare, tal vegada perque preferia Barcelona per exercir la seva pro- 
fessió, i aquel1 li va pagar tot el que s'havia acordat en els capítols niatrimonials 
tal com consta en el testament de Jacint, el seu pare: 

"y com vuy dia dit Felix Torras de Bages se troba en temps a en carnal matrimoni 
collocat o esposat y no ha volgut habitar al, son pare Jacinto Torras de Bages y ha 

33. Nor. MLLAT 1742, 4-VI-1742 
3i. En aquest cas analitzem el doble riiatrinioni a partir de la situació desesperada de la fariiília l'orras 

de Hages. Tot i així era una de les foriiies tradicionals que prenia el casaiiient hereuípubilla senipre que 
s'hagués tiiort el pare de la Futura pubilla. Es tracta de realitzar la fusió real de dos patriiiionis, evitar els 
contlictes que pog~~essin sorgir si el pare de l'hereu o la inare de la puhilla es tornessin a casar ariib per- 
sones esirsnyes i el pügament de dots. Sovint els contraients de la generüció jove solen tenir pocs anys. 
Aquest tipiis de casniiicnt es troba gairebe a totes les gene~logies d'aqucst grcip social que lieiii reconstiziil 
(VTL41)I:.K. 1973; LLOBET. 1990: 79-81: BAIIIIEIU. 1990: 418)). h vegades el bloqueig del pare de I'liereu cn 
el sentii qiie no es cnsi de nou anib iinri kiiiiília extranyri ri la puhilla es h iiiitjringani la utilització &un:% ger- 
niana de la p~ibilla (LLOHEi: 1990: 79-81 1.55. Kot. H. 0I.SINA. Cap. 1711-1735, 16-V-1726, AIIPH 

35 ,  Noi. B. OLSJNA, (Lp. 1711-1732, 16-V-1726, Atl1'13 
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volgut y lia estorsat 13 desaparició per llevar las torsas a esta casa di. 'l'orras dc 
IIagcs y 11 pago com consta ab apocas una pensió molt cresciida 311 ciiticr ab s:is 
tersas avrins2idas ab tot lo any de 275 lliuras. hlat cluiscun any 15 quartcras, oli mitjri 
crirrcga, llcnFi xixanta carrcgas y com esta pensió t;int crcscuda es insopoital~lc cn 
esta casa de 'l'orras de Ikiges cada any y me es torsos valerme de alguns ;ill>itrcs y 
poch gastar en ma casa" (hot I'Clix SOLER 'kst 1710-17/t5. 11-111- 1733) 

Jacint va noinenar Fklix liereu en el seu testanient encara que li recordava qiic 
liavia complert tst el pactat en els capítols matriiiionials, la qual cosa li liavia 
suposat un gran esforg econ¿kiiic, aixi que el1 liauria de coniplir aiiib totes les 
obligacions d'hereu. Tal vegada Jacint no va castigar heredit2riament E'Slix (l'hri- 
gués pogiit desheretar) pesque 111 havia un vincle que hagués portrit a conflictes 
judicials. El cert és que, a la mort de Jacint el 1735, Felix va tornar a 13 casa pater- 
na i va assuriiir 1:i gestió del patrimoni 

Aquest:i absencia de I'herttu coniplicava el filncionarnent familiar: donava 1n6s 
protagonisriie a les germanes, estiguessin a casa o fora, ja que cuidaven del parc. 
Aix6 portava al pare a nlillorar les Ilegítimes o a fer créixer les disputes pels dots 
i llegats no pagats. Veurein més endavant con1 en aquesta genesacio els plets es 
succeeixen. Nornes faltava que Fklix sriorís jove i davant del patrimoni i quedes 
una vídua anib una filia petita. 

2, Ramorz Argzdlo/ Serya. Cn altre conflicte familiar es va produir entre 
Joaquim Argullol i Leon i el seu fill Ramon Argullol i Serra a niitjrins segle XIX. 
L'any 1848, Joaqiiim va atorgar un testament que recollia la Ibgica del sistema 
liereditari cat31Zi: paganient de llegítiines als fills i norilenanlent d'hereu a Ramon, 
el seu fill priinogknit (Not. CALAF 1874, 20-1-1874). L'any 1859, Joaqiiiin va sig- 
nrir un codicil del que es dedueis que les seves relacions havien de ser tenses. 
Kc) el desl-ieretav~ pero incrementava les donacions als altres fills i els donavri 
preferencia per ocupar la casa principal i el mas Torras de Bages i confinava l'lie- 
reu 3 una casa al carrer del Born de Alanresa El patriiiioni no podiri ser deLuat 
eii adniinistnició pesque alesliores era Josep, el fill segon, qui es feia c&rrec de 
b liisenda 

L'any 1871. Raiiion es va casar. Dels capítols es dedueix que no foren del gust 
clel seu pare. Ranaon tenia 50 anys i era solter (coiii no liavia de patir el seu pare 
veient que l'liereu no es casava, ja qiii aniria l'herkncial) i la seva dona, M. Roser 
Vihdesau, 1'). Aquesta aportava de dot 2200 ptes en roba (gairebé res si ho coin- 
paren1 amb els casanlents anteriors) cosa que ens indica un origen fosca huniil. 
El fet que fos I'liereu van portar el seu pare a fer-li donació del patrinioni Leon 
(la casa del Born i les heretats de Salelles) i l'obligiva a residir a1 casrer del Born. 
Somés podrki tornar a la casa pairal quan el pare nlorís (Not. 1 PTIIG 1871, 
22-11-1871). Tal vi:gada estiguem davant d'un casriiiient per amor o davant d'un 
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caprici de l'hereu, pero aqiiesta no havia estat la pauta habitual en les genera- 
cions anteriors. 

Tant desesperat deuria estar el seu pare que poc abans de morir va signar iin 
testament en que desheretava el seu fill hereu i deixava la major part del patrimoni 
als altres fills. El resultat fou un plet entre els germans que va acabar reconeixent 
la validesa del primer testainent i del codicil (Registre de la Propietat de Manresa 
n. 1, Argullol) per la qual cosa Ramon va esdevenir hereii de tot el patrimoni. 

Al final de la seva vida, com hem vist més amunt, es comportava con1 un 
autentic hereu i intentava mantenir intacte el patrimoni i evitar les pugnes entre 
els germans. Malgrat aixb, els conflictes arnb el seu pare mostren que alguna cosa 
estava canviant a la societat catalana: no era normal que un hereu es casés als 50 
anys desafiant tota l'estructura familiar. En el cas Argullol només fou una anec- 
dota perb hi ha indicis d'altres individus que feien opcions  similar^^^. 

Tant l'exemple de Felix coin el de Ramon mostren que el sistema familiar no 
sempre era capac de socialitzar a tots els seus membres com posen de manifest 
aquests conflictes. Es difícil saber si aquests enfrontaments eren més freqüents en 
aquest grup social o en altres. Felix, per exemple, era advocat i encara que el seu 
pare deixés de pagar-li la renda anual podia subsistir en part arnb el seu treball 
i l'elevat dot que va aportar la seva dona. La seva independencia era fins a cert 
punt possible. Aquesta alternativa no era tant viable per un hereu d'un campero1 
acomodat que no tenia una alternativa millor, fet que portava a una cohesió més 
gran. Caldria aprofundir més en el tema. Aixb sí, a la mort del pare, els hereus 
díscols assuinien els rols contra els que s'havien enfrontat (la confessió en el tes- 
tament de Ramon és evident). 

d/ El casament arnb un a&re gmcp social Molts comerciants i manufrictu- 
rers que s'havien enriquit (igual que havia passat en els orígens de la petita 
noblesa) estaven interessats a ennoblir-se i passar a formar part d'aquell grup 
social o mantenir bones relacions socials arnb els seus membres. Aquest interes 
coincidia arnb les dificultas econbiniques constants de la petita noblesa. Hi havia 
doncs coincidencia d'interessos: la burgesia aportava diner mitjangant el paga- 
ment de dots i aconseguia barrejar-se arnb la petita noblesa i aquesta renunciava 
a una política matrimonial inés endogamica i resolia parcialment les seves difi- 
cultats econbmiques. 

Tal vegada en aquesta direcció es pot entendre el casament entre Joaquim 
Argullol i Leon amb Margarida Serra i Farreres, filla i gernlana dels nous indus- 
trial~ en ascens i que va aportar en dot l'astronbmica quantitat de 32.000 lliures. 
5000 de les quals eren una donació del seu germj, interessat segurament en 

36. A Manresa Iiciii localitzat en les nostres in\~esiipcions aliiicnys <]uaue exeiiiples d'hereus qiic nioren 
solters tois ells d e  F'tiiiilics de comcrcianis i industrinls a la segona tiieilat del segle XIX: flerp. Solernoc. Llor 
i Coiiielles (en aquesi ras tres geriiians harons nioren solters). Sens suhie Cs un fenoiiien nou i c31clr4 an:i- 
liiz:ir-lo en les perpeclives del canvi del sisceiiia Iicreditari. 



aquest casament. En aquest cas, no senibla que els Argullol tinguessin prohleaies 
de deutes pero, com liein vist, estaven interessats a connectar i relacionar-se arnb 
el inón industrial que estava eniergint. 

'131 vegada ens sigui útil en aquest sentit l'exeniple de Jaume Cortacla. iiier- 
cader dc Barcelona i fiitur basó de blalda estiidiat per CGIRALT, 1786:276-2781. 
En la col.locació dels fills i filles s'observa un enlla~ preferent amb la noblesa o 
petira noblesa de Barcelona i es detecta com la majoria de les famílies en les que 
va col.locar les filles tenien problenies econ6mics i el dot era una forma de fer- 
lii front. I.'escreix era menor al que es solia pactar tradicionalment. 

Aqiiest ripus de casanient amb els nouvinguts que acabarien formant Flrt del 
mateix gnip social a la següent generació i que es comportaven com ho feien ells 
i anib les nlateixes contradiccions, era una forma que el diner líquid fos injectat 
a les famílies de la petita noblesa i sanejar-les provisionalment. ES possii~le que 
aqiiesta pressió dels co~nerciants i industrials per casar-se amb hereus de 13 peti- 
ta noblesa increnientés els dots que s'havien de pagar a les filles, la qual cosa 
agreujavri els problenies financers d'alguns com veurem mes endavant. 

Els casaments hereu-pubiiía 

El sisteriia hereditari cata12 preveia que fos la filla primogenita (la pubilla) la 
que lieretés en absencia de mascle. En aquestes circumst3ncies, iin casaiiient 
entre un hereu i tina piibiiia significava la unió de dos patrimonis i la desapari- 
ció dkin Ilinatge. Alguns autors (BARRERA, 1700: 246-258) plantegen qiie les 
faniílies intentaven evitar aquest tipus de casaiiient a fi d'evitar l'extincio de la 
casa i el riorn de la família. Si es prodiiia, el patrimoni es dividia de nou a Iri gene- 
ració següent: el prinier fill era l'hereu del patrirnoni patern i el segon, l'liercu 
del matern--. 

37. 1% nccessari un estudi sistematic d'riclucsta qüestió cncira que es dificil de  fer ja que no sril9ciii el 
contesi cri quit es prodiicis iin pricte d'acliicsta riicna. La faiiiília Ahadal d'Avinyó (IVagcs) signav:~ uns ~ripi- 
tols cI':icliiest tipus I'any 1860 (hot. (:Elt4ROI.S. 21-VII1-1866. Amiti IIistBric Ciutat de  %lanresa). En el Nogiicr 
de  Segiicrc5 es prcidueis aclucsta circunst5ncia I'any 18-iJ (VI.\I>I:II, 1973: 28 i-S8í). En el Corderoiire I'nny 
1865 íI~AI~NI~Rr\. l99i): j<)8-j99). Iin el Cavaller de Vidr3 es prict:~ en els capitols sigmts I'any 1708 enc:ir:i 
que dcs[vCscs \ a  anul.lar 1:i cl5usula Ci'ERI<AnES, 1')87: 69). AquesL autor lio interpreta coi11 iin inlent d e  
frentir les tcrid¿.ncies atlsentistcs en el canip cluc perjudicavri la productivita1 dcls pzitriiiionis. (:o111 pot 
ohsexnr-se. iicliiests eseliiples es situen a la pririiera iiietitat del segle XX.  Scrirt intercssant precisar 1:1 cro- 
nologiti del fenoiiien i cc)ntextualitzür la sem aplicació. 

Esistio iiria riltra s«l~iciti per evitar el casaiiicnr Iiereu,'puhillii que consistia en quit la puhillii es casCs 
3111h Lin ~3tm1er d'~in3 a!tm casa. En les geneaiogies que lieiii consuitat i ret:onstruit notiiés trolx!iii :i<]ues- 
ta soluci<i iinri 1-egücki en el scgle )(VI en el (:av~ller de VidCi (7'liRllAI>AS. 1087: J t ) .  A 13 faiiiiliti I.lot>ei 
trohelii clos iiiatriiiionis d'iiq~iest tipus l'any 1312 i a iiiitjans scglc XV. Sis casritiients d'n<]uest tipiis cs rcrt- 
litzen en el 11x1s Koure de Alric~net de la Selvri ritxins de 1730 (1.I.OBI:T MASACIIS. 1990: 77)). l n  el iiias 
Ahadiil dos zas:iriients d'acliicst tipus es rcalitxir I'riny lj!l;i i el 1 157 (;\UAI)AI.. cl'.1968: 15). ;Signifir'ri 
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La nostra investigació no sembla respondre a aquesta consideració, sinó tot el 
contrari. El que s'observa és un elevat nombre de casaments hereu/pubilla sense 
cap cljusula de divisió a la generació següent 3! Algunes vegades, la freqüencia 
de casaments entre cosins germans té coin a objectiu la unificació conscient de 
patrimonis3". És difícil afirmar que aquest tipus de casaments són més freqüents 
en aquest grup social que en els camperols acomodats o en qualsevol altre, pero 
el cert és que no hem analitzat ni una genealogia de rnitjans segle XVII a mitjans 
segle XTX en la que no trobem un exeinple d'aquest tipus d'unió. 

iFins a quin punt aquest tipus d'unions patrimonials són estrategia o són con- 
seqüencia de la realitat biolbgica de les parelles que només tenen noies?. La bio- 
logia té un paper clau en la selecció a l'atzar de les famílies, pero la repetició de 
l'atzar converteix el tipus de matrimoni en una possibilitat amb conseqüencies 
estructiirals a nivell social. 

Com explicar aleshores l'abundjncia de casaments hereus/pubilles amb la 
corresponent unificació patrimonial? Existeix una raó estrategica: la unificació 
patrimonial suposava per a aquestes famílies incrementar la base rendista de la 
seva econornia i mitigar la tendencia a l'endeutament i les dificultats que com- 
portava la reproducció del nivell de vida. Pel testament de Josep Argullol Vidal, 
marit de la pubilla Torras de Bages, sabem que tenia invertides 22.912 lliures en 
el patrimoni de la dona que s'havien destinat a la construcció de la casa senyo- 
rial a la p la~a  Valldaura de Manresa, a rescatar pensions que rebien tietes i 

aixb que les faniílies d e  ciutadans honrats del segon tipus noniés van utilitzar aquest tipus de  ctisariient 
abans del segle XVII, precisament quan encara no ho eren? A partir d'aquest iiionient els casaiiients són 
d'liereu/put~illa quan es produeix I'ocasió. Aisí i tot, els crihalers d'aquest grup social, quan es casaven 
solien fer-lio aiiib una puhilla (Cavaller de Vidri, 2 \re~ades; Vilar d'Osona. 1 vegada, pero desconeixeiii 
el destí de iiiol~s altres cabalers; en el Noguer coneixeni aliiienys qiiatre casos; en els Argullol no I i i  ha cap 
cas. etc.). (:a1 preguntar-se aiiil, q ~ i i  es  casnven. Noriiialiiienl aiiih caniperols iiienys acoiiiodats cliie la seva 
faniília d'origen. cosa que coiiipensaia I'avantatge d e  casar la Ella anib un altre liereu. Caldriri eitiidiar 
aquest aspecte amb nií-s profunditat i les genealogies rerollides no seiiipre pernieten seguir la trajectbria 
dels catxilers. 

38. L'únic eseiiiple de  iedivisió s'observa en el testariient de  Josep Argullol i Vidal (Not. UCIVAI:. Test. 
1781-1800. 5-11-1781, APlgualada), l'hereti que s'havia casai aiiib la pubilla Torras de  Bages. Segons aq~iell. 
el seu fill priniogenit seria I'hereu dels bens del patriiiioni Argullol i, per part de  iiiare, dels de  ?oras de 
Bages. El seu gerini Ratiion. heretaria el patrinioni Vidal i la Rhrica d'indianes de  Manresa. L'opcració no 
v3 sortir hC perque Josep Antoni va iiiorir jove sense descendencia i Ranion h o  va heretar tot. No cree que 
aquest esetiiple sigui una partició per conservar el noni Argullol. ja que Raiiion heretava un patriiiioni secun- 
dari, iiiés aviat senibla una estrategia de dotació de  fills iiiés enlli del pagüiiient en iiioneda de  la Ilegítiiiiü. 
Un eseillple seniblant apareix al Vilar (BARIIERA, 1990: 418). Els dos casos són de  la priniera nieitat del 
seglc XIX. 

j9. L'eseiuple estudiai per L. PAGAIIOLA (1984) és niolt il.lustratiu. La unió patriiilonial entre els 
?orrell i els <:a\-allei; despres els Folc a In generació següent i finalnient els Peyri d'Escornalhou (tor aixo 
en cenl iinys) es  1'3 fer niitj:ln$ant Casaiiient entre cosins gertiians. L'any 1779. I'enllac aiiih els Nicolau 
taiiihC es va fer d'aquesia nianera. Estciii davant una estrategia conscieni de toles les faiiiílies. fis I'atzir 
biolbgic i el sisteiiia Iiercdilari els qiie dc~eriiiinen quimi kiiiiília sobreviuri. pero s'í-s conscieni d e  la uni- 
f ic~ció palriiiionial. 



parents de b czis-i i a invertir en el mas Torras de Bages pcr incrementar b pro- 
diicció (Not. NOVAL! Test. 1781-1800. 5-11-1781) . En aquest sentit la desaparició 
d'una hmí1i:i permetia la reproducció de Ibltra i d'aix6 nkren ben conscients. 
Segons el cluadre, dotze fa~iiílies s'havien enfortit a partir de la desaparició de 26. 

Qundre 5 
Casaments hereu-pubilía en families de la petita noblesa 

(segles XVII-XMX*) 

Mattresa 
Soler rAc b Pluna Soler de la Plana-llalmau 
LlissacI~ Llissach-Padró 
Ccalsirzu (;alsina-León 
Torrus clc B~dges '1C)rras de Ragesl Argullol i Vidal / I.eon 

I ~ u a l a d u  
Pcldró (t~intzcu segonu) Padró/Sarral/Argull<,1 

Talar~z 
Pulla res llallar?s/ Maciana 
La G a w t ~ a  
Rosse116 Ilosselló / 'larrés / <:aselles 

Garrotxn 
.Vogzlt'i. c(t> ,StgzierÓ Cases Barceló de 'ikeguri i(:omellns d'Avinyonet 

Osona 
Pruclell liontanelles / Al~adal 
LGbr 1>~1jol cle St Genk / 1:-spna de Sczd~~~w/Soluizella de GS%ttiollc~'l~ 

R@ollt;s 
Caz ullt'r c1e VicEld %la , Castell í(;alí de Sta Iluliiia de Riuprinier 

Cattzi~ - de Tarrag-a  
M c o l ~ ~ z ~  I'radell de Vinyols i els Arcs í (kvallcr /l'olc de Montl~ricí 

del (:amp / I,luc de 'l'orredemlxirra / I1eyri d'lscornall~oii 
í Kicolau de Kcus 

('1 llcrii anoiat noines els casaments hereuipubilla de  la hi-anca principril. N o  Iiem conside~it cls 
casriments del triateix iipus que poden trobar-se en el c¿)njuge que ve d'una alira hmília. 
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Les estrategies de col~locació dels fills poden explicar també la freqüencia d'a- 
quest tipus d'unions patrimonials: la quantitat d'eclesiastics i aolters mascles entre 
els fills segons, feia que al mínim accident biologic en l'hereu qui heretés fos la 
primera filla casada amb un hereu d'una altra família. La unificació ja no era ales- 
hores tant casual. Repassem quin era el destí dels fills. 

La col~locació dels fills 

En el quadre 6 hem recollit el destí de les filles de la família Torras de Bagesl 
Argullol des de principis del segle XVIII per detectar quines fores les estrategies 
matrimonials. 

Quadre 6 
Destí de les filles de la família Torras de Bages pet generacions 

PROCEDENCIA 

Santpedor 
Berga 

Manresa 
Manresa 
Manresa 
Berga 

Calaf 

Castelló EIT4JÚllg 

Manresa 
Barcelona 
Sallent 
Manresa 

Manresa 

Manresa 
Manresa 

PROFESSIO 

Metge 
Metge 

Militar re@. de Malta 
Militar reg. de Caz& 
Comerciant 
Notan 
Notari 
Metge 

Ciutada Honrat 

GENERACIÓ 

111 
IV 

v 

ANY 
CASAMENT 

1722 
? 

? 
? 

1759 
1745 

? 
1755 

1753+/- 

FILLA 

(cap filla) 
Teresa 
Maria 
ScrTQ*asB-a 
M. Ignasia 
Josepa 

Jacinta 

Agraida 
(pubilla) 
Antonia 

MARIT 

Josep Oliva 
Josep Sala 
Monja 
Esteban Pineda 
1. Pere Fabrega 
2. Francesc Mateu 
1. Josep Escorceli 
2. Francesc Rallat 
Josep Sastre 

Josep Argullol 

VI 

VI1 

VI11 

IX 

1779 
1776 
1779 
1785 
1788 
1817 
18 13 
1846 
1848 

? 
? 
? 
? 

Teresa 
Anna 
Mana 
Ignasia 
Raimunda 
Josepa 
Josepa 
Antonia 
Catalina 
Dolors 
Antonia 
Joaquima 
Margarita 
Camila 
Margarita 

Manuel Sabaté 

Miquel Cots EnnCh 
].Manuel Ferrusola 
M. T o m  Torrents 
Francesc Bohigas 

MmA Om y de Pra 

Baltasar Poitabella 
Josep Rosal Esteve 

Soltera 
Advocat/C.H. 
Monja 
Monja 
Monja 
Monja 
Industrial 
Notari 
Hisendat/Industnal 
Advocat 
Soltera 
Advocathkendat 

Industrial 
Advocat/propietaci 



194 L1 ORENC EFKHER 1 A1 0 5  

Slanresa 
Catalina Manresa 

Manresa 
Ignasia ? blanresa 
Carlota ? Sevilla (1951) 

Els cabalers mascles foren col.locats tal com es recull en el quadre 7 segon es 
dedueix de l'arbñe genealbgic (no hi consten els hereus estudiats a part), horri 
pot observar que és una col.locaci6 molt diferent a la de  les noies. 

Quadre 7 
Col~locació dels cabalers de la família Torras de Bages per generacions 

Josep 
Tomas 

Ramon 
Doniingo 
Ignasi 
Joan 

Jacirit 
Manuel 

(pubilla) 

ANY 

CASAMEN 

1700 
1707 

'v! Josep 

&:g$lls 

(sense fills 
mascles) 

Jesuita 
Eclesihstic 
Adroguer 

Eclesiastic 
Dominic 
Advocat? 
Llicenciat en retbrica' 

Jesuita 
Va niorir solter? 

Advocat (solter) 

Advocat (solter) 

El primer que s'observa és un gran desequilibri entre el sexe dels fills que van 
arribar a adults (en els dos quadres no hem considerat els que van morir poc des- 
prés de néixer ja que tampoc apareixen en els testaments). Durant el p e r í r ~ d ~  
observat trobem 28 filles i 1 1  fills als que hauriem d'afegir els 7 que foren hereiis. 
Aquesta distribució és ericara més desequilibrada si considerem que a la tercera 

Adroguer 
I1araire 

Mariresa 
Manresa 
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generació van néixer 8 dels 18 inascles. A les següents generacions va néixer 
majoritariariient filles. No estem en condicions de discernir si es tracta d'un sim- 
ple atzar biolbgic o poden haver-hi altres raons econbmiques, socials o mediques 
que puguin explicar-110. 

Un simple recompte posa de manifest el destí diferent dels nois i de les noies. 
De 28 dones, 20 (71,4% van casar-se), 7 (25%) van quedar solteres (5 monges i 
2 solteres) i d ' l  desconeixem el seu destí. En canvi, dels 11 nois, 8 (72,7%) van 
romandre solters (5 capellans i 3 solters), un es va casar i de dos no en sabem 
el destí. Així doncs sembla que es pot afirmar que el destí de les filles era majo- 
ritariament el inatrimoni, mentre que el dels nois no hereus era la solteria fos per 
la via d'entrar a I'església o simplement no casant-se. Diverses raons expliquen 
aquestes estrat?gie~.~~. 

La primera raó deriva de la lbgica del sistema hereditari catala (FERRER ALOS, 
199la;FERRER ALOS, 1993). Els fills surten més mal parats que les filles i la seva 
degradació social és més forta. Per superar aquesta dificultat hi havia diferents 
vies: procurar una professió al fill (és l'única sortida de I'únic mascle no hereu 
que es casa que es adroguer i dels dos solters que són advocats" que van exer- 

40. A partir de I'analisi de 17 genealogies de fainílies que en el segle XVIII les "joves" aporten dots supe- 
r i o r ~  a 7000 lliures hem obtingut els següents resultats sobre la col.locació del cabalers i d e  les cabaleres. 

Fills iiiascles XVI XVII XVIII XIX 
Destí n Oh n o/, n Oh n (% 

Hereus 23 40,4 48 343 46 33.5 39 38.6 
Cabalers casats 10 17,s 28 20,l 16 11.6 24 23,8 
Eclesiiislics 6 10,5 24 17,3 48 34.7 13 12.9 
Solters 7 12,3 19 13.7 19 13.8 15 14.9 
No consta 11 19,2 20 14.4 9 6 5  10 9:) 

Filles n Oh n OYu n Oh n (%, 

Pubilles 1 1 3  2 l,6 3 2,? 3 2,9 
Cabaleres casades 45 84,9 108 87.1 110 82,l 57 54.3 
Monges 2 3,s 3 ?,4 6 4,s 14 13,3 
Solleres 5 4*- 7 5,2 15 14.5 
No consta 5 9,4 6 4.8 8 6,- 15 1í,3 

Els resuliats confirmen sobrddan~ent el que s'obsenra en la família Torras de Bages/ Argullol. Els cabalers mas- 
cles tendeixen a romandre solters sobretot en els segles XVil i XTIII (41% i 48,5%). mentre que les noies majorita- 
riament es casen. La solteria comenca a ésser important en les noies en el segle XiX.Els Torras de Bages van recb- 
rrer a l'entrada al convent com a estrategia d'estalvi de dots molt abans que altres famílies. De fet con1 més rendista 
era la Família més eclesiastics i monges tenia a cada generació 

Han estat utilitzades les genealogies de les Famílies Heras. Abadal. Noguer, Sernbou, Maspons. Rocafort, 
Vila del Soler, Santniartí. Verdaguer, Villarrúbia, Ros dc les Olives. Salelles, Llobet. Cavaller de Vidd. Vilar. Riquer 
i Torrell. 

41. En el segle XiX trabe111 una nova fornla d e  sol~eria. En lloc d e  quedar-se a casa i roniandre soller o 
enirnr a I'esgl¿.siri, el cabaler cursa estudis d'advocat o d e  tiietge (R. <;ONGOST 1<)90:277). eserceix en teo- 
riü a la ciutai pero no  es casa: aisí l'lierencin sol contribuir 3 ~liill<>rür les Ilegítiiiies dels seus geniians. En el 



cir com a tals), d'aquesta nianera la Ilegítima és una inversió en l'riprenentatge de 
l'ofici; ronlandre solter a casa (no trobem cap cas ja que crls dos advocats solters 
vdn viure re1ativ;iment poc a la casa paterna); la carrera eclesihstica ja fos secu- 
lar áfet que suposava el control de I'accés a places de beneficiat o canonge) o 
rcgular (rnitjangant el pagament d'una renda que s'cxtingia a la rnort del religiós 
per la qual cosa el patriilloni no s'havia despr.5~ de la Ilegítima). No liem d'obli- 
dar, i tornarem després sobre el terna, que aquesta col.locaci6 era molt niés brisa- 
t3 que el pagament sencer de la Ilegítima. 

I'na altra via fou la intentada per Josep Argullol i \-idal quan va deixar a1 seu 
fill gran (Josep Antoni) el patrimoni Argullol i Torras de Bages i al segon (Raniori) 
el patrilnoni Vida1 i la t?ibrica d'indianes. En realitat era una variant de la prinie- 
sa via ja que s'orientava el segon cap a les activitats industrials. Es deixava a 
aquest segon els recursos suficients per a defensas-se i no sabem si el seu casa- 
riient amb Catalina Leori (hereva del patrimoni Leon) es va fer abans o despres 
de  la iiiost de Jssep Antoni. Si es va fer abans indicuria que I'estrat2giri cap ~1 
segon fill era convertir-lo en cap d'un altre gran patritiioni en entrar a 13 casa 
Leon con1 a pubill. El cert és que la mort de Josep Antoni va deivar 3 Ikinion 
iiereii de tots els patr~nonis.~. 

La segona raó deriva de I'objectiu del casament de les filles. Es busca senipre 
un casament amb un hereu, de tal manera que la filla entri yer jove a casa del 
seu niarit aportant la seva Ilegítima com a dot. El mutritnoni de  les filles és el 
mecanisriie rnés idoni per a les relacions socials amb les famílies que interessi. El 
parentiu serveix aleshores per a consolidar relacions de poder i relacions econo- 
miques. Quasi rnai no sabem els motieis reals d'un ~natrimoni i només en pocs 
casos apareixen ;imb rota nitidesa. Ens fixareril en tres exernples: 

-Joscpa, filla de Jacint i Ignitsia, s'havia casat en primcres núpcies arnla I'ere 
F4hrcga. tinent de Granriders de <:ristella. El matri~iioni scgurament no va durar 
niolt de temps i l'anp '1759 es va casar en segones nfipcics rimta 12rancesc 3I:tteii. 
un dcls comerciants a 1'31~3 de Manresa. Era el primer casament qitc 13 friniílis 
orientava en aquest sentit. N o  pcr casualitat ja que Prancesc :\l:lritcci i Josep Argiillol 
crcn socis de 1;i priniera Btarica d'indianes de ,\llanres;i ( I:IillltHll AI.OS, L1. '1986: 
33-37). Matrimc~ni i negocis estan relacionats. 

1113s T C I ~ I S  de I3ages trobetii dos crisos d'advocrits solters, un clcls (1ii:ils fo~i  escriptor. 1.3 f;iiiiília Solrinclles. 
rcconstr~iid;~ per A. RiWl<EHA (1900: 418) te en Iü seoa darrera gcilcmcií> dos advocats solters a Vic. LIII a 
Ikircclom i un tinent dels Keinls Exi'rcits que tariibk nioriri solter. En els Ahadal trohetmi en el segle XIX i i r i  

~ilxtler. :id\>omt que es casa 31s , t l  3nys atiih una pubilla (,hIIill)~\I.. 11. d'.l96X). 
pi . gcs .. de Koiiia (cita1 per 11. C:ONC;<>ST 1990: 27--278) proponiri 3 tiiitjriris del segle XIX crwr una (;r;injti 

Escol:i oricnt:i:i:t nis pn~pietriris atiih dues fintilitais: solucionrir 13 tiida :idiiiinistr;icií> y sollrcioiinr [CI ocripcl- 
clíir rkc los hijos que es!~~hrril c~sttrclirrrlrJo c8ir I r  l í ~ i ~ ~ c ~ r s i c i r i r l ~ ~ ~ s r r l ~ i r  coi1 t i t i  t:ílrloj,siti trcrt7rrjo. 

12.  1;11:1 sc:I~cií: sctilhl3nr es iroki a In f:iiiiílili Vihr. generiicicS 23 í13AHi~IItA. 1990: 419) (luan I'licreii 
qiic Iia\.i:t : I C L I ~ ~ L I ~ ~ ~  iiiolts patriiiioriis dccideis rep:iriir la iixijor piiri :i I'licrcu i una 311x1 pan a un cil>nlcr 
('l'cst. 18-5). 12iseiii-nos <lile cls dos cisos es produeiscn en el seglc XIX i cri ~ i r i  coriicsi clc canvi sockil. 



-lacinta, de la mateixa generació que l'anterior, es casa en segones núpcies arnl, 
Francesc Rallat i Fargas, notari de Manresa. Aquest notari 6s qui redactara totes les 
escriptures de la família a la segona rneitat del segle XVIII (Not. Pau RAI!RES 1781, 
fol. 194). 
-En el segle XIX, la família orientara tots els seus casaments amb els industrials i pro- 
pietaris més prestigiosos de la ciutat. Joaq~iirn, l'hereu ho fark amh Margarida Serra, 
Josepa amb Miquel Cots i Enrich, Catalina amb Manuel Torres i Torrents, Joaquima 
arnb Manuel Oms i de Prat, Carnila arnl, Baltasar Portabella, etc. En el segle XX con- 
tinuaran en aquesta direccio. 1 no es pot dir que sigui fruit de la casualitat. 

La tercera raó deriva de la constatació de la freqüencia dels casaments hereu- 
pubilla en aquest gmp social i que hem analitzat anteriorment. O tal vegada 
aqiiest tipus de matrimoni sigui una conseqüencia d'aquest plantejan~ent heredi- 
tari. Evidentment aquest matrimoni es produia si no h havien fills inascles com 
va passar a la V generació Torras de  Bages. Pero si els fills mascles segons eren 
exclosos del matrimoni i col.locats a l'església i als eclesi2stic.s se'ls excloia de 
I'herencia, és evident que en cas de  mort de l'hereu no  n'hi havia cap que el 
pogués heretar d'acord amb les cl2usules de  fideicomís. En aquest cas, i seguint 
l'ordre establert en els testainents, el patrimoni passaria a la primera filla que, pel 
que heni exposat fins ara, estava casada amb un hereu que tenia el seu propi 
patrimoni. Quan aixb es produia ens trobem davant d'una unificació patrimonial 
i la desaparició d'una farnília d'aquest gnip sociaP3. Són doncs les estrategies des- 
envolupades les que expliquen que aquest tipus de casaments siguin més fre- 
qüents que en altres col.lectius on ht havia menys fills mascles sslters. 

Tot i així no  totes les filles es casaven. En les famílies de pagesos de mas el 
destí de  les filles era majoritgriament el matrimoni i en poques ocasions la solte- 
ria (FERRER ALOS, 1991). En canvi en la petita noblesa una part iiiiportant dels 
efectius femenins anaven a parar al convent. En el cas que ens ocupa cinc filles 
es van fer monges i en les fam'lies Padró i Pallares va passar el mateix (TORRAS 
RIBÉ, 1976: 51-59; MIRABET, 1989:86-88). Podem fer dues apreciacions: la pri- 
mera, en  les generacions que hi ha monges sempre hi ha una filla que es casa, 
a diferencia del que passa amb els mascles i la segona, que entren en el convent 
les filles més petites. Es a dir, la fam'lia sempre casa, alinenys, una filla per asse- 
gurar que l'herencia circular2 en cas de  mort de  lhereu. 

ij, Aquest seria el cas del patrinioni Calsinz. Francesc Calsina Vicens. ciutad3 honrat casat anih Rosa 
Llissacli no  va tenir fills i tota I'herencia va passar a 13 sera gerniaria Ignisia Calsina que estava casada aiiib I 

D. Francisco de Leon, tinent del Regiiiiiento d e  Cahalleria d e  Exlrerii:idura ( lo l .  J.A. SALA, test. 17,iI-1755. 1 

30-1-17 16). Un allre exeiiiple d'aques procés és l3 forriia coiii el pairiiiioni Solanellcs va anar a parnr :I la 
füiiiíli~ Vilar: la solteria de quatre fills facilita que el prilririioni passes a I'liereu de Iri gcriiiana que s'lxwia 
~ o s r i i  riiiih I'hereu clcl Vilar (BARRERA. 1990: 418). 



No en totes les genezicions apareixen monges. En el cas Torras de Bages n'hi 
ha una en la generació IV i quatre en h generació VI4'. En les riltres no n'hi hri 
cap i es prefereix que es casin o es quedin solteres a la casa paterna. Hi 113 dues 
raons que expliquen acluest interSs per l'entrada al convent de les filles i 13 seva 
irreguhritat: la primera est3 relacionada amb I'intent d'evitar la degradacií, social 
cap aval1 en generacions successives, pero aquesta raó és relativa ja que coiii 
Iiem vist les filles solien casar-se. La segona, és que era molt in6s econ6riiic 
col.locar una filla al convent que casar-la i, a més, hi liavia una forma particular 
de finanpr aquest ingres. En famílies que tenien dificultats per 1:i seva repro- 
ducci6 social i econ6riiicri aquest estalvi no era despreciable. 

En un testament de la família Pallares de Talarn de 1739 es descriu perfecrli- 
ment aquesta situació: 

'en atcncio de rio podcrlo lo asenialar una quantitrit compctent de adot pera collo- 
arse en matrimonl pcr correr los adots tant crescuts y a t ~  lo que lo asenialari:~ no 
porien casar ab persona de son estat y conveniencias de forma qiie tot mon pritri- 
moni no I~astaria pcr donarlos estrit de casadas per so los prego prengiicn lo est:it 
de religiosas" ( MIRAIIE'I' , M 1990 53) 

Un exeriiple concret del que esteni dient ho trobern en  la VI generacih :imh 
els fills de &l. Antonia ' ~ o i ~ i s  de Bages i Josep Argullol. Lna filla es vri casar, I'al- 
tra va morir soltera i les altres quatre es van fer monges. Anna es va casar I'tiny 
1779 aiilk~ Emnlanuel Sabater i Voltas, ciutad4 honrat i advocat de Castcllh 
d'EmpUries. Va aportar en dot 6.000 lliures en efectiu i 2.000 Iliiires en aixovar 
(Not. J TOS, 1779, fol 17, AHPB). Sabeni que no tenien aquesta quantitat i els 
Rrgullol van autoiitzar a Mique1 Cornas, un cosí seu, per endeiitar-se en cens;ils 
per aquest iniport (Not. RALLAT 1770, 8-IV-1779). 

L'any 1785, Ratiiiunda renunciava a tots els drets de llegítinla paterna i rniter- 
na per professar 31 Monestir de les Monges Religioses de Pedralbes. Al iiiateix 
teriips, la seva rnare i el seu tutor ~lesitlarzt al rnateis temps que ditca K C ~ ) ? ~ L I Y L C ~ C ~  
Ar;yzilk,l 7Orras de B¿ag,.t.s lttirarzt sn t'iclca riatural tir~gn de qguc st(fkagar lo r2ece.s- 
sariper sos lisos r-t.ligiosos com comspoi~ a sorz estaty decencia erz ohseqtii cle Llelr 

i I .  l.'criit:itlri 31 convent de Ics filles su pos:^^:^ el i.5'b:1 de les filles eri el segle SkJI1 i el 13,j;;i: en el scglc 
XIX segons les dades aporilidcs iiiés ritiiunt. Seliibla doncs que foii iin fcnoriien cluc es m concentrrir cri 
pcriodes deteriiiintits. A continuaci<i relacioneni la f:lriiília i la gencració en que Iii  I i a  religioscs: 

189Y L religioses 
NO(;llEK 1671 I rcligiosü 
<:AVAI.LEK 1771 2 rcligoscs IR29 1 religiosa 
l'A;)ll( 1 1700 1 rcligios:~ 17 4% 5 religioses 
I?\I.lARES 1850 2 rcligioses 
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nostre Señoryper a mes afiansar la sus salut espiritzial li proinetien donar 40 Iliu- 
res I'any durant la seva vida natural (Not. Pau RALRES 1785, 2-VIII-1785). Cal 
preguntar-se si aquest era el cost de tenir una filla al convent o si lii havia més 
donacions que no hem trobat. A les altres tres filles religioses se'ls deixava la 
mateixa quantitat. 

Comparant el cost de col~locació d'una filla en matriinoni i de les quatre en 
el convent el resultat és evident: 

Com pot veure's costava molt més una filla col.locada en matrimoni que qua- 
tre al convent. Amb una altra avantatge: quan les religioses morien s'extingia la 
pensió anual, en canvi el censal creat per pagar el dot no skxtingia si no es retor- 
nava el capital. 

No és d'estranyar, doncs, que en determinades conjuntures aquestes farnílies 
optessin per col.locar les filles al convent i davant de les dificultats per reproduir 
la renda fos una sortida freqüent segons l'estat del patrimoni. 

De la mateixa manera que ho observhvein en els hereus, la professió i l'esta- 
tus social dels cbnjuges variava amb el temps. Jacint és ja ciutad5 honrat pero en 
alguns documents apareix com a mercader. Així doncs es casa amb una filla d'un 
blanquer enriquit i el seu germa aprendr5 l'ofici d'adroguer i es casara amb una 
filla d'adroguer i l'altra aprendr5 I'ofici de paraire. Caldril esperar a la generació 
de Felix per adonar-se que estem davant de comportaments de petita noblesa 
I'liereu era advocat i tenim tres casaments amb metges, dos amb rnilitars, dos 
amb notaris i un amb un comerciant ". Aquesta última ens indica el canvi que 
realitzara la fanúlia a les generacions següents. 

En efecte, Josep Argullol i Vidal, ciutada honrat, gestionar5 una fabrica de 
indianes i per aixb casara la seva tia amb un soci de I'ernpresa. Tal vegada aquí 
es troba la presa de consci6ncia que s'havien de buscar aliances amb les noves 
fortunes industrials i deixar de costat les rendistes. A principis del segle XDZ ens 
trobarem amb una fam'lia la base economica de la qual és clarament renclista 
pero que realitza els casaments amb els grans industrials, advocats i hisendats de 
Manresa. Si en el segle XVIII els marits solien ésser forans, en el segle XIX s'op- 
ta per casaments amb l'elit de Manresa, el que suposa el control dels mecanis- 
mes de poder polític i el que podia comportat de poder econo~nic*~. Aix6 no ser3 

45. Tant els Pallares coili els Padró es coiiiporLen esactaiiient igual. Els Iiereus són advocats prinier i 
iiiilitars després i els casaiiients s'alternen anil, ciutadans honrats i illilit~rs Ci'OlIlUS. J.hl.1776 y i2.lllblliE7', 
M.1990: 88). L. PAGAROLA (1984) confirii~a 13 tiiate~ua tendtncia aiiib la petita noblesa del Baiu (hiiip. 

-i6. Fíancesc Uoliigas i Josep Rosal Esteve foren alcaldes d e  Manresa en períodes diferents. Els dos csia- 
ven casats ariib filles Argullol. Manuel 0111s i d e  Prat ser5 el fundiidor i president d e  13 (3;- de 
Manresa(GAS0L. 197.t: 60) etc. 

240 lliures l'any 
160 lliures any 

Filla que es casa 
4 filles monges 

8000 lliures 
40 lliures any x 4 

Redituaria al 3% 



una solucio al crciixement dels seus ingressos ja que provenien la major part de 
la renda de les cases de pages i peces de terra de regadiu i en el segle m, niril 
gmt els cassinenis constants amb indimstrials, Joaquim Argullol i Vihresau anir3 
venent el patriinoni que havia rebut dels seus avantpassats. 10t i així, l'extincicí 
de la família es pt-oduir3 diluint-se en una altra de les sagues industrials de la ciu- 
tat els Gallifa. 

El volum i pagament de dots i iiegítimes 

En el gagamei?t de dots i Ilegítimes trobem la principal font de conflictes en 
les famílies de la petita noblesa. Quan es realitzava el matrimoni el noi aporta- 
va al rnatririioni el patrimoni familiar si era hereu i la noia aportava el dot nor- 
nialnient en  diner. Les dues parts conservaven la propietat del clue havien apor- 
tat fins a la seva mort. Si la dona moria sense fills. noniés en podia disposar 
lliurement dkna  part i I'altra part era recuperada per la fam'lia d b n  havia sor- 
tit. El marit pronietia a la dona l'escreix que era de la dona pero que havia de 
circular necessariament a favor dels fills del niatriinoni. Aquesta clausula era 
nlolt important perque condicionar3 la posició de la dona: si no cs pactava que 
l'escreix era pels fills, el dot de la dona vídua es veia considerablenient aug- 
riientat i podia realitzar un matrimoni millor al tnateix temps que debilitava la 
casa on havia residit; si es pactava, el valor matriinonial de 13 dona c1isininui:i 
(una part del dot havia de circular pels fills del iiiatrimoni) i no estimulava el 
crisanient de 13 n~a re  vídua.'-. 

En aquest marc la Ilegítima dels fills es coinposava de la Ilegítima paterna, la 
1li:iterna i la part de l'escreix. Aquests dos darrers conceptes corresponia definir- 
los a la dona. Tearicament qiian una filla es casava en el dot lii anaven inclosos 
tots els drets legitimaris que li poguessin correspondre, de tal manera que la filla 
no pogués reclamar res a la seva faniília d'origen'f 1:na vegada pagat el dot (un 
altrri qüestió es si es complien els terlninis acordats per pagar) la filla no teni:i 

1-. r\questri preoc~ipació per Iri descapitülitzsci6 que pot produir-se si es ticu el dot dc 13 a s a  i) ]'cs.- 
creis porta a pact:ir. en el cas d e  Ali<luel (:ots i Josepa Argullol. <]tic si lii ha fills. Cots rio p o d 6  reiirrir res 
dc la casa i si na) n'hi h:i podd  retirar el dot i de  l'escreix rehria el J:% anual (Not. <:. M A S  1817. 8-XI-IXI?). 
Quiin &largarida Sen.;~ es va casar ariih Joac]uiiii Argullol i Leon, va aportar 32.000 lliures d e  dol. L'escreis 
cni cic 10.000 lliurcs pc!:b es pactava que no  cs podrien retirar de I:i casa Argullol, noiiiés es podri:~ rct~rc 
el 3":;i anual duran1 1:i seva vida i del dot. si ni liavia algun fill. noiiii^s es podrien retirar 15.000 lliures i d e  
l u  resta rebre el 3% (Not. C. MAS 1818. fol 6i1). 

18. Alguric \eg:idcs In persona cliie va 11 casrir-se pot ienir héns propis o rebre donacioris de lerceri. 
C~ '~C]LICS[~  rimncm I:I S ~ K I  aport3ciÓ 31 nulririioni es p«t inci-nienirir i iiiillorar 13 scv3 posicii, socitil. 
&l:irg~rida Ser1.:1 I::irrems va >portar 32.000 lliures a1 nintriiiic>ni :iiiil> Joacliiiiii Arg~illol i 1.eori: 2S.OilO Ililircs 
creri d e  Ilegiiiiiia p:itcrn:i, 2i)OO d e  Ilegítiiiiri iii:iterna i 5.000 eren cl'un:~ donació del scu geriii:~ I.logsri S ~ I K I .  
u11 ric indiistriril tlc M:inrcm (Not.  <:. LllhSS. 1818, fol. hi3). 
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dret a reclamar res si s'havia fet bé. El mateix passava arnb les monges que 
renunciaven a tots els seus drets una vegada havien professat. 

Amb els fills mascles el tema era més complex. La situació d'inferioritat res- 
pecte les filles portava a desenvolupar estrategies per aconseguir que el patri- 
moni inicial fos superior a la simple llegítima. Una solució es que estudiessin una 
carrera o aprenguessin un ofici. Les quantitats gastades formaven part de la lle- 
gítima i sovint era difícil calcular quan s'havia invertit. El llegat al fill era l'actiu 
de coneixer un ofici que proporcionés ingressos de cara al futur. Una altra sorti- 
da era l'església. Per accedir a la carrera eclesi2stica calia primer estudiar i des- 
prés invertir diners en censals per crear un personat o un benefici eclesihstic i 
coinengar a escalar dins de la jerarquia 49. D'aquí les dificultats per fixar la llegí- 
tima dels nois. 

El testament era l'instrument que fixava la llegítima a aquells fills que enca- 
ra no havien estat dotats. Si el testament era del pare només s'especificava la Ile- 
gítima paterna i calia veure el llegat de la inare per saber que li havia tocat al 
final. No hein d'oblidar que a vegades es feien molts testaments durant la vida 
i que les conjuntures familiars podien canviar i aconsellar una reducció o aug- 
inent dels IlegatsjO. D'aquí que cal prendre amb una certa precaució el que diuen 
els testaments. 

Teoricainent els fills cabalers rebien d'aquesta manera el que els corresponia 
(FERRER ALOS, 1991b) i es desenvolupaven estrategies per ajudar a incrementar 
els dots. A vegades eren donacions dels avis als néts o nebotsil de les quantitats 
que s'havien reservat. Altres eren llegats procedents de parents propers, sovint 
capellans o germans solters5'. Aquesta era una altra de les funcions dels fills que 

49. A principis del segle XVIII la fatilília tenia fundats dos beneficis eclesiistics que  solien ser ocupats 
pels fills d e  la fatiiília. L'any 1696 Jacinl Torras de Bages en va fundar un a la Seu d e  Manresa som I'advo- 
cació d e  I'Angel CusLodi. 1 I'any 1707 el Rnd. Josep Torras de Bages n'ocupava un altre sota I'advocació d e  
Sant Jauine a la capella del mas Torras d e  Bages. Veient a qui estava dedica[ no ens estranyaria que esrigués 
fundar en el segle XVII per Jaume (generació 11). 

50. Jacint Tortas d e  Bages feu un testaiiient l'any 1733 en que dekava 600 lliures als cabalers i 2.240 
Iliures a les filles. L'any 1735 va signar el definitiu: deirava als nois 400 lliures i 800 lliures a les filles. Sabeni 
que el patrinioni passava una etapa difícil i va deixar nienys diners a les filles que estaven per casar que els 
que Iiavia donat a les que ja estaven casades la qual cosa va ocasionar un plet i la corresponent concordia 
(Not. WLLN, Cap. y conc. 1741-1751, 10-X-1746). 

51. Maurici SOLER, pare d e  Maria la dona de Jacint Tomas d e  Bages, va deiuar 30 lliures als seus néts i 
40 lliures a les seves nétes (Not. F. SOLER. Test. 1710-1745, 15-11-1713) i Josep Leon i Calsina va dekar  2.000 
lliures a cada una d e  les seves nétes dels béns que s'havia resenrat (Not. CASASAYAS, Test. 1804-1807, 9- 
v-1805). 

52. Quan va morir Josep Torras d e  Bages, beneficiat de la Seu va dekar  50 lliures a la seva neboda Sor 
Toiuasina Torras de Bages. monja en el convent d e  Sla. Clara i tors els seus bPns van passar al seci geriiii 
Raiiion, tanibé beneficiat a la Seu d e  Manresa (Not. TOMAS. Tesi. 1734-1744, 7-XII-1738). 1:elis Argullol 
Torrüs d e  Bages, advocat, va n101-ir sol~er, en els capí~ols ~iiatrimonials d e  la seva neboda entregava 1000 
Iliui-es pel que volg~iés i pagaria tot el que p3ssí.s d e  2000 Iliures d e  l'aixovar de la núvia (Not. C. MAS. 1817. 
8-XI-1817) 



no anaven al nx~trirnoni: estalvias Ilegítinies a l'llereii 1 ajudar als altres gerrnans 
a riiillorar el rebut en forma de Ilegítima. 

iQuins foren els dots pagats i rebuts per la faiiiília Torras de Bagesr' Argullol? 
So és ficil respondre perque no liem trobat els capítols de totes les filles que es 
van casar. Les nostres dades sols poden ésser una aproximació. Ilo liem recollit 
en el quadre 8. 

Qz~adre 8 
Dots rebilts i pagats per la familia Torras de Bages/Argullol 

1 GEMERACIC~ DOT DONA CASADA DOT FILLES 
AMB L'HEXEU 

la .  7 No hi ha fillcs 1 1712 22. 1000 lliures I 

(pubilla) 6000 lliures + 2000 d'riixovar 
Monges 40 11 dc vitalici 

32000 lliures 12000 Iliures + 2000 d'aixovar 

1871 825 lliures (d'aixovar) 6000 lliures + 1000 d'aixovar 

1897 11250 lliiires + 2817 cl'n~uovar 

El volu~li de dots posa de inanifest la sitiiació social de la familia. Es poden 
detectar tres grans etapes: a/ fins el 1740 l'ascens social és constant i es nota en 
IYncrement dels dots, tot i així, és Jacint, l'hereu, qiii ha de reduir els Ilegats pre- 
vistos a les seves ifilles pesque comencen a detectar-se dificultats perclu? l'hereu 
no  conviu ariib el seu pare i perquc? comencen 3 apareixer les liniitacions del 
plantejament rendista. Després de la inort preinatiira de F&lix deixarii una vídua 
i una filla ricabada de néixer i la pressió de tots els parents que volen cobrar els 
seus drets. Elorii percep iina etapa de dificultats. b/ El casament de h vídua i Iri 
seva filla anit-> els Argullol s e d  l'inici de la recupelcició i resituació social: apor- 
taran diners, interes pels negocis indiistrials i. a niés, dos patrimonis de Calaf. En 
llaves-hi una filla Gnica no es pagaran llegíti~nes i l'hereu Ranion es casar2 amb 
una altra put~illa que aportara el patrimoni Leon. El dot de la filla puja fins a les 
O000 lliures riiés 2.000 lliures d'aixovar. Tot i a~u i  encara practicaran una política 
d'estalvi de Ilegítiiiies col.locant quatre filles al convent. Aquesta etapa que agafa 
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tota la segona meitat del segle XVIII, recull els seus fniits ainb el casainent de 
Joaquim amb Margarida Serra. Aquesta aporta 32.000 lliures, una xifra astronb- 
mica a l'epoca i les germanes de l'hereu reben 12.000 lliures. Només n'hi ha dues 
pero l'ascens social és notable o la fam'lia és molt desitjada pels industrials en 
ascens. c/ A partir d'aquest moment l'ascens social de la fam'lia s'estanca. No es 
moura de Manresa, l'hereu es casara gran i amb una dona jove que no aporta dot 
(segurament per amor en aquest procés de rebel.lia contra l'hereu que es comen- 
ga a detectar en el segle XIX). Els conflictes familiars es succeeixen i les filles 
només reben 6000 lliures i 2000 d'aixovar. S'havia reduit a la meitat en relació 
amb la generació anterior. Aquesta tendencia continuara durant el segle XX quan 
es comenci a vendre el patrimoni familiar. Les contradiccions de les opcions ren- 
distes tornaran a sorgir un segle i mig després. Un nou casament entre la filla 
gran (Roser) i l'hereu d'una saga industrials (els Gallifa) evitava la liquidació defi- 
nitiva de la fam'lia que tornava a canviar de cognom. 

En el quadre sobre l'evolució dels dots observem un creixement molt impor- 
tant des de mitjan segle XVIII a la primera meitat del segle XIX que després es 
trenca. Aquest és un fenomen que s'observa en moltes de les famílies estudia- 
desíj. ¿Quina era la raó conjuntural que feia escalar els dots molt per damunt del 
creixement dels ingresos? És possible que la pressió de comerciants i industrials 
en el mercat matrimonial de les filles de ciutadans honrats per millorar l'ascens 
social fos l'element explicatiu d'aquesta pujada conjuntural. 

En el sistema hereditari catala el dot s'intentava pagar en diner per evitar la 
degradació patrimonial i hipotecar la reproducció social de futures generacions. 
Ramon Argullol Serra ho argumentava amb tota claredat en el seu testament si els 
seus pares no haguessin inantingut unit el patrimoni estaría tan fraccionado que 
en lugar del decente dote que ahora consgno, es más que probable que lo reci- 
bieráis muy menguado (Not. THOMASA 1885, 24-V-1885). La petita noblesa 
també va utilitzar aquest plantejainent pero les dificultats per fer créixer la renda 
els van portar con1 I-iem vist a estrategies d'estalvi com la col~locació dels fills a 
l'església, la solteria o les filles al convent. Totes elles implicaven pagar menys, 
pero tot sembla indicar que no era suficient i van haver d'afrontar el pagament 
de dots i concbrdies mitjancant el recurs a l'endeutament. El mecanisme més 
habitual era recórrer a una institució eclesiastica per aconseguir diners al 5% 
abans de 1750 i al 3%, després. Aquestes institucions veien en la petita noblesa 
un grup social segur pel pagament de les pensions i amb un ampli patrimoni per 
respondre. La petita noblesa trobava en els censals un finangament econbmic si 
es compara ainb les vendes a carta de gracia (FERRER ALOS, 1983a). El que feia 

5 3  R. CONGOSI' (1990: 225) observii creixeiiients espectacuiars en el iiiateix període i ho interpreta 
coiii un desig de  les faiiiílies de  i~iillorar la seva posició social i reforcar el seu prestigi 1. TERRADES (l987:81) 
observa el maleix fenoiiien en el Cavaller. En el Vilnr, l'any 1821 s'rirriba a 13 xifrü iiiixiilia p ~ g a d a  en dcits 
(5000 libras) pei- coiiiencar a disiiiinuir a coniinuació ( BARREM.1990:ílX-419). 



la familia era cariegar-se amb una pensió anual en principi rnés suportable que 
el pagariient d'uria suiiia iinportant de Iliures pero que a la practica supos:iva 
reduir 13 renda anual de la fam'lia i I'agreujainent general d'aquesta. A aquestes 
pcnsions derivades dels dots liem d'afegir-h els vitalicis de les niongcs i ecle- 
siastics regulars. 

Els Torras de Bages / Argullol també van recórrer a aquesta opci6 encara que 
riienys que altres famílies. Jordi Torras de Bages, jesuita, a la genertició 111 no 
rebia les 600 1liurc:s de Ilegítima en efectiu sinó que el seu pare li craspassava dos 
censals per aquest import (Kot. B. FON'T, Test. 1679-1693, 10-IX-1680). En aquest 
cas el pagainent de la Ilegítima era una reducció del capital que produia renda. 
1.3 seva mare li deixava 25 lliures anuals nientre visqués i a kirnon, que era 
doininic. 15 cada any (Not. Dr. J. SALA, Test. 1700-1745, 17-XI-1701). La fanília 
es carregava amb un pagament anual de 40 Iliures, preferible a1 pagiment del 
capital necessari per pagar aquesta renda. 

L'any 1746 assiistim a la resolució d'un plet entre els hereus del patrirnoni con- 
tra Sor Tomasina Torras de Bages i la seva germanastre Josepa Fhbregas (Not. 
RALLAT, Cap. i canc. 1741-1751, 10-X-17461. L'acord consistia a pagar 450 lliures 
a Sor Tomasina i 1125 lliures a Josepa. El que ens interessa ara no 6s el conflicte 
sin6 coin es paguen: la monja va cobrar rnitjangant el trasphs de tres censals i 
Josepa va rebre la nieitat en efectiu i I'altra meitat es va convertir en un cens:il que 
redituava una perisió de 28 lliures aniials. El pagriment suposava disriiinució de 
patrinioni i carregar-se ainb una pensió anual Inentre no  es retornés el capital. 

Teresa Torras de Bages no va cobrar el dot sencer. Una part (1125 lliures) es 
van convertir en censal. L'hereu havia de pagar a la seva germana 56 lliures 
an~ials de pensió inentre no es pagués el capital. L'any 1756, els hereus de leresa 
van liaver de pledejar perque no rebien la pensió des de l'any 1728 (Not. RALLAT 
Cap. 1752-1761. 24-V-1756). Finalment esmenteni el cas d'Anna Argullol que es 
v:i casar I'any 1779 amb Manuel Sabater, ciutad9 lionrat i notari de Castelló 
d'Ilinpúries. El dot era de 6000 U. en efectiu i 2000 per a aurovar (Not. J. TOS, 
1779. fol. 77). El niateix any, els Argullol donaven poder a hliquel Coiiias, parent 
seu que vivia a la Conca de Tremp, per crear censals fins a 8000 lliures a1 3% 
d'interes (Kot. RAILLA?', 1779, 8-IV-1779). Aquest dot, igual que les pensions vitri- 
lícies de les germ;ines inonges es convertien en una chrrega pel patrirnoni". 

Aquest recurs a I'endeutanient per pxgar dots i llegats als fills sembla que era 
una pdctica habitual entre la petita nobles.  Entre els censals creats a la Seu de 
hkinresa de més cle 3000 lliures trobein que DJ Maria d'Amigant i de Farners va 
crear un censal de 5000 lliures per pagar el dot de la seva germina; Josep 
d',\riiigrint i Leonardo, 6000 lliures també pel dot de la seva gerlmina; Joan de 

í 1 .  A 13 faiiiília i?ill:iri's de 'I'IiIiirn no sols es vi&iven els clois iiiitj~inpnt 1ü crcacib o imsp3s clc censals. 
sin6 cliic :ilgiines filles sc'ls pligava tiiiijancant ir~nsfer2nciri de tcmcs ( M I I ~ I 3 E T  1990: 89-90). I)'ri<liiesi:i riirine- 
i.:i el ~xifriiiioni disiiiiniii:~ i Iiipotccii~i 1:i fiirura col.lcicricib dels fills i 13 reprodiicció soci:il clc lii htiiíliri. 
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Ciuilles Sitj& i de Sarriera, 4000 lliures que eren part del dot de la seva filla; 
Francesc de Millas y Peguera, 3200 lliures per pagar una Ilegítima, etc.? De la 
qiial cosa es dedueix que els indicis observats a la fam'lia Argullol es corrobora 
sobradament amb aquests exemples que es refereixen a diverses famílies nobles 
de Catalunya. Podríein pensar que la petita noblesa especulava amb un credit 
barat i per tant podia no retirar diner líquid d'altres inversions, pero tot apunta a 
que era una inanifestació evident de les dificultats de les famílies d'aquest grup 
social per reproduir els seus ingressos. Era una solució defensiva que carregava 
la família d'origen de pensions anuals que, de mica en mica, podien anar com- 
proinetent el futur. 

La confiictivitat familiar 

M. MIRABET (1989:89) ja observava en els Pallares una existencia desmesu- 
rada de plets entre els meinbres de la família. La farnília Torras de Bages / 
Argullol no n'estan exempts i, per tant, ens lirnitarem a ressenyar aquells dels que 
tenim const&nciaí". 

a) 1746. Sor Tomasina Torras de Bages i la Companyia de Jesús reclamaven 
que eren els hereus del llegat de Jacint, jesuita i germa de Tomasina. Aquest havia 
deixat tots els seus béns al seu nebot Felix i als fills descendents mascles. Coin 
que Fklix només havia tingut una nena, la monja reclamava l'usdefruit de les pen- 
sions del capital i els jesuites, la propietat. Tot aixb va acabar en una concordia: 
els Torras de Bages van haver de pagar 450 lliures que es van pagar mitjangant 
el traspas de tres censals de la farnília. 

b) En la inateixa demanda Josepa Fjbregas, una filla de la segona dona de 
Jacint Torras de Bages, es queixava que havia rebut un dot molt petit si es com- 
parava amb les seves germanastres (800 lliures enfront de 2240 lliures). 
S'arguinentava que quan es van dotar les primeres filles la casa podia suportar- 
110 inillor que quan es van haver de dotar les últiines. El confiicte es va acabar 
amb una concordia i pagant 1125 lliures a Josepa (la ineitat de les quals es van 
convertir en un censal) (Not. RALLAT, Cap. 1741-1751, 10-X-1746). 

55. Podeiii trobar molts altres exeinples de censals creats per la petita noblesa pero no en tots s'espe- 
cifica el destí que es dóna als diners. En un cas o altre, aquest recurs a I'endeuLament. encara que fos la 
foriiia iiiés barata si ho compareiii aiiib altres iiiecanisliies, posa de  manifest les dificultats d'aquest gmp 
social (Llibre Mestre de Censals de  la Seu de Manresa, Arxiu Historie de la Seu d e  Manresa). En una anili- 
si de  les causes de  la creació de censals a partir de les dades d'aquest llibre (FERRER ALOS, 1986b: 43) s'ob- 
seinra que el grup social que iiiés diner deriiana\~a per pagar dots i Ilegítiiiies era la petita noblesa (32.3% 
del capiial i 28.571 libras) i basicailient s'endeutava per aquest motiu. 

56. No vol dii- que hagueiii localitzat tots els conflictes en que es van veure eiiibolicats. És possible que 
n'lii liagi d'altres que la docuiiientació notarial no Iia periiies identificar. Tot i a¿xí són suficients per adonar- 
nos de  l'alt nivell de conflicii\.itat. 



cl Felix, I'liertu no  va conviute amb el seu pare sinó en una altra casa. El fet 
estava previst en els capítols matrimonials perb no era el mes freclüent. Jacint, el 
seu pare, havia de passar-li una pensió de 275 lliures anuals i aliments. El p:ire 
es queixavri que era una quantitat elevada que perjudicava la marxa del patri- 
iiioni. Vegi's més amunt la descripció d'aquest conflicte (Not. F. SOLER, Test. 
1710-1745, 11-111-1733). 

d) M. 1gnisi:i Pons era la segona dona de Jacint Torras de Bages. L'any 1754 
trobern un conflicte entre els hereus de %f. Igniisia i el patsimc~ni Torms i la sevli 
corresponent concordia. Aquells reclamaven 50 lliures anuals que és el que redi- 
turiva el dot de la seva mare, 25 lliures pels rttdits de l'escreix i 175 lliures de pen- 
sió vitalicia que el seu marit li liavia clekat. Lbgicament la coniplicada situaci6 
liereditiria que MIaria Ignjsia es va trobar en  quedar vídua li aconsellava deixar 
13 casa, pero l'liereu no va complir el pactlit (Not. RALLA?; Cap. 1752-1761, 
16-XI-17561. La concbrdia recollia els interessos entre les dues parts. 

e l  En aquest cas el conflicte 6s entre Josep Argullol i Vidal i Antbnia Torras 
de  Bages, la pubrlla contra Francisco Argullol i hlolins de Calaf. Els Asgullol de 
Calaf prett'nien cobrar el dot de M. Griicia Molins que havia mort quan va néi- 
xer el seu fill Valentí. Argumentaven que els Argiillol de Calaf eren els liereus dcls 
t~éns  de M. Gs2ci;i. Amb l'escreix suposava 3.550 lliures. La disputa va acabar en 
concbrdia: cls Arg~illol van pagar a Francesc Xrgullol i híolins 525 lliures i aixi s'a- 
cabava el plet.(Not. RALWT, Cap. 1772-1782, 29-M-1773). 

f) Ln altre co~iflicte apareix entre Antbnia Tosras de Bages, la vídua i el 11s. 
en medecina Josep Oliva i la seva dona Teresa. Antonia estava obligada a pagar 
56 lliures anuals a consequ?ncia de la creació dkin censal de 1.120 lliures per 
pagar e1 dot de la seva filla. L'any 1728 es van deisar de pagar les pensions. 
L'Audiencia de Santpedor va fallrir a favor de 13 parella 1176 Iliiires que corres- 
ponien a lcs pensions endarresides des de 1728 CNot. RALLLT, cap. 1752-1761. 
24-V-1756). Es va signar una concbrdia sobre coiii es pagaven. La forrim de paga- 
iilent fou el trasphs de censals. 

g) El darres conflicte que coneixeril és el que va enfrontar Rc~iilon Argullol i 
Serra ainb el seir pare Joaquiin Argullol i Leon. Més amunt ja I'liem descrit. 
Kaiiion es va casar als 50 anys amb una dona de 19 que no va apostar gliirebé 
res al matriiiioni. El seu pare va intentar deslieretar-lo perb h jiistícia el va reco- 
neixer con1 3 liereu davant dels altres gerinans beneficiaris del darrcr testalnent 
del seii pase. 

Seguranlent es van produir altres conflictes entre els menibres de la família. 
M. Antbnia Torras de Bages, la pubilla, en un dels seus inúltiples testaments es 
queixava de que I~s.pllas bar1 sofi l~ moitper izo cohlai* 1aspe~lsion.s ~ieI ~lotpatcl-n 
f~cr cu@a de qui golteriza ~izos hens (Lligall Argiillol, AHChI) Es referia a les fille\ 
iiionges que no cobraven el vitalici pactat. Son indicis que els conf-lictes no es 
van reduir als que heni esposat aquí. 
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Els conflictes liereditaris posen de manifest els punts debils del sistema here- 
ditari catah: I'enfrontament entre la niare vídua i l'hereu, agreujat si la vídua ho 
era en segones núpcies i l'enfrontament entre hereu i els seus germans pel cobra- 
ment de les llegítimies i dots. Aquests problemes eren presents en tots els grups 
socials perh tot indica que a la petita noblesa aquest aspecte té una rellevancia 
més gran pel recurs freqüent a la justicia. La causa darrera d'aquesta situació es 
troba e n  la contradictoria situació ja exposada d'una estrategia d'ascens social i 
un creixement de les rendes que no anava al mateix ritme de les despeses d'a- 
qiiesta nova situació social. Així mateix, el caracter rendista dificulta trobar nous 
capitals per fer créixer aquesta renda. 

L'ascens social implicava el pagament de dots elevats. En comptes de pagar 
en numerari que no es tenia s'optava o bé per traspassar censals a la filla (amb 
la qual cosa es reduia la capacitat de produir renda del patrimoni) o bé per con- 
vertir el dot en un censal i assumir la pensió anual f i n ~  que es pogués fer front 
al capital. En aquest cas, també es carregava el patrimoni amb una nova carrega 
anual i, a més, no es liquidaven els drets dels fills i aquests estaven contínuament 
pendents de si cobraven o no el que els tocava. Sembla logic en aquest context 
de progressiu ofec per les carregues constants que anaven acumulant-se que la 
família optés per no  fer front als compromisos. D'aquí que el recurs a la justicia 
fos inevitable i els conflictes familiars sorgissin amb molta freqüencia. 

Pledejar costava diners fet que podia agreujar encara més la sihiació per la 
qual cosa era freqüent el recurs a la concordia entre les parts. El pacte suposava 
renúncia per les dues parts i, per tant, el cabaler havia de reduir les seves pre- 
tensions davant l'hereu. Així mateix, solien passar molts anys des que es plante- 
java el conflicte fins que es resolia per la qual cosa la inflació (no comptada mai 
quan es fixava el que s'havia de pagar) jugava a favor de l'hereu del patrimoni. 
Teresa, per exeinple, cobrava part del seu dot en forma de pensió de censal. Va 
cobrar la darrera pensió l'any 1728 i el plet familiar no es va acabar fins el 1756. 
Ningú va considerar el que havien pujat els preus durant aquest període. L'hereu 
era qui hi sortia guanyant: pagava menys i la inflació jugava al seu favor 

Així doncs, la conflictivitat familiar era deguda, en darrera instancia, a la con- 
tradicció entre l'ascens social i les dificultats per adaptar la renda a aquest objec- 
tiu per la peculiar forma d'actuar econhmicament. Cna vegada esclatats, el patri- 
moni jugava 13 carta de les conchrdies i dels pagaments endarrerits con1 una altra 
de les opcions possibles per reduir el cost de la col.locació dels fiils i, en conse- 
qüencia, destinar els recursos a finangar el seu nivel1 social. En aquest marc, els 
problemes amb els fills eren inevitables. 



Conclusió 

IIern vist que el gnip social que liem anoinenat ciutadans honrats te una corii- 
posició diversa en funció del seu origen: els patricis urbans de Barcelona i altres 
ciutats: els grans propietaris nirals del nord-est de Catalunya (Girona, Ripolles, 
Osona, etc.) i els comerciants i artesans de ciutats intermedies que es van enri- 
(luir al Ilarg dels segles i m711 El nostre estudi s'lia centrat en unri faiiiilia 
d'aquests darrers encara que hem aportat dades d'altres genealogies put~licades, 
fonamentalinent del segon gsup. 

La tesi que he111 defensat al llarg del treball es pot resumir dient que l'opció 
rendista (viure dels ingressos que proporcionaven els arrendaments de propietats 
i les pensions de censals) té una contradicció: 13 dificultat per fer créixer de forriia 
constant la renda de tal manera que una part de 13 niateixa es pugui invertir en 
noves bases patrimonials que incrementin els ingressos. A tot aix6 cal afegir el 
desgast que pateix la renda per la seva administmció indirecta (frau en el seu 
papment per pai-t dels cariiperols) con1 per desgast d'alguns actius (les pensions 
de préstecs a cerisal es devaluaran de forma progressiva al llarg del seglc m111 
per la rediicció clels tipus dynterks, la inf-lació i la vaga de pensions). Acliicski 
opci6 rendista ve acoinpanyada d'un ascens soci:~l (pas de mercaders i corner- 
cirints a ciutadans lionrats i cavallers) que significa iiiés despesa en suiiiptuositat 
social. No afirmo que 13 petita noblesa fos una classe pobre i miserable sin6 cluc 
intento assenyahr el punt dttbil d'un plantejament rendista: la situació d'irigres- 
sos insuficients o de creixeinent molt lent enfront les noves necessitats. 

L\anjlisi de la faniília d'aquest grup social i les estratttgies matrimonirils i suc- 
cess6ries que es van desenvolupar poden entendre's inolt inillor si les conteiii- 
pleiii a partir d'aqiiesta tesi. El sistema de transinissi6 de béns que es fa servir 6s 
el dotal, exactainent igual que el que fan servir els c:iiiiperols acomodats Les for- 
iiies ci'abordar el desgast de la renda que heiii assetiplat en aquest grup sociril 
són les segiients: 

a) La vinculació dels patriiiionis. Amb aix6 es pretenia forcar el que usufnic- 
tu~iva el patriinoni a buscar solucions diferents a la seva venda. ES la por qiie 
pogués fragmentar-se el patriinoni i, per tant, a la dis~iiinució de la renda. el (lile 
porta a vincular-lo. 

t,) Absencia de control de la natalitat, per tant, no pot parlar-se de reducció 
del noinbre de fills per reduir el pagament de Ilegítiines. Tot i així es detecta que 
a cada relleu generacional (d'hereu a hereii) prtssa un llai-g període de teiiips 
(3.1 anys a la faniília que Iiein considerat). Retardant Ikedt de casainent de l'lic- 
reu. es redui'a el riombre de generacions i de fills a dotar. 

C) El casainent de I'liereu amb una filla procedent d'un altre gmp social 
(coiiiercirints, indiistrials) que aspiren a l'ascens social es converteix en una foriiia 
d'ohtenir 1icliiides:i i refer-se de les dificultats. El conierciant. aquest pagaiiienr el 
h pcr entroncar ainb faiilílies d'un prestigi social superior al seu al qual aspira. 



Aixb suposa també una pressió sobre els dots que poden augmentar i crear difi- 
cultats a altres membres del inateix grup social si volen inantenir el ritme de  crei- 
xeinent per mantenir el seu prestigi social. 

d) La freqüencia dels casaments hereu/pubilla que suposen una unificació 
patrimonial. De dues fainílies en queda una de  rnés forta en  el sentit de  inillorar 
el nivel1 d'ingressos. De fet és la millor forma d'incrementar la base rendista d'una 
fainília. Aixb és possible encara que hi hagi una natalitat alta a cada generació 
com hem vist. El mecanisme que permet la seva aparició és que els fills mascles 
no es casen quasi mai (romanen solters o entren a I'església) i les filles es casen 
amb hereus. Si mor l'hereu sense fills és una filla la que es converteix en  pubi- 
lla i annexiona el patrimoni al del seu marit que és hereu. 

e) L'estalvi de dots es produeix també mitjangant el celibat i l'entrada d'algu- 
nes filles al convent que era inolt més econbmic com hem vist que dotar una filla I 

per un matriinoni carnal. Al mateix temps, no  es pagava el dot en efectiu sin6 
que es podia pagar mitjangant la creació d'un vitalici a favor de la monja durant 
la seva vida natural. 

f) Detectem el pagament de molts dots initjangant el procediment o bé de  tras- 
passar censals (ainb la qual cosa es traspassava part del patrimoni que generava 
renda) o bé convertint el dot en  un censal i carregant-se de  pensions anuals a 
satisfer. A vegades era la filla la que havia de  cobrar anualrnent de la seva famí- 
lia d'origen i d'altres es creava un censal en  alguna institució eclesi2stica. D'una 
o altra manera es posa en evidencia la incapacitat dels patrimonis de generar els 
recursos per pagar els dots. 

g) Una conseqüencia lbgica són els plets interposats per meinbres de  la famí- 
lia que no  han rebut les pensions anuals. Els plets acaben en concbrdies en les 
quals es pacta una quantitat que es situa entre la que demanaven les dues parts. 
La fam'lia d'origen sol sortir guanyant (i estalviant pagaments): paga nienys i 
molts anys després que hagués de fer-ho. 

La faiilília Torras de Bages / Argullal lia permes mostrar algunes d'aquestes 
característiques. Tot i així, la din2mica econbmica de la comarca de Bages, pio- 
nera en la industrialització catalana, donava més oportunitats a la família que pot 
així sobreviure fins el segle XX. A finals del segle XVIII l'hereu va invertir pri- 
mer, i es va convertir en  propietari després, d'una fabrica d'indianes que fou 
arrendada al millor postor en el segle XIX. Els casaments tant dels hereus com 
de les filles es van orientar cap a l'elit de la ciutat de la qual van formar part, 
després de  dos casainents consecutius hereu/pubilla que van rnillorar substan- 
cialment el patrimoni. 

Malgrat aixb, el comportament d e  la família va continuar essent rendista. Es 
en el segle XX, quan la contradicció que hem assenyalat al principi va tornar a 
posar-se en evidencia, que el patriinoni va comensar a vendre's. Tres filles, la 
repartició del que quedava del patrimoni entre elles (les finques més preuades) 
i els casaments amb industrials de prestigi, foren el punt final. 
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