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1. TRANSMISSIó DELS B�NS, HERèNCIA l SUCCESSIó

Els sistemes de transmissió dels béns, més que processos que

segueixen les normes sancionades pels sistemes juridics o el costum

social, són sobre tot adaptacions flexibles de les estratègies fami

liars. Per això, més que estudiar regles formals úniques, cal cercar

els diferents factors que intervenen per decidir la forma concreta

de transmissió de la propietat. Com assenyala.Bourdieu:

·cal trencar, amb el Juridicisme que impregna encara avui tota la tradició etnològica que
tendeix a tractar tota pràctica co� a una execució: execució d'un ordre en el cas a'un juri
dicisme naïf que fa com si les practiaues fossin directa�ent deduib!es de les regles jurídi
ques expressament constituïdes i legalment sancionades o de prescripcions del còstum assorti
des de sancions morals o religioses; execució d'un �cdei inconscient en el cas de i'estructu
ralisme, Que reinstaura, en la perspectiva de l'inconSc1ent, la teoria de la prictica del

juridicisme naïf tot representant la relació entre la ilengua j la carauia o entre l'estruc
tura i la pràctica, a partir del model de relació entre ia partitura musical i la seva exe

cució: (Bourdieu, 1972:1105-1106)

En aquest sentit -tal i com suggeriem a la introducció-, a

l'hora d'explicar els models hereditaris és necessari tenir en comp

te els condicionants derivats de l'evolució històrica del conjunt de

la societat (aspectes socioeconòmics i demogràfics) i de la histò

ria particular de cada casa (evolució del curs domèstic). D'aquests

aspectes en tractarem en les pàgines següents.

Per descobrir les pràctiques hereditàries ens caldrà fer una

diferenciació entre els conceptes d'herència de successió, una

distinció ja antiga en l'antropologia (Maine, 1861). En el nostre

cas, aplicarem el qualificatiu de successor a la persona que conti

nuarà vivint a la casa paterna, el qual serà amb freqüència qui

s'ocuparà dels pares en els darrers anys de la seva vida, i qui

rebrà en herència la casa i la part més important del patrimoni.

Tanmateix, el successor no sempre és necessàriament ni l'hereu únic

ni el hereu principal. Successió implica 'Jna concepció de continui

tat del grup residencial; herència, una transmissió del patrimoni.
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La diferenciació entre hereu i successor ha estat utilitzada

sobre tot en els sistemes en els quals la propietat és dividida.

Per contra, en els de transmissió indivisa, ambdós es confonen: és

el mateix qui hereta les propietats familiars i el qui succeeix al

seu pare. Per a nosaltres, la distinció ens serà útil per comprovar

l'articulació entre les estratègies hereditàries i residencials. Si

bé habitualment la successió del grup domèstic és única, per contra,
l'herència del patrimoni és bilateral i es presta a múltiples estra

tègies i possibilitats en el context de cada cicle familiar. Com as

senyala Fine-Souriac (1977: 485), "7es estratègies de successió .. 7es

estratègies matrimonia7s tenen sempre com a fina7itat l'adaptar el
m i t Ior possib7e 7es aspiracions econòmiques amb e7s e7ements demo

gràfics (naixements, morts, etc.) per reproduir 7a casa amb tota 7a

seva xarxa de poders inherents i externs ",

1.1. Herència

Com a procés d'adaptació, en cada herència (ai llarg d'aauest

cacitol utilitzarem aquest concepte en referència al conjunt de

Dràctiques de transmissió ae la crccietat entre una i altra qenera-
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,

les D, rODo ietats a un sol hereu, ja1) ïransm;ssió de totes

sigui:
1a) hereu únic;
1b) hereu principal amb tíansferència de diners o

béns mobles a d'altres persones;
2) hereu principal amb transferència de terres o cases a d'al-
tres persones;
3) repartiment no igualitari;
4) repartiment igualitari.

En les pàgines següents intentaYem descobrir la freqüència amb

que s'han donat aquestes diverses formes, tot suggerint les seves

variacions temporals i segons la posició social dels grups residen

cials. Tanmateix, les diferències entre uns i ,altres tipus de trans

missió no són essencials, sempre i quan una societat admeti la pos

sibilitat de transferir terres a d'altres persones diferents a l 'he

reu principal. Al Priorat, la situació de les parcel. les en partides.
diferents facilita una possible dispersió de la propietat i circula-

'ció de parcel.les al llarg de les generacions, fins al 'punt que es

fa difícil reconèixer la persistència d'unes mateixes parcel. les
dins d'una línia successòria al llarg dels anys analitzats. Només en

els benestants és possible veure-hi una certa persistència, però
així i tot només es refereix a una part del seu patrimoni (l'altra
circula amb freqüència). Aquesta mobi7itat patrimonia7 no només es

produeix per l 'herència, sinó també mitjançant les compres i vendes

de terres, les apropiacions per préstecs no pagats, en els canvis i

noves construccions de cases i fins i tot les subhastes públiques
dels béns deixats a l'Església han contribuït a aquesta mobilitat.
Una mobilitat d'aquest tipus pot donar-se sense alterar l'accés

diferencial a la propietat, sense implicar un igualitarisme o uns

canvis constants en la posició social. Ans al contrari, els benes

tants desenvoluparien, sobre tot en els moments de crisi, una activa

política de préstecs, d'atracció de capitals i de compra de terres.

Per això, les diferències entre uns i altres tipus d'herència
son més quantitatives que qualitatives. Que una herència es conver

teixi, per'als altres fills no hereus principals, només en pagaments
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en diners del dot en casar-se o de les legítimes, o bé contempli
també la donació d'una parcel. la de terra o d'alguna casa, depèn de

la posició econòmica de la casa, del joc de les aliances i de la si

tuació de fet creada dins d'aquella generació pel desenvolupament

específic del curs domèstic. Però això ens porta a una consideració

més: què és el que es valora més en cada transmissió, la continuitat

de la casa pairal o l'assegurar a cada fill una posició econòmica

d'acord amb la seva casa d'orientació? En la perspectiva de les co

munitats estudiades està clar que el que prevaleix és el segon. Ara

bé, contràriament als petits, els benestants compten amb una propie

tat suficient com perquè, la dispersió d'una part del patrimoni no

alteri la posició econòmica de l'hereu principal. Per això, com

mostren les dades que segueixen, entre els benestants i mitjans ha

estat més freqüent la tendència a transmetre parcel. les o cases a

d'altres fills, a part de l'hereu principal, que entre els petits

propietaris. Què repartir quan es té poc a repartir?

1.2. Successió

La successió familiar tractarà, per contra, de mantenir un

fill a casa, amb una doble funcionalitat: per a la continuitat del

patrimoni familiar; i per mantenir als pares en els darrers anys de

la seva vida a canvi d'un sostre i la possibilitat d'obtenir unes

terres. El major o menor èmfasi en una o altra funció depèn sobre

tot de la posició social de les cases i de la situació del cicle

familiar (la vida o no dels pares). Majoritàriament, durant el segle

XIX, el successor era el fill primogènit; després, la proporció
entre successors masculins i femenins s'ha equilibrat.

Hem considerat com a successor al fi", filla o d'altre parent

que continuarà residint en la mateixa casa després de la mort dels

pares. Tanmateix, la mobilitat residencial que hem observat incideix

en que en moltes cases no hi trobem una continuitat, com abans hem

indicat. Sobre tot entre els petits propietaris, la continuitat no
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sempre és possible. Sotmesos a uns continus processos d'endeuta

ments, la manca de diners els impossibilitava el pagament de dots

legítimes o bé es veien obligats a hipotecar les seves terres i

cases, que sovint perdien (per contra, les cases benestants realit-

zaven una important activitat econòmica, com a prestadores com a

compradores de cases terres). Per això, els fills es veien obli-

gats a marxar sovint de casa amb les "mans buides" i els Dares, en

fer�se grans els fills, els empenyerien a marxar per ocupar-se com a

mosso, jornaler, o a viure i casar-se en un altre grup residencial.

Això afectava sovint a tots els fills, inclu�t el primogènit.

A aquesta mobilitat derivada de causes econòmiques cal afe

gir-li encara dues causes més. Sotmesos a constants canvis en la

seva composició, trobem forces grups residencials que no podien

arribar a completar la successió d'una generació a una altra o, fins

i tot, el propi cicle familiar, per raons demogràfiques. També, com

hem vist anteriorment, en el curs d'un cicle familiar, els membres

d'un G.R. podien variar sovint de casa. Tot plegat contribuia, en

definitiva, a la manca de continuitat de molts grups residencials,

sobre tot de jornalers i petits propietaris.

Tanmateix, nosaltres estudiarem, en les pàgines següents, els

grups en els quals observem una continuitat no els altres. Per

què, doncs, aquestes reflexions? Ho indiquem per mostrar com la
o

mobilitat residencial, la mobilitat dels G.R. i la mobilitat del

patrimoni fan que l'aplicació del concepte de "casa" com a equiva

lent a unitat de transmissió patrimonial, resulti problemàtic per a

les comunitats estudiades, excepte entre els benestants. Entre pe

tits propietaris i jornalers, la casa era més aviat una unitat de

producció i consum temporal. Per això, en cada successió, el que im

portava no era tan assegurar la perpetuació de la casa i d�ls �eus

béns, formant una unitat, sinó l'oferir als fills quelcom per comen

çar, uns béns que permetessin uns mínims recursos. Per això, la

lògica de la successió domèstica és doble al Priorat. Per als benes

tants, aquesta representa la continu�tat de la casa, del seu presti-
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gi i patrimoni (tot i oferint als altres fills els béns necessaris

per no rebaixar excessivament la seva posició). Per als petits pro

pietaris, per contra, amb la successió es pretén acollir als pares

en els seus darrers anys i, a la vegada, ajudar al fill successor a

"començar" 1 sol.lucionant-li el problema del seu habitatge i ofe

rint-li unes terres que contribueixen a un mínim manteniment.

1.3. He rènc i a successió a partir de l'anàlisi dels cursos domès-

Per estudiar la presència de les diferents formes hereditàries

les persones que succeeixen en les cases tornarem a recòrrer a una

doble metodologia, quantitativa i qualitativa. En primer lloc, ana

litzarem de nou les reconstruccions dels cursos domèstics (F.C.D.).
En cada curs hi hem anotat totes les propietats registrades del

grup residencial a través de diverses generacions, així com totes

les transmissions patrimonials que ha estat possible correlacionar

(1], el que ens ha permès comptabilitzar 411 transmissions here

ditàries (206 de Torroja, 1867-1925; 111 de Torroja, 1926-1986; i 93

de Gratallops, 1926-1986). Pel que fa a les successions, n'hem comp

tabilitzat un total de 730 (respectivament, 319, 317 i 93) [2].

En segon lloc, intentarem delimitar les estratègies heredità

ries en funció de la posició social, el que serà estudiat sobre tot

a partir de dos estudis de cas de dues famílies, l'una benestant i

l'altra mitjana/petita propietària, analitzant el desenvolupament
del curs domèstic en relació a les estratègies matrimonials i here

ditàries que es van posant en pràctica d'una generació a l'altra.
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2. LA SUCCESSIó DOMèSTICA: DEL PREDOMINI DE LA PRIMOGENITURA MASCU

LINA A L'EQUILIBRI ENTRE FILLS l FILLES.

2.1. Successió continuitat domèstica

L'envelliment dels pares i la seva mort, tard o d'hora es fan

inevitables i es planteja la qüestió de qui succeeix finalment la

pròpia explotació, el que es relaciona amb la qüestió de la trans

ferència del poder. A partir de quin moment es produeix el relleu

del pare al 'fill o al gendre dins del grup residencial com a encar

regat de l'explotació agrària? El procés és, habitualment, llarg i

difícil, perquè si bé en el matrimoni el fill nomenat hereu rep les

terres, els pares es reserven l'usdefruit fins a la seva mort. Això

implica a la pràctica un cert control econòmic, però des del moment

en que el padrf no pot anar a t reba 11 ar al camp e 1 seu poder es

converteix més en simbòlic que en real.

Quadre 1.-
Successió domèstica. segons la posicIó dins l� fratria. Gratallops i Torroja, 1792-1986

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL Grata lleus Torroja TortGrat Torroja Gratallops
Posició 1792-1986 1792-1853 186 i -1925 1926-1986 1926-1986 1926-1986

A. Fill primogènit 385 (52,7) 190 (59,6) 106 (51.5) 89 (43,4) 38 (40,8) 51 (45,9)
B. Fill no primogènit 105 (14,4) 51 (16, O) 30 (t 4,6) 24 (11,7) 4 (4,3) 20 (18,0)
C. Fill (ordre descon.) 36 ( 4,9) 27 (8,5 ) 1 (4,4) (1,0) 1 (1,0) 1 (0,9)
O. Filla primogènita 142 (19,4) 30 (9,4) 44 (21,3) 68 (33. t) 41 (44,1) 27 (24,3)
t. Filla no primogènita 33 ( 4,5) 8 (2,5) 12 (5,8) (3,8) 4 (4,3) 7 (6.3)
F. Fiila (ordre descon.) 17 (2,3) 10 (3,1) í 2,4) ( t ,O) 2 (2,1) (O, g)
G. Altres 12 ( l ,6) 3 (0.9) i O. 9 ) (3,4) 3 (3,2) (3,6)

A+8+C. FILL 526 (72,0) 168 (84,0) 143 (69,4) 115 (56,1) 43 (46,2) 12 (64,8)
O+Et F. FIL LA 192 (26,3) 48 (15, O) 61 (29,6) 83 (40,5) 47 (50,5) 35 (31,5)
B+C+O+E+F. FILL/ A NO PR. 297 (40,1) 99 (31,0) 91 (44,2) 107 (52,2) 51 (55,9) 55 (49,5)

TOTAL 730 319 206 205 93 111
--._------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Font: etaboraci6 pròpia, segons les fitxes dels cursos dotestic!
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Tanmateix, la seva posició ha estat molt diferent segons la

seva propietat. Entre els jornalers i petits propietaris, els vells,
amb una propietat ben minsa, depenent econòmicament dels fills

(abans de l'extensió de les pensions), el que qüestiona la seva au

toritat. Entre mitjans i benestants, en canvi, malgrat la promesa de

transferència de la propietat, el pare es reservava el control eco

nòmic de l'explotació. Entre els petits propietaris, més que en ter

mes d'autoritat, la successió es planteja en la doble funció que

abans assenyalàvem: atenció als pares vells a canvi d'obtenir un

sostre una explotació per començar. La continuïtat domèst1ca és

més el fet resultant d'aquesta situació que no la seva causa deter

minant.

2.2. Qui són els successors?: evolució temporal

En general, han estat més els fills que les filles (72 sobre 26

%), els que han succeeït als seus pares (quadre 1). Tot i així,

aquesta pràctica ha anat modificant-se a mesura que ens aproximem a

l'actualitat. Així, si a principis del XIX (veure apèndix), la norma

de successió masculina (87 %) i preferiblement pel primogènit (68 %)

era seguida de forma pràcticament absoluta, a partir del 1940 els

fills i filles han succe�t als pares gairebé en la mateixa proporció

(a Gratallops fins i tot hi han hagut més successions femenines). Un

canvi tan significatiu (q�e s'ha fet a més de forma progressiva) su

posa variacions en les mentalitats i actituds al respecte, però so

bretot, aquestes modificacions han d'entendre's dins del procés de

transformacions socials; econòmiques i en funció d'un context de

crisi productiva i de modificació de les pautes demogràfiques. L'e

migració de molts fills i la reducció del nombre d'aquests (el que

incrementa les possibilitats de tenir fills d'un sol sexe) contri

bueixen a aquestes transformacions. Així, els testimonis orals no

troben cap inconvenient, avui, en que els darrers anys de la vida

es passin al costat del filla de la filla, o en que continuï treba

llant les terres el fill o el gendre. Moltes mares, fins i tot, pre-
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fereixen conviure més amb la filla que amb el fill, car s'espera que

les atencions d'aquesta serien més grans.

L'anàlisi d'aquestes variacions segons la propietat dels grups

residencials no revela actituds molt diferents entre elles. El com

portament de tots els G.R. sembla haver estat similar respecte a

l'èmfasi en la successió masculina i en la seva disminució [3].

Quadre 2.-
Ordre del fill o filla successor en la fratria de germans

Gratallops i Torroja, 1792-1986

Posició 1792-1853
Fillla únicla 24 J153 (47,9)
1 129

- 2 56

Jl08 (33,8)
3 38
4 14
5 7

: J2 (0,91

últim 49 (15,3)
Desconegut 37
Altres (no fill) 3
TOTAL 319

1867-1924
28 J

132 (64,1)
104
21

J
46 (22,3)

lS
7

D 9 (4,41

29 (14,1 )
12
2

206

1925-1986
47 J137 (66,9)
90
30

J
55 (26,9)

17
8

J 2 (l,ni

31 (15, 1)
4
7

205

Total

99J m (57,S)
323

10il 209 (28,6)

73J29
lh

: I 33 (4,5)

U
109 (15, O)
53
12

730
�------------------------------------------------------------------------------------------

Font: elaboracio pròpia, segons les fitxes dels cursos do.uties

Per precisar més com es produeix el procés de successió dins

del G.R., hem analitzat quin ha estat l'ordre de successió segons la

posició dins la fratria, independentment del seu sexe (quadre 2).

Com s'observa, en un 60 % de successions ha estat el primer fill o

filla el que es quedat al propi -grup residencial, dada que suggereix

la importància de la successió primogènita. Tanmateix, una lectura

atenta de les dades permet fer dues consideracions. D'una banda, el

fet que una part significativa dels successors primogènits (més del

20 %, amb un increment considerable en els darrers anys) han estat

en realitat fills o filles únics. Aquest és un factor clau per ex-
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p1icar el manteniment d'una elevada primogenitura en la successió.

En aquests casos, el problema de l'herència i de la successió és

molt fàcil de sol. 1ucionar.

D'altra banda, en un nombre important de casos, el successor no

ha estat el més gran, pel que cal suposar que abans del matrimoni

d'aquest s'han casat d'altres germans. Molts, fins i tot, estan

situats en una posició força llunyana en l'ordre de successió. En

aquest fet hi incideixen dos tipus de factors, l'un demogràfic,

l'altre socia1.E1 demogràfic és prou clar, a causa de la possibili

tat de la no presència de fills masculins entre els primers fills,

pel que els pares hauran d'esperar força a que el primogènit masculí

sigui adult. A partir de la quarta posició en la successió, vol dir

que entre el primer fill i el successor es porten, com a mínim, uns

cinc anys. Això, en el context de la societat del XIX amb una e1eva-

da mortalitat, feia que sovint no arribessin a veure casat al seu

fill successor, o bé que passessin molts anys sense que la successió

estigués resolta, mantenint en part oberta la decisió definitiva

sobre l'hereu.

Els factors demogràfics, però, no expliquen totes les dades.

De les 62 successions corresponents a fills situats en la fratria a

partir de la quarta posició, només en 22 el successor ha estat el

propi primogènit masculí. En els altres casos, que corresponen

majoritàriament a grups residencials de petits propietaris, sembla

que s'ha produYt una estratègia tendent a retardar al màxim l'elec

ció del fill successor, fins a un dels darrers. Amb poques possibi

litats econòmiques, la permanència del primogènit casat a casa, amb

els seus fills i els germans menors (que es quedarien a viure a la

casa paterna encara forces anys) crearia un G.R. amb un excessiu

nombre de boques a alimentar per als recursos de la casa. La sol. 1u

ció, en aquest sentit, passa pel casament dels primers fills i la

seva residència en un altre G.R. o en un de nou, deixant la succes

sió del G.R. patern per als seus germans més joves, sobre tot en els

casos en que els germans es portaven molts anys. Aquesta forma de
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successió correspon, habitualment, a cicles familiars llargs, en els

quals els pares resten actius i conserven les seves responsabilitats
durant força temps. En el moment de la mort, però, el pare pot

repartir algunes terres entre els fills més grans, compensant així

la successió dels darrers.

No deixa de ser significatiu, en aquest sentit, que trobem 109

successions (un 15 % del total) corresponents al darrer fill, de les

quals només 29 corresponen al darrer fill primogènit masculí. En la

resta, en certa manera, podem parlar d'u1timogenitura. La proporció,
tot i ser reduida, podria incrementar-se si tenim en compte també el

cas dels fills únics, també últims (14 %) el d'aquells que el

successor és el darrer fill masculí, encara que no el darrer de la

fratria. La conveniAncia de retardar la successió el màxim possible

(associat a la pràctica d'una edat elevada "en el matrimoni), ha

estat, doncs, una altra de les estratègies successòries.

2.3. Les condicions en que es produeix la successió

Per conèixer les causes que fan que un o altre fill sigui el

successor i la seva variabilitat, hem analitzat les relacions del

successor respecte

rents: quan ho és el

als altres germans en dues circumstàncies dife

primogènit masculí quan no ho és.

Si bé la majoria de vegades en que el successor és el primogè
nit masculí aquest té germans o germanes (quadre 3), pel que el fet

que sigui el successor és la conseqüència d'una elecció social, en

el darrer període una quarta part dels primogènits masculins succes

sors han estat fills únics. La reducció de la natalitat, doncs, ha

simplificat la transmissió de la propietat.

Aquesta simplificació, però, va acompanyada d'una modificació

molt més significativa: la residència extensa amb d'altres germans

després del matrimoni del primogènit. En la institució característi-
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ca de l'hereu, quan aquest es casa ha de compartir la residència amb

els altres germans solters, els quals viuen a la casa paterna fins

al moment del seu matrimoni, sovint tota la vida si es tracta de

solters. Si al XIX aquesta norma es complia la majoria de vegades,
durant aquest segle només un terç dels primogènits han compartit la

seva residència conjunta amb d'altres germans (quadre 3).

Quadre 3.-
Relacions a�b els altres germans, quan el pri�ogènit �ascu1í és ei successor

Gratallops i Torroja (1192-1986)
--------------------------------------------�--------------------------------------------------

Grata llops Torroja Grat+Tor TOTAL
1192-1853 1866-1925 1926-1986 1192-1986

r. TÉ O' ALTRES GERHAKS?
Fill únic 31 (10,0) 29 (14,1) 50 (24,1) 110 ( 14,5)
Amb germs (8 o Z) 287 190,0) 171 (85,8) 154 (i5.3) 618 (13,5)

II. RESIOèNCIA O'ALTRES AL MATEIX G.R.GERHANS OESPRÉS OEL SEU MATRIMONI [*j
S;.gernans corresidents 107 (33,6) 114 (55,3) 130 (63,4) 351 (48,1)
Amb germans corres idents 198 (62,0) 75 (36,4) 64 (31,2) 331 (46,2)
Oesconegut 13 15 9 37
TOTAL 319 206 205 130
-----------------------------------------------------------------------------------------------

[*1 1n el cens Qosterior al utrilOni. font: ,laDoració pròQia, segons les fitxes dels

Cursos dO.tltics. Per a les dades co.cletes, jeure acendi�.

Un i altre fet tenen com a conseqüència una simplificació dels

processos hereditaris. Tot i la seva reducció, la permanència de la

primogenitura en la successió va acompanyada d'una desnaturalització

de la seva significació sociològica. L'elecció del successor esdevé

avui molt més fàcil i menys traumàtica per als altres germans, en

alleugerir-se la pressió sobre la terra. Si tenim en compte la seva

disminució numèrica i qualitativa, podem concloure que la pràctica
de la successió pel primogènit masculí ha perdut avui la importància

significació que va tenir, pràcticament, fins als anys posteriors
a la fi 1. loxera.

Ens cal analitzar, tanmateix, per les causes que porten, en

cada successió, a que el primogènit no �agi estat el successor,

trencant aquesta preferència. D'entrada, cal distingir-ne dos tipus
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de causes. En les primeres, de tipus biològic, la successió per un

primogènit masculí ha estat impossible, ja sigui per la seva ine

xistència o per la seva defunció (un 36 % del total de casos, segons

pot veure's al quadre 4). Si no és per aquestes causes, llavors la

successió del primogènit masculí ha estat perfectament possible i,
si no es porta a terme, ha estat la conseqüència de factors socials,
ja sigui per elecció dels pares o del propi interessat.

En aquest sentit, l'absència o l'emigració del primogènit ha

estat la causa més freqüent després de les causes biològiques (27
%), sobre tot entre els G.R. de menor propietat, en els quals s'ha

imposat la necessitat d'emigrar un fill, sent el primogènit el que

es troba més aviat en condicions de fer-ho. En canvi, si aquest ha

viscut al poble (29 %), tan freqüent és trobar-lo vivint casat a un

altre G.R. com solter al mateix. En aquest darrer cas, la causa de

que �o hagi estat ell el successor pot ser o bé perquè és menor i té

una gran diferència d'edat amb la germana que s'ha casat i succeirà;
o bé perquè el primogènit és ja prou gran i encara no s'ha casat,
pel que ha succeit un germà o germana menor que sí s'ha casat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Quadra 4.-
Causes o posició del prinogènit masculí quan aquest no és successor

Gratallops i Torroja (1792-1986)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Grata llops Torroja GrattTor TOTAL
1792-1853 1866-1925 1926-1986 1192-1986

1. Inexistència 20 (25,0) 21 (25,3) 38 (36,9) i9 (29,6)
2. Oefunc ió 18 (22,2) 3 (3,6) 3 (2,9) 24 (9,0)
3. Emigració o absència 28 (34,6) 22 (26,5) 23 (22,3) 73 (27,3)
4. Casat a un altre G.R. 6 (7,4) 15 (18,1) 19 (18,4) 40 (15, O)
5. Solter al nateix G.R. 5 (6,2) 11 (13,2) 14 (13,6) 30 ( 11,2)
6. Casat al Ilateix G.R. 4 (4,9) 4 (4,8) 1 (1,9) 9 (3,4)
Total 81 83 103 267
----------------------------------------------------------------------------------------------
Font: elaboraci6 pròpia, segons les fitxes dels cursos QOIèstics

Finalment, una qüestió més. Quan és la filla la que succeeix,
ho és sempre per falta de germans? La resposta (quadre 5) és clara.



474 -

Si al XIX la majoria de les filles successores no tenien germans

masculins (és a dir, la dona només succeia en absència dels ger

mans), al XX la majoria sí en tenen. En aquest sentit, l'increment

de la successió femenina que constatàvem a l'inici d'aquest apartat
es deu tant a causes de tipus demogràfic (amb menys fills, la possi
bilitat de tenir fills masculins disminueix, a més del fet de que

molts d'aquests emigrin de joves) com, sobre tot, de tipus social.

Tbt això .implica, evidentment uns canvis significatius en la men-

talitat en les estratègies de successió. De la rigidesa de la

successió masculina, només trencada per la manca de fills, es passa

a una nova situació, en el que la successió va més paral.lela a la

possibilitat de restar al poble o d'ocupar-se dels pares durant els

darrers anys de la seva vida. La successió sembla relacionar-se cada

vegada més a factors derivats de l'afectivitat i de les estratègies
residencials respecte als pares vells: la filla, així, sembla pren

dre més responsabilitats que els seus germans per atendre als pares.

Si abans primava la cooperació pare-fill per al conreu del camp,

avui potser és més important la cooperació mare-filla per a l'aten

ció de la casa i, sobre tot, per a la renda de l'afecte (Narotzky,

1988), la cura dels pares en la seva vellesa. Sense oblidar, tampoc,
el fet que els pares jubilats puguin aportar uns ingressos suplemen
taris per al grup residencial, en forma de pensions (4].

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Quadre 5.-
Presència o no de germans en els casos de successió d'una filla.

Gratallops i Torroja (1792-1986)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Grata llops Torroja Grat+Tor TOTAL
1792-1853 186ó-1925 1926-1986 1792-1986

1. Filla única 5 13 25 43 (24,4)
1. Amb gerllans (B) 15 30 39 84 (47,7)
3. Amb gmanes (I) 36 31 36 109 (62,1)
4. Amb gerllans o les (B o l) 38 42 53 133 (34,1)
Total 43 55 78 176
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Font: elaboraciÓ pròpia, ugons les fitxes dels cursas dOlèstics.
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3. FORMES D'HERèNCIA

Si bé la pràctica de la transmissió indivisa del patrimoni sem

bla haver estat majoritària (58 %), en una proporció important de

les transmissions (42 %) d'altres persones a part de l'hereu han re

but parcel. les com a herència, ja sigui amb el nomenament d'un hereu

principal i atorgant als altres parcel. les de terres (28 %) o la re

partició de les terres (14 %). A grans trets, les proporcions d'a

questes dades coincideixen amb les dels testaments, amb algunes di

ferències derivades del fet de treballar amb fonts diferents.

Quadre 6.-
Formes d'herència a Gratallops i Torroja (1867-1986)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipus TOTAL Torroja Tor+Grat
d'herència 1867-1986 1861-1925 1926-1986 1867-00(%) 1901-25(%) 1926-40(%) 1941-65(%) 1965-86(n.)

1. Hereu ún i e 219 (58,1) 119 (62,9) 100 (53,2) 66,0 59,0 46,9 58,3
2. Hereu pral. 104 (27,6) 46 (24,3) 58 (30,8) 24,S 24,1 33,3 28,1
3. Rep. no ig. 27 (7,2) 12 (6,3 ) 15 (8, O) 5,0 7,2 11,1 6,2 °
4. Rep. igual. 27 (7,2 ) 12 (6,3) 15 (8, O) 3,7 9,6 8,6 7,3 1
2+3H 158 (41,9) 10 (31,0) 88 (46,8) 33.8

.

41, ° 53,1 41,6 5
Total 1i7 189 188 106 83 81 96 11

Oesc. 34 11 11 12 5 3 8 6
TOTAL 411 206 205 118 88 84 104 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1: �ereu hic (totes les terres i illobllS ger a un sol hereu). Inclou dues ferles: 1a)_hereu ün i c i Ib) Herau

'd\lnclpal, ab tran5lissi6 da dinars als altres fi11s; 2: Hereu princi¡al, ull transferènc1i.de tar�8S o casas a

(,altras haraus; 3: ReoarticiO no igualitària; 4: iepartici� no igualItària. fent: ¡laboracl0 prop1i, segons les
ltxas hls cursos dolèStics.

La posició social de les cases, en definitiva, ens suggereix

varietats molt significatives respecte a les pràctiques hereditàries

(quadre 7). A grans trets, els petits propietaris han seguit molt

més la pràctica de la indivisibilitat del patrimoni que no els mit

jans i els benestants. Les dades són clares: mentre l 'herència ha

estat totalment indivisa entre els petits propietaris en un 70 %

dels casos, entre els mitjans ho ha estat el 41 %, i entre els be

nestants només el 24 %. Aquests diferents estratègies són ja percep

tibles des d'abans la crisi fil.loxèrica, si bé s'han fet especial

ment notables en els darrers anys.
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En linies generals, s'han incrementat progressivament les for

mes hereditàries que impliquen una disoersió del patrimoni, però en

alguns subperiodes s'han produ�t variacions significatives. Aixi,

després de la crisi fil.loxèrica, i fins a la Guerra Civil, va ha

ver-hi un increment de les transmissions de terres i cases a d'al

tres fills diferents de l'hereu. La major dispersió del patrimoni va

coincidir amb un major percentatge de formes de residència conjugal,
donant-els-hi quelcom per poder establ i r-se i "començar". El fet de

proporcionar petites parts d'herència va actuar com a un mecanisme

de retenció, estimulant als diferents fills a"quedar-se al poble en

un context de forta emigració. A la vegada, la disminució del nombre

de fills i l'emigració va permetre unes majors possibilitats de

repartició. Per cQntra, el reforç de la transmissió a un here� únic

a la' postguerra s'explicaria per una estabilització de la pOQlació,

Quadre 7.-
Formes d'herència a Gratallops + Torroja, segons la posició social dels G.R. ( 1867-1986)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipus TOm 1857-1986 1867-1925 1926-1986
d'h�rència 2. 3. 4 .1 l J. .1 l
1. Hereu ún i c 167 (73,1) 42 (40,7) 10 (23,8) 93 18 8 74 24
2. Hereu principal 48 (20,5) 42 (40,7) 18 (42,8) 21 15 10 23 27
3. Repart. no igual. 11 (U) a (7.8) 8 ( 19, O) 6 3
4. Repart. igualitària. 10 ( 4,3) 11 (10,7) 6 (14,3) 4 2
2+3+4 65 (27,7) 61 (59,3) 32 (76,2) 31 26 13 34 35 19

Tota 1 234 103 42 124 44 21 110 59 21
Oesc. 25 4 1 16 1 4
TOTAl 260 107 43 140 44 22 11 9 63 1 '

.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 : Petits propietaris; 3 : �itjans; l: Benestants. rcnt: aTalloracd p r èp i a , segens Tes fitxes dels cur s e s dClès·

tics

amb una manca d'oportunitats exteriors que no feia necessari meca

nismes de retenció dels fills. Les modificacions en l'estructura de

la propietat han incidit també en aquestes variacions. Durant els

darrers anys, l'increment de les formes de dispersió del patrimoni
són paral.leles a un major pes dels mitjans, els quals tenen méspos

sibi1itats de repartir les terres. Però a més, la manca de força de
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treball externa porta a algunes cases a la divisió de les seves ter

res, per possibilitar una major redistribució dels efectius laborals

i equilibrar la relació força de treball/superfície a cultivar.

4. LA LòGICA DE LA TRANSMISSIó EN ELS DIFERENTS GRUPS SOCIALS

Les diferències en la forma de transmissió dels béns en els di

ferents grups socials, sens dubte complexes, mereixen algunes refle

xions. Qualsevol sistema de transmissió dels béns no pretèn generar

una situació d'igualitarisme social, sinó, al contrari, "I e conser

vació dels individus en uns grups socia7s estab7es, en e7s seus es

tatus adscrits: l e fina7itat de7 sistema consisteix en evitar 7a mo

bi7itat socia7 en e7 sentit de7 descens per a7 grup de7s propieta

ris" (Frigolé, 1974: 102). Al' inrevés que en les zones de transmis

sió indivisa estricta (ex. Catalunya Vella), a la zona estudiada hi

ha tres factors que condicionen unes necessitats de transmissió

patrimonials diferents: el poblament agrupat, l'estructura de clas

ses i la dispersió de les diferents parcel. les en llocs diferents

del terme. Aquest últim factor facilita una certa divisió dels pa

trimonis i, tot allunyant les terres i la casa, fa que ambdues no

s'identifiquin com a una única unitat. A la vegada, convivint junts,

les possibilitats d'un matrimoni fora del grup social a que es per

tany és hipotèticament més alta, pel que els benestants han utilit

zat mecanismes que els permetin no veure rebaixada excessivament la

seva posició econòmica, procedint a una certa dispersió patrimonial.

Vegem com s'articulaven les estratègies hereditàries dels dife

rents grups socials, mentre aquesta diferenciació social era hegemò

nica. Per als petits oropietaris, la transmissió afectava només a

una casa i a una o dues parcel. les. Moltes vegades, aquestes trans

missions es feien hipotecades, sovint per préstecs destinats al

pagament de dots. Per això, encara que el seu ideal podria ser la

repartició dels béns ("aqui ens estimem a tots e7s fil7s igua7"), la

Possibilitat de fer-ho era mínima, pel que el major predomini de
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l'herència indivisa no ha d'interpretar-se tant com l'adhesió a una

norma, sinó com el resultat d'una de les poques opcions possible. El

fill que es quedava a casa, o el que rebia l'herència, tenia sol. lu

cionat el problema del seu habitatge i una parcel. la per subsistir,

a canvi del manteniment dels seus pares i d'algun germà solter. Com

que la terra no li era suficient, havia de treballar com a jornaler,
obtenir un contracte de parceria o procurar-se d'altres activitats

econòmiques. A més, es veia obligat a una important transferència de

diners als germans i d'altres parents (sovint llunyans) en concepte

de dots, legítimes i donacions hereditàries, que el portaven a una

situació d'endeutament estructural de precarietat econòmica. Per

això, com hem vist, sovint l'hereu principal no ha estat el primogè-

nit, sinó un altre fill, fins

germans ja s'han establert.

tot l'últim, quan tots els altres

Per als fills que no es quedaven a casa, les possibilitats eren

diverses. Si no s'havia casat a una altra casa, el primer problema

�ue se li presentava era el de trobar una casa per viure. Sovint,

els diners obtinguts per l'aportació dels pares (donacions i dots

matrimonials o legítimes), tenien com a funció principal la d'obte

nir-ne o construir-ne una, el que limitava les seves possibilitats
de comprar terres. D'altra banda, alguns no hereus es contractaven

com a mossos o criades en cases mitjanes o benestants, mentre que

per a molts l'opció era l'emigració.

Per als mitjans i benestants, en canvi, l'herència ha estat un

mitjà per possibilitar a tots els fills una posició econòmica el més

favorable possible. Per això, el seu patrimoni es contemplava des

d'una doble perspectiva. Una part, la més important, era considera

da fixa, transmetent-se d'una generació a l'altra: el fill elegit

rebia com a mínim la casa familiar, una parcel. la de regadiu i una o

més petites parcel. les de vinya. L'altra part (sovint, les parce1.
les procedents d'aportacions dotals o d'incorporacions recents)

Podien ser repartides amb més facilitats entre els altres fills, com

a element compensatori per a l'establiment de les aliances matrimo-
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nials. Entre els benestants era corrent donar a la filla, junt amb

el dot en diners, alguna parcel. la de vinya, per completar l'explo
tació agrícola del marit. També era freqüent entregar petites dona

cions testamentàries a d'altres parents.

D'aquesta manera, el patrimoni circulava en dos sentits. Amb el

patrimoni fix s'aconseguia per a l'hereu els elements necessaris per

al manteniment de la seva explotació, compensant les "pèrdues" de

terres (vers als altres germans), mitjançant les terres aportades

pel cònjuge o amb la compra de noves terres gràcies al capital ob

tingut amb el dot matrimonial. Amb el patrimoni "circulant", d'altra

banda, podia complementar-se la posició econòmica dels altres fills.

Conservant una part del patrimoni fix i dispersant-ne una part en

cada generació, s'aconseguien dos objectius tendents al manteniment

de l'estructura social: el permetre un volum suficient de propietat

per als diversos membres d'una mateixa fratria; i l'establiment

d'aliances amb famílies de la mateixa o similar posició econòmica.

En el diagrama A pot observar-se, en forma de síntesi, algunes
de les possibles estratègies de transmissió de la propietat. En el

primer cas, el patrimoni constituït per una casa (C1), dues vinyes

(V1 i V2) i una horta (H1), és transmès íntegre d'una generació a

l'altre, mentre que els altres fills només reben donacions econòmi

ques. El segon cas correspon a l'estratègia que hem definit en els

paràgrafs anteriors. El nucli essencial del patrimoni (C1, V1, V2 i

H1) van transmetent-se dins d'una mateixa línia patrimonials, mentre

que d'altres parcel. les van incorporant-se per matrimonis i són

transmeses a línies secundàries. D'aquesta manera, malgrat la re

partició d'una part de la propietat, la línia principal no veurà re

duït el volum de la seva propietat gràcies a la compensació que

s'obté en les aliances matrimonials. En el tercer cas, el patrimoni
és dividit en parts iguals, però és possible aconseguir pels recep

tors una compensació patrimonial gràcies al seu patrimoni. A la

llarga, també, els patrimonis dividits poden tornar a reunificar-se

gràcies a l'aliança. Aquestes estratègies, teòriques, es barregen a
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la pràctica entre elles, combinant-se per permetre, tot i una certa

dispersió de la propietat, el manteniment d'una determinada POSiC1Ó.

Diagrama A.- Algunes estratègies de transmissió dels patrimonis

1.- 2.-

C1
V 1, V2,
H1

I
I

'-')din

C1
VI, V2
H1

I
I

�dine

C1
V1, V2
H1

CI, C2

Vl,V2,V3
Hl,H2,H3

ers

C2
V4 V3, V5

H3, H4

C 1, C4
V1, V2,
H1 H2 H5

�
�

rs

H5 C4

c= casa; v vinya; � = horta
3.-

C1,C2,C3,C4
V1,V2,V3,V4
H1,H2,H3,H4

C1,C2
V1, V2,
H1,H2

C3,C4
V3,V4
H3,H4

C1,C2,C3,C4
Vl,V2,V3,V4
H1,H2,H3,H4

Tanmateix, si la propietat no és molt gran, no tots els fills

poden accedir a un repartiment d'aquest tipus, perquè llavors el pa

trimoni resultant seria mínim. Per això, s'han posat en pràctica

tota una sèrie d'estatègies demogràfiques i socials amb l'objectiu

de que la dispersió només es faci efectiva quan, veritablement, és

imprescindible per situar a un fill. Vegem-ne algunes:
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a) situar als fills en d'altres cases de posició similar, a d'altres

pobles. El fill o filla que marxa rep només diners, però no li ca

len terres. La donació econòmica ha estat, en aquests casos més

costosa (les quantitats eren apreciables), estalviant aixi la fra

gmentació d'una part de les terres.

b) limitació del nombre de fills. Si bé, com hem vist, els

grups dels benestants han estat més extensos nombrosos, el nombre

de fills no ha estat superior al dels altres grups socials. Limitant

el nombre de fills, era possible simplificar l'herència. En l'origen
de patrimonis importants hi trobem sovint fills o filles úniques.

c) pràctica del celibat permanent. A un fill no casat pot

donar-se-li una part de la propietat o no, però això no importa
�

molt: en un cas o en un altre, si viu a casa el seu patrimoni retor-

narà a la linia d'origen. Aixi s'aconsegueix que estigui en una bona

posició econòmica i que el patrimoni no es dispersi.

d) l'emigració dels altres fills, sovint amb estudis, ha estat

també freqüent entre els benestants i mitjans. Amb bons mitjans eco

nòmics una garantia de retorn, el fill que marxava no tindria

accés a la propietat, però la seva no era tampoc una emigració a la

desesperada.

5. CURS DOMèSTIC l TRANSMISSIó DEL PATRIMONI: ANàlISI DE DOS CASOS

Les pàgines següents comprenen dos estudis de cas en els quals

intentarem analitzar el desenvolupament del curs domèstic en relació

a les estratègies matrimonials i hereditàries que es conformen en

cada un d'ells. En certa manera, doncs, tractarem de conjugar diver

sos dels aspectes analitzats en aquesta tesi: evolució demogràfica,

adaptació als processos històrics i econòmics generals, aliances ma

trimonials, transmissió de l 'herència, etc. L'estudi es fonamenta,

sobre tot, en la documentació particular conservada pels seus des-
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cendents, complementada amb llistes nominatives, cadastres i regis
tres parroquials. La documentació, amb tot, ha estat a voltes insu

ficient i discontínua, pel que alguns dels interrogants plantejats

per l'evolució de la família quedaran per resoldre. La riquesa docu

mental dels dos casos analitzats tampoc no és igual, car a mesura

que ascendim en la posició social de les cases, el volum de la docu

mentació creix considerablement.

Si bé cada cas és només representatiu per ell mateix, a través

de l'anàlisi de cadascun d'ells, corresponents a dues posicions eco

nòmiques diferents (uns petits propietaris que ascendeixen a mitjans

gràcies a estratègies hereditàries; i uns benestants que tot i divi

dir el patrimoni l'aconsegueixen reunificar gràcies a una continuada

política d'aliances matrimonials), és possible descobrir com s'arti

culen les estratègies de reproducció social al llarg de diferents

generacions. En la mesura que cada cas particular pot ser situat en

relació a un model general, com assenyala Q'Neill en una anàlisi si

milar, "pot considerar-se no només com a cas espec if ic, sinó també

com a mode 7s de processos més genera 7s generats dins de 7s principa 7s

grups soc ie ls
"

(1984: 204).

5.1. Els Cots, de petits propietaris a mitjans

La història familiar dels Cots [5] pot classificar-se en dues

fases. En la primera, es tractava d'una família de petits propie

taris, sotmesos a constants endeutaments que fins i tot van haver

de complementar el que obtenien de les seves terres amb l'arrenda

ment de parcel. les. Contràriament a la majoria dels grups de la ma

teixa posició, els Cot no només aconseguiren sortir-se'n, sinó que a

la generació següent van incrementar notablement el seu patrimoni,

gràCies a l'herència per a una filla única (sense haver-se de trans

ferir ni tan sols pagaments de dots) a la complementarietat entre

els patrimònis de marit i muller, i a diverses estratègies matrimo

nials (com el matrimoni amb persones d'altres poblacions). A través
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del seu exemple, descobrim a més com la transmissió del patrimoni

pot variar d'una generació a l'altra sense seguir un curs absoluta

ment lineal i la importància dels endeutaments que les relacions de

parentiu generen.

5.1.1. 1773-1839

El 1773 es casaven Tomàs Cots Gertrudis Benet, tenint liavors

com a propietat dues parce1. les, Els Masos (V1) Pu i g (V2), 1 es

quals van ser propietat de la mateixa línia patrimonial durant gene

racions, a més de la casa de la Plaça de la Carnisseria iC1), cons

truïda entre el 1780 i el 1790, per Tomàs Cots.

Dels seus sis fills, només quatre van arribar a adults, entre

els quals Tomàs Cots va repartir les seves propietats. El primer

. fill, Josep, va ser nomenat hereu en casar-se el 1805, rebent la

major part de les seves terres: 7,5 jornals dels Masos (V1). Una

altra filla, Paula (núm. 12) va rebre en casar-se el 1820 un dot de

750 lliures, diversos béns mobles i roba d'ús, a més de la donació

de 2,5 jornals de vinya de la parcel. la de Els Masos. El tercer

fill, Miquel, va fer-se sacerdot, però continuà habitant la casa pa

terna, junt amb el seu germà i nebots, a la Pl. de la Carnisseria.

La darrera filla, Teresa (núm. 14) va rebre un dot de 500 lliures, a

més de diverses robes i béns mobles.

En morir Tomàs Cots i Gertrudis Benet van deixar pendent de

pagament la major part del dot de les seves filles. La pèrdua d'una

part de la terra i els deutes a satisfer ocasionarien a en Josep

Cots (núm. 7), com a hereu, un important problema econòmic i de

manca de 1 a terra suficient, pel que va haver demanar entre el 1831

1840 tres préstecs (de 250, 200 i 250 11 i ures, respectivament [6])

va haver de vendre una part de la -,eva casa (en concret, els

baixos com a botiga, per 400 lliures). Amb els dos últims préstecs,
en Josep Cots va poder adquirir una nova parce1. la, de 3,5 jornals
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jornals, el Puig (V2), amb la qual va poder arribar a tenir la ma

teixa superfície de terra que el seu pare. Tanmateix, fins el 1845

no va poder satisfer el pagament de les 400 lliures en concepte de

dot que devia a la seva germana Teresa.

A la seva mort, el 1849, en Josep Cots deixava també quatre

fills. L'hereu, Tomàs, s'havia casat deu anys abans, el 1839. Per a

ell, la situació inicial després del seu matrimoni tampoc va ser

massa bona: si bé comptava amb una propietat d'unes 6 Ha., encara

hauria de retornar els darrers préstecs que el seu pare havia ob-

tingut, i, a més a més, hauria de satisfer els drets legítims i de

dots als seus germans.

5.1.2. Tomàs Cots

Tomàs Cots era nomenat hereu en casar-se, el 1839, amb Tomasa

Borja. Els seus pares i la seva padrina el nomeriaven hereu universal

en els Capítols Matrimonials, reservant-se ells l'usdefruit dels

béns i 1900 11 iures, per poder disposar-les 11 iurement en el seu

Testament. Quedava obligat, però, a proporcionar "per son onc7e y

cuñat 70 Reverend Mossen Mique7 Cots habitació en un cuarto de 7a

casa situada en 7a P7aza de 7a Carniceria de aquesta vi le", La

núvia, per la seva part, aportava un dot de 1.100 lliures, un llit

parat i "Is roba de son fadrinatge y 7a que constara ab nota separa

da". Com era habitual, el dot fou tranferit al marit, el qual en co

ncepte de creix li atorgava la quantitat de 150 lliures.

El ser hereu, però, l'obligaria a fer nombroses transferències

econòmiques. La trajectòria de Tomàs Cots respecte a la circulació

del patrimoni i del diner constitueix un magnífic exemple del fun

cionament econòmic a que obliga el sistema de transferència dels

béns predominant al Priorat. Des del seu matrimoni , el 1839, fins a

la seva mort, el 1862, va haver d'estar contínuament demanant prés-

tecs, retornant-los, fent donacions pagaments de dots als seus

germans, arrendant parcel. les i intentant mantenir el seu patrimoni.
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A través d'aquesta situació, descobrim uns mecanismes de considera

ble endeutament familiar, de circulació de diners entre els parents.

Tomàs Cots va haver de pagar, en primer lloc, els deutes dels

préstecs demanats pel seu pare (el 1850 encara feia efectives diver

ses quantitats corresponents als terminis dels préstecs del 1840),

però va haver de demanar-ne de nous. Alguns eren a llarg termini (de

fins tot cinc anys); i d'altres per uns pocs mesos, com el que li

donà Joan Bernet de Falset, per un import de 180 lliures, el 23 de

març del 1859 i retornat el 26 d'octubre del mateix any.

Gràcies als diners obtinguts mitjançant el dot de la seva mu

ller els préstecs, Tomàs Cots va poder fer front a l'obligació

d'atorgar les legitimes i dots per als seus germans. Encara vivint

el seu pare, va donar (el 1845) 400 lliures a Agusti Borràs, vidu i

usdefructuari de Teresa Cots (aquesta la seva FZ), com a pagament de

la part restant del dot promès pel seu avi. El 1849, amb motiu del

casament de la seva germana Gertrudis, li va prometre la donació de

300 lliures, en terminis anuals de 50 lliures. Però a part d'aquest

dot, va haver d'abonar també les donacions i dots que els seus pares

havien promès als altres germans. A Gertrudis Cots (casada el 1849),

li donava, el 1852, 300 lliures pendents del seus dot. Més tard, el

1857, en Tomàs Cots arribava a l'acord amb el seu cunyat Miquel

Borràs, resident a Les Borges del Camp, de liquidar el deute corres

ponent al dot promès pels seus pares � la seva germana Maria Cots

(casada el 1845), de 500 lliures del qual fins a aquella data només

s'havien fet efectives 200

realitzat una reclamació de

lliures. En Miquel Borràs, que havia

pagament immediat del dot promès a la

seva muller, a causa de la "seva situació de pobresa", acceptà rebre

272 lliures en comptes de les 300 que es devien, a condició de que

es fessin efectives en un sol pagament no a plaços. P�l que fa a

l'altre germà, en Josep (casat el 1849), el 1860 li entregava la

quantitat de 1200 lliures, a més de diverses robes valorades en 180

lliures, com a pagament del promès en els Capitols Matrimonials.
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D'altra banda, Tomàs Cots va poder recuperar la part de la

vinya de Els Masos (V1) que el seu avi havia donat a la seva tia

Paula Cots el 1820. El 1846, Tomàs Cots ja aconseguia l'arrendament

d'aquesta parcel. la, mitjançant un contracte amb el seu usdefructua

ri. Vuit anys després, el 1856, els tres fills de Paüla Cots, cosins

de Tomàs Cots, heretaven aquesta parcel. la, per mort intestada de la

seva mare pel que, en lloc de dividir-la, decidien vendre-la al seu

cosí. Així, Tomàs Cots recuperava per 500 lliures (166 a cada germà,

pagades a plaços) la total propietat de tota la parcel. la de Els

Masos. Però a més a més, Tomàs Cots hauria de pagar encara, el 1857,

33 lliures més als seus cosins, corresponent a les 2/3 parts de 50

lliures que Tomàs Cots avi havia promès a la seva filla Paüla en el

seu Testament, i que ara els fills d'aquesta reclamaren.

En total, doncs, Tomàs Cots va haver de transferir més de 2.200

lliures com a pagaments de dots i donacions als seus germans i co-

sins, a més de les 500 lliures per la compra de la part de
.

la vinya

de Els Masos i el retorn de 480 lliures dels deutes del seu pare.

D'altra banda, va rebre 1500 lliures en diversos préstecs (1859 i

1860). Si tenim en compte que el valor de la seva propietat era d'u

nes 3700 lliures i el dot aportat per la seva muller de 1.050 lliu

res, ens adonarem de la importància de les transaccions realitzades

per una petita propietat com era Tomàs Cots.

Tomàs Cots moria el 1862 deixant a la seva muller com a usde-

fructuària a la seva única filla com a hereva [8]. La vídua de

Tomàs Cots va anar retornant els deutes que el seu marit havia

deixat pendent. Així, el 1864 retornava 500 lliures d'un préstec at

orgat el 1859. Ja després del casament de la seva única filla,

Maria Cots, Tomasa Borja va rebre com a herència dels seus pares la

quantitat de 600 lliures, en concepte de drets legítims. Gràcies a

això, va poder incrementar el patrimoni familiar el 1867, �dquirint
una horta de regadiu, anomenada Pinyanes (H1) d'un jornal de süper

fície, per 746 escuts i a més un solar al carrer Malanyet (51).
,
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5.1.3. Joaquim Barceló Maria Cots

A partir d'aquest moment, l'evolució dels Cots va modificar-se.

Deixaren de demanar préstecs i, per contra, van atorgar-ne alguns.
En els últims anys de la seva vida, ja casada la seva filla, Toma

sa Borja va fer alguns préstecs que després servirien a la seva

filla i gendre per incrementar les seves propietats: així, el 1867

deixava 2.666 escuts a Rafael Anguera, rebent com a garantia l'hipo
teca d'una parcel. la de 6 Ha., que anys després passaria a ser pro

pietat dels seus descendents en no retornar-se el préstec.

L'única filla de Tomàs Cots Tomasa Borja, Maria Cots, va

casar-se el 1866 amb Joaquim B., fill no hereu d'una família mitjana
de Capçanes. En els capítols, Maria era nomenada hereva de les ter

res del seu pare i de les comprades per la seva mare, mentre que en

Joaquim rebia dels seus pares 3.200 dots (sent d'una altra població,
no va rebre terres), diners que eren donats a la seva sogra i muller

com a contribució a l'economia familiar [9]. Maria Cots, per la

seva banda, aportava com a dot al seu marit tots els béns rebuts de

la seva mare, a canvi dels quals rebia del seu marit un escreix de

213 escuts i, com a garantia dotal, prometia hipotecar els primers

béns que adquirís. Observi's la complexitat de la situació jurídica

creada, amb un doble intercanvi dels béns.

En un context econòmic favorable, els anys anteriors a la fil.

loxera, el nou matrimoni va aconseguir incrementar més el patrimoni
de la casa. El fet de ser filla única, va evitar no només la disper

sió de les propietats, sinó sobre tot, la descapitalització que ha

vien sofert els seus avantpassats, en no haver de pagar els dots i

drets legítims dels altres germans, i poder invertir aquests diners

l'adquisició de noves terres. Casos així eren freqüents i permetien
la formació de propietats més grans, un dels mecanismes d'ascens so

cial. Per a l'home que va a viure al G.R. dels seus sogres, tot i

que aquesta circumstància pot esdevenir conflictiva, un matrimoni

així li permet unes bones possibilitats de creixement econòmic.
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En la seva documentació ja no trobem les demandes de préstecs

anteriors: ans al contrari, com a mínim en tres ocasions actuen com

a prestamistes. Gràcies a dos d'aquests préstecs aconseguien la pro-

pietat sobre una altra casa una altra parcel. la de vinya. Així,com

a conseqüència d'un préstec no retornat fet el 1867,per un import de

1.000 escuts, van obtenir la propietat de la casa hipotecada com a

garantia del dot, només a canvi de pagar 320 ptes: la resta del preu

de venda (2.820 ptes.), va ser retingut com a devolució del deute.

Encara van realitza més compres. El 1870 compraven,' per 400

lliures, els baixos de la seva pròpia casa (C1), que havien estat

venuts el 1831. Finalment, el 1875 adquirien una parce1. la de vinya

d'11 jornals (9,42 H.), Les Planes (V3), obtinguda també gràcies a

un préstec no retornat de 6.665 ptes. atorgat per Maria Cots el

1870, per al qual s'havia pres com a garantia aquesta parcel. la. Per

això, només va haver de pagar 5.335 ptes., que es devien pel propie

tari anterior a un comerciant de Reus, també per aixecar una altra

hipoteca sobre la mateixa parcel. la.

Gràcies a aquestes adquisicions, aconseguien tenir una superfí

cie de més 17 Ha., entre les propietats de la muller (V1, V2, H1, i

C1) i les inscrits a nom del marit (C2 i V3). Així, una suposada se

paració de béns amaga una mateixa propietat és el reflex d'una si

tuació generada a partir del casament d'una filla hereva.

5.1.4. Providència Barceló i la seva herència

El 1901 moria Maria Cots Borja. En el seu testament, donava

l'horta Pinyanes (h1) al seu marit, mentre que la resta dels béns

eren també donats a aquest com a usdefructuari, a condició de repar

tir-los entre els fills, nomenant a un o diversos hereus. Fins a la

seva mort, Joaquim B. va viure amb els seus sis fills (cinc filles i

un fill), en un context de crisi econòmica provocada per la fil. 10-

xera. En morir, el 1921, deixava cinc fills, tres de les quals eren
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encara solteres. La primera, Providència, soltera amb 47 anys, va

ser nomenada hereva universal de la majoria dels béns. Les altres

dues filles solteres, Tomasa i Maria (de 40 39 anys), rebien una

donació de 5.200 ptes. cadascuna, el mateix que rebien les dues fi

lles casades, Càndida i Trinitat. Si ho desitjaven, totes elles po-

dien rebre una part de vinya del mateix

el fill Josep, i de 45 anys, que vivia

la casa C2 i la petita parce1. la h1.

valor. Per la seva banda,

treballava Reus, li deixava

Cas de complir-se, aquestes disposicions hereditàries hagues
sin suposat per a la Providència, l'heredera, una difícil situació

econòmica. Tanmateix, malgrat aquestes previsions, l'herència no es

dividiria la majoria dels béns van ser per ella. L'únic fil1�

Josep B., va morir just dos mesos després que el seu pare, sense

cap hereu, pel que l'herència prevista pel seu pare va passar a ser

de Providència. Per la seva part, les dues germanes solteres van

continuar vivint a la casa paterna, a càrrec dels béns de Providèn

cia, pel que a canvi van renunciar el 1943 a la part legítima que

els corresponia del seu pare. Només les altres dues germanes, Càndi-

da i Trinitat, van arribar a rebre la donació prevista en el Testa

ment del seu pare. Malgrat la repartició testamentària, doncs, la

propietat va mantenir-se, però al contrari que en la generació ante

rior, la manca de perspectives (a la casa hi vivien només tres dones

solteres) i la conjuntura econòmica menys favorable (post-fil. loxe

ra) van fer que aquesta es mantingués, però no s'incrementés ni

s'invertís en la seva millora.

El problema de la successió es plantejà de nou amb motiu de la

mort de Providència (1945). Sense fills, l'herència va passar majo

ritàriament a la seva única rieboda, Maria (núm. 69), amb l'obligació
de mantenir de per vida a les seves dues germanes Tomasa i Maria

[10]. Per la seva banda els seus dos nebots, Joaquim B.B. (núm. 70)
,

i Joaquim S.B. (núm. 67) van rebre, respectivament, la petita par

cel. la Pinyanes (H1) i 5.000 ptes. Observi 's com aquesta parcel. la

va ser separada diverses vegades del patrimoni conjunt en el curs de
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Figueroll'evolució patrimonial que estem descrivint. En aquest cas,

va preferir-se -com veiem- instituir com a heredera a una neboda,
abans que els altres dos nebots, potser perquè aquests eren hereus

dels pares respectius ja tenien, doncs, les seves pròpies

parcel. les.

Al llarg de l'evolució observada en les diverses generacions

dels Cots, hem pogut veure com en tres de les cinc herències la

successió va fer-se per via femenina. Si bé en tots tres casos manca

un hereu que pogués heretar, l'exemple dels Cots permet adonar-nos

de la complexitat de 1 'herència, de les divisions i reagrupaments de

terres, del gran nombre de pagaments i deutes generats en el procés
de devolució dels béns, un procés a voltes laberíntic.

5.2. Una família de benestants: fusió fissió del patrimoni [11]

El segon cas que estudiarem,. correspon a una família benestant

i és extraordinàriament suggerent quant als processos de transmissió

de la propietat dins d'un ampli grup de parent$. Tot i dividir al

llarg de les seves generacions el seu patrimoni, l'han anat recons

truint mitjançant una consecutiva política d'aliances matrimonials i

d'uns complexos processos de recomposició dels béns que circulen

dins d'una àmplia parentela, en gran part gràcies a la pràctica del

celibat i a les aliances matrimonials. A través d'ell pot veure's,

en la nostra opinió, com el patrimoni d'una família benestant es

transmet adequant-se a cada circumstància genealògica possible, com

els béns circulen no tant dins d'una mateixa línia sinó dins d'una

parentela replegada per les aliances. Les propietats transmeses,

certament importants, s'han.dividit i reunificat intentant mantenir

una bona posició per als seus membres.

5.2.1. Una important propietat a principis del XIX

Ramon A. (núm. 1) i la seva muller Antònia (2) morien a finals

del XVIII, el 1798 i el 1799, deixant cinc fills: Llorença, de 18
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anys; Francesca, de 16; Joan, de 12; Francesc, de 7 i Felip, de 5. A

més d'aquests, a la casa hi vivien quatre domèstics: una criada, un

mosso, dos pastors. La familia estudiada era, en aquell moment,

una de les cases amb més propietat del poble, amb prop de 65 Ha. de

propietats repartides entre diversos pobles. A més tenien set cases

alguns corrals i cellers, entre elles la que servia de residència

a la família, una gran casa de tres plantes (la planta baixa tenia

uns 450 m2).

La mort prematura d'aquest matrimoni forçà als seus fills a

viure sols, només amb els domèstics, durant prop de set anys. El

1806, però, la situació va canviar amb el matrimoni, tan aviat com

va ser possible (als 18 anys) del fill primogènit i hereu, amb Mari

na F. (6). El mateix any, les seves germanes grans, Llorença i Fran

cesca deixaven el grup domèstic -probablement per casar-se, però ens

manca documentació suficient-. Els germans petits, Francesc i Felip

(8 9), per contra, van continuar vivint amb el seu germà fins que

es van casar. És més, el 1816, en Felip va casar-se, als vint-i-un

anys, amb la germana de la seva cunyada (BWZ), Maria F. (7), i el

doble matrimoni va residir conjuntament durant sis anys més, fins

que aquests tingueren el primer fill.

En Felip va rebre una parcel. la de vinya de 2,65 jornals, una

de regadiu, una casa i un corral, el necessari per iniciar una ex

plotació, una nova línia patrimonial i de successió [12]. Totes les

altres propietats passaren a Joan A., qui augmentaria ençara més el

patrimoni mitjançant la compra, el 1849 d'una vinya de 2 Hb. (V1). A

més de les terres, en Joan disposava d'altres ingr�:sos. Amb els

seus censals, d'un valor capital de �.900 lliures, obtenia uns

guanys addicionals anuals de 60 I�;ures, a les quals caldria afegir

els interessos dels nombrc�os préstecs que va atorgar (entre el 1850

i el 1854 Va �restar 4900 lliures, que produirien 350 lliures d'in

teressos;. Aquesta activitat prestamista de les cases benestants va

ser, doncs, una de les seves principals fonts d'ingressos, junt amb

l'explotació de les terres (directa o parceria).
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Com en la majoria dels benestants, a la seva casa hi vivien

forces persones: entre el 1792 i el 1853, la mitjana de residents va

ser molt elevada, de 8,2. Excepte en alguns moments intermedis del

desenvolupament del curs domèstic, la residència va ser habitualment

complexa, però les variacions en la composició del G.R. foren cons

tants [13]. Junt amb aquesta extremada varietat en les composicions,

una altra característica destaca en l'evolució d'aquesta família: el

seu elevat nombre de solters. Així, dels cinc fills de Joan A. ,només
dos van casar-se, el que va repetir-se en d'altres generacions. Grà

cies a això, van poder evitar en bona part la dispersió de l'herèn-

cia.

5.2.2. L'herència dividida de Joan A.

Joan A. va morir el 1855. En aquell moment, vivien amb ell el

seu fill Joan (17), amb la seva muller i dos fills d'aquests, i els

altres tres fills solters, Rosa, Andreu, i Antoni (18,19, 20 i 21),

que tenien en aquell moment 41, 31, 29 i 26 anys, respectivament.

Els dos darrers, d'altra banda, havien estudiat durant diversos

anys: Andreu va estudiar Medicina a Barcelona i Antoni l'ensenyament

mitjà a Tarragona.

Vuit dies abans de morir, Joan A. va subscriure el seu testa

ment, dividint a parts iguals les seves propietats entre els seus

cinc fills. Ignorem les causes que can conduir a aquest trencament

de la norma hereditària de donar la major part de 1 'herència a un

fill, a més tenint en compte que 1 'hereu estava ja casat i tenia dos

fills. La divisió dels béns, però, no va ser fàcil no va concre-

tar-se fins sis anys després, el 1861. Ja abans, però, els cinc

germans van separar la seva residència fins llavors conjunta: l'An

toni es casava el setembre del 1855; l'Andreu va marxar uns anys

del poble per estudiar; i la Rosa va anar a viure a una altra casa,
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altra casa, junt amb una criada; l"Angels, finalment, va anar a

viure amb el seu germà Antoni.

La separació del grup de germans, produ�da només després de la

mort del pare, va quedar confirmada amb la repartició dels béns del

seu pare, feta per sorteig, L'àmplia quantitat de terres disponibles

va permetre donar a cadascú una propietat prou gran:

- Andreu A. (núm.18): la meitat de la casa el [15].
- Joan A. (17): l'altra meitat de la casa Cl, i S1); i terres contigües a la casa, de 0,12 Ha (V12);
part de la vinya V4, 19 Ha.; parce1.1a de regadiu i secà Y3. Total: 20, 3 Ha.
- Rosa A. (19): casa C3; corral S3; casa C4; celler S2; vinya V5 de 9,73 Ha.; vinya va ; vinya Vl; i

quatre censals d'un capital total de 1.075 lliures i una pensió anual total de 30 lliures. Total: 13,3
Ha.
- M�'Angela A. (20i: casa es; casa es; celler i bodega S3; part de la parcal.la de 'linya Y4, 14,8 Ha.;
vinya v3, d'1,20 jor. Deu censals d'un capital total de 716 lliures i una pensió anual de 18 lliures.
Total. 14, 3 ha.
- Antoni A. (21): casa C2; part de la vinya Y3, 17 Ha.; vinya V5 de 9,7 Ha.; part de la parce1.1a Y8.
Total: 27,2 Ha.
- Rosa i Hariàngela: cobrament de diversos crèdits pendents, per un valor total de 1000 lliures, havent

d'encarregar-se de les gestions necessàries per al seu pagament.
- Joan i H�'Angela: Pati 54, de fma indivisa.
- Antoni i Rosa: cobrament d'un crèdit pendent de 1.339 lliures.

Tanmateix, la distribució de les terres va iniciar un llarg

procés que acabaria tornant a reagrupar-les en un sol propietari a

la generació següent. Com que la Rosa i la Mg�Angela van ser tota

la vida solteres, l'Antoni va cuidar-se de l'administració de les

propietats censals de les seves dues germanes. Tot i viure en

cases diferents, els tres germans actuaven conjuntament (entre la

documentació analitzada podem trobar diverses escriptures de poder
en favor d'ell, signades per les seves germanes).

Vidu durant 54 anys (la seva dona va morir quatre anys després
de casar-se), sense cap descendent, l'Antoni no només va aconse

guir així un important patrimoni, sinó també una activa vida polí
tica local, arribant a ser l'Alcalde durant prop de quinze anys. La

seva propietat va ser realment important, fins al punt que el 1883
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contractà a un parcer seu com a guàrdia particular jurat per custo

diar els seus béns i fruits.

Durant aquests anys trobem, d'altra banda un canvi en el siste

ma de producció de les terres de la família estudiada. Si abans la

majoria dels conreus es feien mitjançant mossos (a les terres pro-

peres al poble), masovers (a les terres més allunyades), a finals

de segle passaren a cultivar-se mitjançant contractes de parceria.

En pocs anys, els diferents germans van anar contractant parcers per

a totes les seves parcel.les més grans (l'Antoni, el 1875, 1882 i

1886; la MS!'Angels i la Rosa el 1886 [16]). L'objectiu dels mateixos

no era només el conreu de les vinyes exístents, sinó sobre tot la

plantació de noves vinyes, durant els anys d'expansió pre-fil. loxè

rica.

L'expansió vinícola va proporcionar als tres germans unes con

dicions favorables per a aconseguir més ingressos. Amb el contractes

de de parceria, va ser possible l'increment de la superfície culti-

. vada i de la producció. Però a més, els tres germans continuaren

tenint d'altres ingressos procedents dels censals de les seves cases

(com abans hem vist) i de nombrosos préstecs atorgats durant aquests

anys, molts d'ells demanats per petits propietaris mitjans que

desitjaven plantar més vinya en les seves terres. Els A. invertiren

aquests guanys en l'adquisició de noves terres.

5.2.3. La reconcentració de la propietat. Jaume E. Providència A.

Gràcies a una coincidència d'atzars genealògics i d'una conti

nuada política d'aliances, en la IV generació, Jaume i Providència

(núms. 43 i 44) aconseguiren tornar a reunir la propietat dispersada

en la generació anterior, incrementada per diverses transmissions

d'altres parents senSG descendents, com s'observa al diagrama

adjunt. Anem a veure com s'arriba a produir aquest procés i en qui

nes direccions circulen els béns patrimonials i econòmics entre la
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generació III i la IV. En aquest procés, cal destacar-hi dues ten

dències paral. leles. En primer lloc, la confluència d'uns lligams

genealògics d'aliança va fer que una part important dels béns de

tres línies patrimonials (A, B e) anessin a parar a un mateix ma-

trimon i . En segon lloc, observem l'existència de múltiples
direccions en la transmissió de parts no essencials dels béns, vers

d'altres persones, habitualment germans o nebots.

La principal herència que rebrien Jaume i Providència va ser

la de l'Antoni A. i les seves germanes. l'herència de tots ells,

sense successors directes, va anar a parar, en la seva major part, a

l'Providència, tot i la seva relació de parentiu difuminada (era

filla d'una cosina germana). Gràcies a això, aquesta aconseguí tor

nar a tenir la major part de les terres que havia dividit Joan A.

entre els seus fills. Només la part de Joan A. (núms. 17 i 18) va

escapar-se-li, essent transmesa a uns fills d'aquest últim (núms. 39

i 40).

Els testaments de l'Andreu (+1897), Rosa A. (+1897), Mg'Angela
A. (+1913) i Antoni A. (+1912) van ser tots ells molt semblants,

atorgant quatre tipus de transmissions hereditàries, establerts

segons la distància genealògica:

a) En primer lloc, asseguraven la direcció principal de l'he

rència, nomenant hereu al seu germà Antoni i després d'aquest a la

seva "neboda" Providència A. (en real itat, FBSD o MZSD), a la qual

deixava la propietat de la major part de les seves terres cases.

b) Aquesta herència, però, estava condicionada per l'usdefruit

de tots els béns a favor dels germans sobrevivents.

c) l'única neboda, Maria A. (núm. 40) rebia diverses dona

cions: una casa (c1), procedent del seu oncle Andreu; mobles i roba

de llit, i el cobrament d'uns censals de Rosa A. [17]; una pensió

vitalícia de 10 ptes. anuals i una vaixella, de Mg'Angela A. [18].
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Observi 's com aquesta neboda, tot i la seva posició genealògica més

propera a l'herència no va convertir-se en la principal beneficiària

dels testaments dels seus oncles.

c) En tercer lloc, transmetien petites donacions en diners a

moltes d'altres persones (cosins, parents llunyans, mossos perso

nal domèstics, amics, parcers, etc.) Aquestes donacions eren carac

terístiques dels testaments dels benestants. Així, Rosa A. transme

tia a cadascun de1� seus cosins 80 ptes, i a alguns encara més (a la

seva cosina germana Antònia A. F. (35), 160 ptes. i a Josep A. F.

la propietat d'una cuba de 10 càrregues). Mg(Angela A. feia també

diverses donacions:

'- Lega a su amiga O� Francisca Yallvé el capital y pensiones venci das y no pagadas y vence

de ras que le adeudan José Ripoll de Torroja y Jaime Roch de Gratallops.
- Oeja a Maria (a) Bolant ocho cuartanes de aceita de buena calidad, cuatro camisas, cuatro

enaguas y cuatro sabans-grandes toda de de uso particular de la testadora.
- Lega a Os Mercedes Palleja la mejor caaisa que dejara la testadora de su pertenencia el día
de su muerte.
- Lega a O� Casimia A. y Auque los censa1es con sus pensiones vencidas y no pagadas y vence

doras que les prestan Fca. Piqué (a) Sereno y José Macip (a) Carrasclet, mas un colchón y dos

sabanas de pertenecia de la testadora.
- Lega a Os Raimunda E. y A. un cubreca�a de seda verde de los de uso con ramaje de flores.
- Lega a Og Saturnina P. y A. la ma pequeña colocada en el dormitaria del entro de la casa

que habita la testadora, dos colchones pequeños, una almohada y dos sabanas pequeñas.

les donacions d'Antoni A. eren més importants:

- Als parcers (i vigilant) Joan Grau i Rosa P. Gibert, 2 jornals d'una I/inya.
- a la seva gmana Mg àngels A. (20) i a la seva neboda Mg A. T. la quantitat de 250 ptes.
a cadascuna.
- a Raimunda E. F. (42), neboda de la seva euller, 250 ptes., 'pere no tendra ningún dere

cho si no renuncia a la posesión del co1chón que fué de su tia.'
- a les germanes Casimira, Rosa, M� àngels i �aria A. R (46, 49, 50, i 51), 1 jornal de la

vinya Camp dels Espills
- al seu fillol Antoni Mg E. (59) una casa i la parce1.1a Sort contingua a la casa, reservant

als pares l'usdefruit del legat.
- deixa els llibres de casa seva als mar�essors capellà i advocat, excepte els llibres d'l-

gricultura que passaran a l'hereu.

d) Finalment, el darrer destinatari de l'herència va ser l'Es

glésia. Els Testaments dels diversos germans fan referències contí

nues a les aportacions econò�iques a la parròquia local í a la de la
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Puríssima Sang de Reus, amb la qual mantingueren forces contactes.

Cap donació, però, va comportar una reducció del patrimoni a trans

metre, tot que cap dels tres germans tenien fi lls. 'Angela A.

deixava en el seu Testament del 1903 "Les mejores cortinas que tenga

7a testadora a7 Rdo. Juan Bata77a", mentre que Antoni A. el 1904 li

deixava tots els seus llibres. Rosa A. imposava al seu hereu el

"pago de cinco mi 7 pesetas a 7 cura parroco de Grata 7 Tops para que

este pueda construir una capi77a para e7 Santfsimo secremerito",

Tampoc no hi faltaven els encàrrecs piadosos, com el de Rosa A. a

l'hereu de "cuidar de 7a i7uminación de7 a7tar de 7a Parroquia de

estat pob7ación, tal y como hasta ahora ha venido haciendo 7a testa

dora, oroporc ionendo t e a7 a7tar 7as to77as y otras casas necesarias

para e7 cu7to", o l'encàrrec habitual de fer dir misses per l'ànima

del difunt. La mateixa Rosa en demanava 500, que havien de realit

zar-se durant el primer any després de la mort, tot donant una

almo�na de 2 ptes. per a cada missa. Tampoc faltaven els donatius

a 1 s pobres: "Ordena a 7 que sea su heredero que seguida su muerte

distribuya cincuenta pesetas entre 70S pobres de so7emnidad de

Grata 7 Ioos n.

En definitiva, 1 'herència dels tres germans va concentrar-se en

l'Providència, malgrat fer un gran nombre de donacions a d'altres

parents. Observi's, tanmateix, la direcció que pren l'herència.

Antoni A. (21) va transmetre 1 'herència abans a la seva "neboda"

(era FBSO) que al marit d'aquesta (Jaume R.), de parentiu més proper

(nebot de la muller d'Antoni, WZS d'aquest), però parent per alian

ça, encara que també tenia una relació consanguínia més llunyana

(FFZSDS). A l'hora de l'herència, però, el parentiu consanguini ha

estat sempre preferit a la relació d'aliança, tot i seguint una

direcció femenina. A falta de fills, doncs, tots els testaments

dels A. van seguir aquest ordre:

B o Z FBSO (també BWOSW) ",i!, WZS (també FFZSOS) ",," FBSDS (també
BWOSWS, WZSS i FFZSOSS) 0 FBSDD (també BWOSWD, WZSO i FFZSOSO)
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Observi's com l'ordre de descendència evita sempre la descendè

ncia pugui passar als aliats. L'aliança actua com a un reforç de la

filiació, però és aquesta la que, en definitiva regula l'ordre o

possibilitats d'accés d'un individu a l'herència.
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antenors, però, no van ser les úniques rebudes

pel matrimoni de Jaume i Providència. També tres ties sense fills

de Jaume li transmeteren algunes propietats. Així, la muller d'Anto

ni A., Francesca F. (23), tot i tenir poques propietats, va nomenar

el 1878 hereu universal al seu nebot Jaume, excepte alguns diners

mobles que deixava a d'altres nebots (534 ptes. a Eusebi (41)

2.134 ptes., un 11 it, mi rall i la roba d.' ús a Raimunda E. (42). El

mateix any, una altra tia de Jaume, Rosa F. P (27), repartia l'he

rència entre els tres nebots Raimunda, Eusebi i Jaume. Uns anys

després, el 1895 una altra tia també sense descendència, Antònia F.

� (28) moria deixant com a hereus dels seus béns (dues cases, tres
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parcel. les d'un total de 8 jornals, mobles

anteriors nebots, a parts iguals.

robes [19]) als tres

En Jaume encara va rebre més herències d'altres parents con

sanguinis. En primer lloc, unes poques terres del seu propi pare,

mort abans del seu propi casament, el 1898. Uns anys més tard, el

1905, rebia l'herència de la seva mare, consistent sobre tot en una

parcel.la (V14) d'1 Ha. També va rebre, finalment, l'herència dels

seus dos germans, car tots dos moriren sense descendents: Raimunda

(42), morta el 1929 als 26 anys, va deixar hereu al seu germà Euse

bi, del qual en morir els béns passarien finalment a en Jaume.

El periode hegemònic de Jaume Providència va coincidir,

pràcticament, amb els anys que van de la fil. loxera a la Guerra

Civil, un periode especialment conflictiu de la vida local. Jaume

formaria part de la societat recreativa dels grans propietaris

locals i participaria també diverses vegades en el Consistori Muni

cipal de l'etapa monàrquica. La seva mort, el 1936, suposa el final

d'un periode, tant en la vida local com de la familia. Si bé els

seus hereus comprarien encara algunes terres més, la crisi viscuda a

partir dels anys 60 es deixaria sentir en totes les cases locals.

Avui en dia, com hem vist, la significació de les "cases benestants"

és tota una altra i les divisions socials en funció de la propietat

perden tot el seu sentit en una societat en la qual la majoria de

les terres estan per cultivar.

5.2.4. Aliança, residència transmissió de la propietat

L'exemple anterior ens permet
sobre les estratègies hereditàries

extreure múltiples conclusions

i el paper jugat per l'aliança

matrimonial en relació a la transmissió de la propietat dels benes

tants. Al llarg de les diferents generacions, les propietats es

transmeteren de formes diferents (amb un hereu únic, o un hereu

principal i donant terres a d'altres fills, o fins i tot mitjançant
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reparticions igualitàries), però el volum del patrimoni la posi-

ció social dels seus membres va mantenir-se, gràcies a la combinació

d'herència, aliança i formes de residència. En síntesi, algunes de

les estratègies desenvolupades per la familia estudiada han estat

les següents.

a) A 1 i a nça. E n e 1 s s u c e e s s i u s mat r i man i s , e 1 s A. han com b i nat

una orientació matrimonial preferent: tres línies patrimonials

mantenen entre elles una sèrie d'intercanvis preferents al llarg de

les diferents generacions (diagrama F). En primer lloc, han desenvo

lupat diferents estratègies properes: així, a la generació Iobser

vem un doble matrimoni entre germans (B=Z;B=Z) i un altre d'idèntic

a la generació IV. Aquests intercanvis, en segon lloc, han anat

renovant .les relacions entre les tres línies A, B i e, tancant-se

entre elles en forma de bucles que combinen relacions d'aliança

consanguínies. Així, per exemple, entre els cònjuges Antoni A.

Francesca F. (21 i 22) Jaume E. Providència A. (43 i 44), a-

quests hereus dels primers, existien nombroses relacions de paren

tiu:

Així, Jaume era respecte a Antoni nebot de la seva muller (WZS) i marit de ia filia d'un

ecs}, tant per part del seu pare (FBSOH), co� de la seva Mre (MZSOH). Per la sm banda, les

relacions de parentiu poden establir-se també d'Providència respecte a Antoni: filla d'un
cosí per part del pare i de la mare (FBSa i MZSO); muller d'un nebot de la muller (WZSW); i

nuller d'un nebot de tercer grau (FFZSOSW) D'altres nú1tip1es relacions podrien establir-se

encara. Com s'observa, Jaume i Providència eren cosins de quart grau canònic, pel que neces

sitaren autorització eclesiàstica. Per la seva banda, el mateix Antoni (21) era cosí de

tercer grau canònic amb la seva muller Francesca F.

Les línies genealògiques, doncs, es replegaren extraordinària

ment al llarg de les diverses generacions. Dins d'aquesta densitat

de relacions, els patrimonis van circular sense seguir una evolució

absolutament lineal: la circulació dels béns va fer-se en múltiples

direccions, dins d'una parentela que va permetre preservar un patri

moni quan els lligams genealògics i reproductius fallaven, quan no

era Possible una transmissió patrimonial que seguís la filiació.

Així, doncs, podem afirmar que la conservació transmissió del
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patrimoni no es recolza únicament en la pròpia línia gena1ògica,
sinó en el conjunt de la parentela.

b) Herència. Com hem observat, els A. no van mantenir una

única pauta hereditària. En les transferències entre les generacions

l i II, i entre les III i IV, va privilegiar-se un hereu principal,

però transmetent terres i béns econòmics a un gran nombre de perso-

nes. Entre la II la III, per contra, el patrimoni va dividir-se

entre cinc fills. A llarg termini, però, aquesta divisió no va mos

trar-se com a un trencament de la posició social. Per als diversos

fills, quatre dels quals no tenien descendents, això els va permetre

mantenir la seva posició social car, en no casar-se, només depenien
dels propis recursos familiars. Però l'operativitat de la divisió va

acabar manifestant-se amb el llarg procés que va conduir, de nou, a

la reunificació de la major part de la propietat.

c) Residència nupcialitat. El celibat va ser una pràctica

freqUent entre els A .. De fet, els que es quedaren solters no supo

saren un trencament de les cadenes d'aliances matrimonials. Ans al

contrari, aquests solters contribuiren a la transmissió patrimonial,

van permetre una divisió del patrimoni i la seva posterior reunifi

cació. El celibat, doncs, pot considerar-se com a una estratègia més

de reproducció domèstica i no la seva negació, operativa quan exis

teix una parentela amb múltiples relacions, capaç de "recollir" les

herències sense continu�tat per filiació directa.

El valor de l'exemple dels A. consisteix en que ens situa les

aliances dins d'una funció específica. La coincidència de diverses

relacions de parentiu va fer que Antoni A., mancat de descendència,

transmetés el seu patrimoni vers a uns parents no absolutament

directes (de fet, per exemple, hi ha una major relació amb 39 i 40),

però amb uns lligams indiscutibles. Els circuits d'aliança esta

blerts van permetre reconduir l'herència, en absència de descendents

directes. En aquest sentit, les diverses estratègies han tractat

d'adequar-se al propi desenvolupament del curs domèstic. Sota una
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determinada pràctica jurídica hem pogut descobrir pràctiques i

estratègies diferents, variables en funció de factors socials (meca

nismes de supervivència o de perpetuació de les pròpies cases,

segons la classe d'aquestes), externs (processos d'adaptació a les

circumstàncies socioeconòmiques) i interns (d'acord amb les parti

cularitats de cada cicle familiar). Per això, sota un model que

tendeix aparentment a la transmissió indivisa i a la primogenitura,

hi trobem estratègies de divisibilitat del patrimoni, valorant tant

l'assegurar a cada fill una posició econòmica d'acord amb la seva

casa d'orientació com la continuftat de la casa. Més que davant de

regles hereditàries [20] ens trobem davant d'estratègies flexibles

que es posen en pràctica en el moment de la transmissió del patrimo

ni familiar, que no poden estudiar-se com a l'aplicació mecànica del

marc jurídic o dels models socials ideals. Com assenyalen Berkner i

Mendels (1978), "7es lleis i costums d'herència són que7com que e7s

campero7s han de tractar tot p7anificant 7es estratègies que e7s

permetin aconseguir e7s seus objectius; elles no determinen e7s

objectius o 7 'estratègia".
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NOTES 14.-

HERèNCIA l SUCCESSIó

[1] Gricies a l'ajuda del programa informàtic ha estat possible la cerre lacté de les persones que han viscut en

diferents O.R. i el recompte de les dades introduint-hi diverses variables. Quan es tenien, les dades s'han com

plementat aillb l'ajuda dels testanents (1800-1936) o amb informació oral (per als darrers anys). Les dades sobre
les transmissions hereditàries es refereixen al període 1867-1986, car per als anys anteriors no comptàvem, a

Gratallops, amb els Cadastres i registres de trans�issions patrimonials. A l'inrevés que en els testaments, de
caràcter personal, no hem comptabilitzat les herències del pare i de la mare com a diferents, sinó com a formant
part de la mateixa estratègia hereditària que pot fer, per exemple, que uns fills rebin terres del pare i d'al
tres de la mare. La distribució per anys s'ha fet d'acord amb la data del matrimoni de l'hereu principal, encara

que la transmissió es faci després de la mort dels pares, car l'explotació de les dades s'ha fet a la vegada que
l'estudi de la successió.

[2] Aquest iet es materialitza en la inscripció en els registres de propietat i en els cadastres. Avui en dia, en

moltes parcel. les la inscripció al nom nou no es fa fins forces anys després d'aquesta mort, fins al punt Que
moltes parcel. les estan inscrites a no�s de persones ja difuntes o com a ·Hereus de ...•.

[3] les proporcions respecte a les diverses formes de successió domèstica segons la propietat dels grups residen
cials s6n, en resum, les següents, per al total entre el 1867-1986 (per a les dades completes veure apèndix:

Petits propietaris i no-prop. Mitjans Benestants
115 (44,2) 57 (53,3) 22 (51,2)
.161 (61,9) 70 (65,4) 27 (62,8)
93 (35,8) 35 (33,6) 16 (37,2)
73 (28,1) 22 (20,6) 11 (25,6)

260 107 43

Fi 11 pri�ogènit
HB+C. FILL
O+E+F. FILLA
B+C+O+E+F.FrLL/A NO PR.
TOTAL

[4] Les pensions constitueixen avui en dia una de les fonts d'ingressos fonamentals de la població de Gratallops
i Torroja. Això permet als vells un major marge d'autonomia, a la vegada que -situats dins d'un un grup domès

tic·, els seus ingressos contribueixen al funcionament de les famílies, de forma complementària als ingressos
dels altres �embres familiars.

[5] la documentació que fa referència als Cots, habitants de Falset que van realitzar matrimonis amb famílies de
Falset i Gratallops, està dipositada a l'Arxiu del Museu de Falset i Comarca.

[i] ¡ls tres préstecs serien atorgats el 1835 per Josep Mg Bes (250 lliures), el 1840 per iomàs Carreras (200
lliures) i, el mateix 1840, per Manel Capdevila (300 lliures).

[7] les propietats dels Cots van ser les següents:
· Vl:'Masos· (vinyal, 10 j., 6,14 ha (1922). Valor: 8.050 ptes (1901), 15.310 ptes. (1943). Adquirida el s.XVIII.
· V2:·Puig· (vinya, clv i all), 3,5 j., 2,12 ha (1943). Valor:3250 p.(1901), 3127 p.(1943). Adquirida el s. xvm.
·

V3::Les Planes· (viny, clv, avell), 5,6 ha (1875), 9,42 ha (1943. Valor: 33.391 etes. Adquirida a l'any 1875.
· Hl: Pinyanes' (horta), 0,52 ha. Valor: 665 ptes. (1901), 6.738 ptes. (1943). Adquirida l'any 1870.
·

(l::P1. Carnisseria,26',(planta baixa + 2 piSOS), 268112 (1943), Valor:UOO p.(1901). Adquirid l'any 1730/1800
· C2: Carrer de Dalt, 19),(planta baixa +2 pisos). 33 112 per planta.Valor: 1.200 p.(1901), 3.350 p.(1943).
· S1:'Carrer Malanyet', 55 �2. Adquirida l'any 1850.

[8] En el Testament, redactat el 1849 deixava a la seva muller co� a marmessora i usdefructuària, a més de do

nar-li capacitat per elegir l'hereu: A més, com ja també s'havia indicat als Capítols Matrimonials, deixava al
seu oncle Miquel Cots, sacerdot, el dret a utilitzar i ocupar una habitació de la seva casa. 'Oeixo a ma muller
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�antenint mon nom y no altrament [l'usdefruit] de tots els meus bens perquè ting� 110ch sens que estiga obligada
a donar compte ni res a persona alguna, si solament Mntenia als fills, a un y altra, deuen estos treballar per
la casa ( .. l y tots los bens y demés que se adquirescan heredo i la referida esposa mia para que les disposi a

favor dels fills que de seguida ma mert nos existiran, ab la preferència de varó a hembra'.

[9] 'que 10 cobren, tengan y posean para mejor soportar las cargas de est e �atrimonio y 10 restituyan cuando

tanga lugar la restitución en el modo y forma que constara haberlos recibido; cuya constitució dotal hace por ser

su futura esposa heredera y tener que vivir el atorgante en la casa y compañía de sus suegra formando una sola
mesa y familia; la cual constitución dotal aceptan la nadre e hija Tomasa Borja y �aria Cots. '.

[10] Instituïa heredera universal de tots els altres béns a la seva neboda Maria Bes Barceló, amb l'única obli

gació de concedir allotjament i alimentació gratuïta a les mes gmanes Tomasa i �aria Barceló Cots, a 11 seva

casa. A la �ort de Maria Bes, el seu narit Sebastià C. podria mantenir el dret d'usdefructuari, per heretar els
fills legítims d'ambdós 0, si no existissin, els hereus substituts. En cas de mort sense descendents de l'herede

ra, preveia que heretarien a parts iguals els altres nebots, Joaquim Sabaté i Joaquim 8es.

[11] Com que la familia estudiada presenta una continuïtat genealògica lctual, amb eis mateixos cognoms, hem
evitat de donar els cognoms, substituïts per inicials. Per centra, els noms, dates i lligams genalògics són els

originals.

[12] El 1831 (16-2), Joan A. arribava a un acord amb el seu germà Felip, mitjançant el qual aquest últim renun

ciava al dret a abocar l'aigua de la pluja d'una casa seva al corral del seu germà, construint un� nova 'canonada,
a canvi del dret d'ell i els seus descendents a passar per un pati contigu a aquesta ma.

[13] Després dels anys de residència conjunta dels germans solters, i, després, de dos germans casats, segueix
Jna fase conjugal simple. Després, van tornar a viure a casa un germà del marit junt a�b la seva nuller, Francesc
A. (9) i Marina (10). La mort del germà farà que la vídua d'aquest es quedi a viure amb els seus cunyats, el que

coincidiria practicail1ent amb el casallent del fill prÍ!!logènit, Joan À. F. Les cenpcstcicns domèstiques, doncs,
canviaven contínua!llent i serian molt diverses.
[14]. les propietats dels À. van ser les següents:
Cases:
- C1. Prop. de Joan A., dividida per herència entre els gmans Andreu i Joan A. (1851).
- C2. Prop. de Joan A., heredada per Antoni A. (1861). Heredada per Antoni H� E. (t. 1904, IL 1912).
- C3. Prop. de Joan A., her. Rosa A. (1861). Tenia un petit terreny. Her. per Providència A. (1897).
- C4 Prop. de Joan A., her. per Rosa A. F.
- es. Prop. de Joan A., her. per M�àngela A. (1861).
- C6. Prop. de Joan A. C., her. per mngela A. (1861). Her. per Providència A. (m.1913)
- C7. Prop. d"Angela A. Her. per Maria P. (m. 1913)
- ca. Prop. de Rosa F. Her. per Jaume E. (t. 1393, JI.13S5).
- CS. Prop. de Rosa F. Her. per Jaume E. (t. 1893, �. 1895).
- Cl0. Prop. de Teresa D. i her. per Rosa R. Donada en Capítols Matrimonials a Providència A., el 27-9-1898, COlli

a legítima materna. Valor 850 ptes. (1898)
- Cl1. Prop. de Jaume Robert A. (1930)
Cellers i corrals (S):
- Sl. Corral, contigu a la et. Prop de Joan A., heredat per Joan A. (1861).
- 52. Celler. Prop. de Joan A.C., her. per Rosa A.F. Her. per Providència A. Cedit a Joan Grau, parcer, a canvi
de la renúncia al contracte de parceria (1927)
- S3. Celler. Prop. de Joan A. C., her. per mngela A. F. (1861). Her. per Providència A. (�.1913)
- 54. Pati. Prop. Joan A., her. de fonIa indivisa pels ger!JIans Joan i Haangela AJ. (1861).
mcel.les de vinyà i secà (V)
- Vl: 'Sort', 5 acres. Valor: 200 1. Adquirida el 1849 per Joan A. Preu de compra: 200 lliures cat. Prop. de
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Rosa A. Arrendada el 1886. Her. per Providència A. (1897). Venuda una part com a solar 1929, per 525 ates. - V2.
'Sort' Propietat d'Antoni A. F., cont

-V2: 'Sort'. Adquirida l'any 1904.
- V3: 'Riu' (olivera), 1,20 j. Adquirida l'any 1861. Her. per Antoni Mg Robert (t. 19Q4, m.19í2). Proc de Joan
A., per àngela A. (1861). Her. Providència A. (m.1913)
- V4: 'Masos' (vinya), 19,7 ha. Valor: 10.000 ptes. (1940) Valor: 10.000 ptss. Adq. el 1861. Prop. de Joan A.,
haro 'Angela A. (1861). Arrendat per 25 anys una part (4,92 Ha.) el 1911. Her.
Providència A. (m.1913).
- V5: 'Corral" (v. i 01.), 25 j., 8,25 ha. Valor: 10.156 ptss. (1930). Valor Líquid imposable (1930): 101,5ò
ptes. Propietat de Rosa A. F .. Arr. el 1886 a Jaume i Lluís Sabaté. Her. Providència A. (1897).
- V6: 'Mas' (vi.}, 24,33 ha (1931). Adq. el 1875. Prop. d'Antoni A. F .. ut, e11875 a Josep Abel1ó, Josep Sans
Sabaté i Joan Abel1ó per 25 anys. Her. per Providència A. (t. 1904, m. 1912).
- V7: 'Masser (v), 0,5 ha. Valor: 400 ptes. (1895). Adq. el 1887. Prop. d'Andreu A". F. Her. cer Antoni A. F.
(test. 1887). Venuda el 1895 a Providència A. per 400 ptes.
- V8: 'Camp' (vinya). Prop. de Rosa A. F .. Arr. el 1886. Her. per Providència A. (1897). Es deixaren dos jornals
als massovers a'Antoni A. F.; 1 j. a cadascuna de les germanes Casimira, Rosa, 'Angela i Maria A. Auqué; 1 jornal
a Jaume i Maria A. (t. 1904, Il. 1912).
- V9: 'Corralet' (vinya). Prop. de Rosa A,F .. Arr. el 1885.
- Vl0: 'Sort' 0,05 ha. Valor: 300 ptes. Adq. per Rosa A. F. (1898) per 300 ptes.
- VIl: 'Fon t', 2 j, 45 canes.
- V12-: 'selar'. Terres "contigues a la Cl, 0,12 j. Adq. el 1851. Prop. de Joan A., her. per joan A.F. (1861).
- V13: 'Roca' (vinya), 8,4 j., 5,11 ha. Adq. el 1868. per Pere F., her. per Antònia F. P. (t. 1868). Her. pels
germans Eusebi, Raimunda i Jaume Robert F. (t. 1893, m. 1895).
- V14: 'Vaques', 2,10 j., 1,20 ha. Valor: 400 escuts (1902). Adq. el 1902 per Pere F. A., her. pel seu fill Pere
F. Poo Cedit en els Capítols Matrimonials a Raillunda "F. P ..
[15] El document notarial de separació de béns indica detalladament mitjançant quins criteris va fer-se la parti
ció d'una casa en dues. Les clàusules de l'acord eren les següents: '1) La pared divisaria entre =1 comedor y la
cisterna seri co�an, con la obligación de los dos de cerrar1a con piedras y argamasa, sin poder abrirla en el fu
turo para que haya una verdadera separación. 2) Respecto que en dicha linea divisoria hay en la actulidad una

chimena, el mis�o D.Andrés para que el y su hermano puedan utilizarse en ella edificara sn el centro de la nislla
en toda su extensión una pared de ladrillo y argamasa. 3) Que el �ismo O. Andrés obstruiri para que nunca puada
ret i rar-se por ninguna de los dos hermas 1 a cañeri a quer conducs e 1 agua de los tejados de 1 tecno de 1 a cm a

la cisterna. 4) Que ni D. Andrés ni Juan podran ni deberln arrojar, conducir ni desviar las aguas pluviales a

edificio ni terreno del otro muy al contrario quitaran las servidumbres que existen dent ro el termino que nas
abjo se fijaran. 5) Que en la bodega tomando por punta divisoria el pilar del centro se construiri a castas de
O.Andrés una pared de ladrillo y argamasa desde el suelo hasta el tejado hoy existente, cuya parte seri coman de
los dos hermas; 6) Que el periodo dentro del cual deberin hacerse las obras seri hasta el prima de julio de
1862; 7) Que los despojos de las obras sean de la clase que fueren seran de propiedad de O.Andrés.'
[16] Així, el 1875, Antoni A. firmava un contracte de parceria per al conreu de les parce1.1es del Corral (vó).
[1 �ateix Antoni A. arrendava, el 1882, la seva part de la earcel.la Més tard, el 1886 Rosa A. establia un con

tracte de �itgeria per les seves terres. Finalment, el mateix any, 'Angela A. firmava un altre contracte.
[17] 'Oeja a su sobrina Maria Masip A. la ma de uso de la testadora con los gergones, dos cclchones, cuat ro

sabanas, dos almohadas, una Mnta grande de lana, la aesa de noche, un cub re-ma y cuatro findas de aimohada'

[1�1 'la �itad de los objectos de cristal y la vajilla para el servicio de mesa, un juego de café, pero no el
�eJor y cinca cubiertos de metal marcadas con las inciales H.G.
[19] L'herència d'aquesta milla, segons l'inventari realitzat el mateix any constava de dues cases (al carrer

de,Oalt,15 i al carrer de l'Església, 8), 12 cubes buides, valorades en 250 ptes., 1 preMsa portàtil de fusta, 1
llIt amb matalassos i llençols, una taula i cadires, roba d'ús, i tres parce1.1es d'un total de 3 jornals (el
document no especifica quines).
[20] Sobre els diferents patrons hereditaris, veure el treball de Lisón (1976), on presenta les diferents 'èti
ques' que coeixisteixen en una mateixa regió, a Galícia. Per a ell, els tres tipus fal1i1iars observats es corres-

ponen altb tres patrons d' herènci a.
-
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QUAN EL PARENTIU
ESDEVt CONFLICTIU
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1. L'HERèNCIA CONFLICTIVA

La natura i característiques del conflicte domèstic, tot i que

ha estat assenyalada amb freqüència per diferents estudis antropolò-

gics, ens és encara força desconeguda.Al llarg d'aquesta tesi hem

intentat trencar la imatge d'un parentiu harmònic, amb unes normes

precises de residència, de transmissió calculada i precisa de la

propietat a partir �'un model fonamentat en ei costum o en el dret.

En el "model" domèstic que juristes i historiadors han definit per a

Catalunya, tot partint dels estudis del Dret Civil de principis de

segle i identificat sobre tot en la figura de l 'hereu i la trans

missiò indivisa, sembla que tots els membres del grup domèstic

actuin amb una constant mobilització per a la protecció del patrimo

ni familiar tot cercant, sota l'autoritat "patriarcal" del pare, les

millors aliances possibles per al seu manteniment i/o ampliació. Els

diversos fills semblen conformar-se per la desigualtat de l'herèn

cia, en benefici de les possibilitats de continuitat del grup.

Contra la imatge d'aquesta harmonia i solidaritat familiar res

pecte a la transmissió de la propietat se'ns presenten tres grans

interrogants. En primer lloc, la confrontació entre els interessos

personals i els interessos del grup. La regulació d'una herència

desigual difícilment deixarà a tots els beneficiaris satisfets, so

bretot quan aquesta tracta de preservar especialment els interessos

del conjunt patrimonial. Podria ser, fins i tot (tot i qu� és difí

cil)que el fill no hereu o la filla poc dotada no hi vegin en aaues

ta desigualtat un element d'injusticia, que entengui que és impres

cindible per al manteniment d'un patrimoni mínim, però així i tot,

res no evita que es produeixin situacions de rivalitat, no necessà-

ri ament contra el sistema, però si en raó de la situació de mala

sort que s'ha vist atribuït dins d'e 11 . Com assenyalen Claverie i

Lamaison (1982:9), gran part de les causes de violència que marquen

la vida local es situen dins del mateix grup familiar, on cadascú

està una mica insatisfet, on les relacions entre els seus membres

comporten nombroses circumstàncies de rivalitat, de submissió, d'in-
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teressos diferents. El marc de les relacl0ns de parentlu, doncs,

se'ns presenta altament conflictiu, i els interessos

dels seus membres no són, en absolut coincidents.

estratègies

En segon lloc, cal insistir en el caràcter gens estàtic ni

absolutament cíclic del parentiu. Els fets demogràfics i la seva

imprevisió, aixi com la mobilitat residencial, condicionen una

multitud de possibles combinacions i de processos de transmissió

patrimonial que han d'adaptar-se �ls condicionants biològics. Mal

grat totes les previsions que puguin fer-se (Testaments, Caoitols

Matrimonials, etc.), es produeixen moltes circumstàncies en que no

tot està previst, en que els possibles aspirants a una herència, per

exemple, són diversos, en que l'hereu principal ha. mort, en aue

queda una vídua amb una posició poc clara respecte a la propietat o

a l'usdefruit dels béns del marit. Tot això implica una nova poten

cialitat per a les desavinències i conflictes familiars.

Finalment, en una situació sovint de pobresa, de precarietat

econòmica, de continus endeutaments, ¿es feien efectius sempre els

pagaments de dots, d'herències, de les llegítimes que preveuen els

documents notarials? Sovint, per a l'hereu que ha rebut uns pocs

jornals de terra una casa, el pagament dels drets legítims als

altres germans en un termini breu de temps resultava gairebé impos

sible. El mateix pare hauria de retardar anys i anys el pagament

d'un dot en metàl ·lic que havia promès a la seva filla, després de

males collites o d'impossibilitat personal, morint moltes vegades

sense haver-lo fet efectiu. En aquestes, i en moltes d'altres cir

cumstàncies, l'incompliment de les promese� d'herència o dotals és

manifest i les actes judicials que analitzarem en descobreixen una

alta freqüència.

A partir dels documents judicials, aquest capítol es proposa

analitzar les prinCipals característiques tipus d'enfrontaments

que s'han produ�t entre els diferents parents com a resultat de la

transmissió de la propietat. Les fonts judicials [1] ens permetran
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analitzar les causes dels enfrontaments, entre quines parents es

produeixen i amb quina freqüència. A través d'elles, ens apareix un

món quasi amagat: el de relacions formalitzades entre els parents,

el de les baralles entre els germans, el de l'endeutament freqüent,

el dels trencaments i ruptures familiars. En definitiva, afloreixen

els petits drames familiars que moltes vegades queden tancats darre

ra les portes de la pròpia casa.

2. CAUSES l TIPUS DE PARENTS ENFRONTATS.

2.1. Els actes de conciliació [2].

Per analitzar el conflicte domèstic, hem buidat totes les actes

de cónciliació celebrades a Torroja entre el 1839 i el 1910. Entre

ambdues dates, es celebraren a Torroja un total de 367 actes de

conciliació, dels quals 245 (un 66,75 %) es refereixen a qüestions

de parentiu i la resta, 122 (un 32,25 %) a d'altres tipus de con

flictes, ja siguin de propietat (19 actes), de lloguers i contractes

de conreu (34), préstecs o deutes no pagats (19) i d'altres (11).

L'anàlisi de totes aquestes actes constitueix un preciós dibuix de

les disputes entre veins, de les tensions solidaritats, d'una

pràctica social que desfa una imatge harmònica ens presenta els

camperols dins d'un continu procés d'endeutaments, d'herències i

dots no satisfetes, d'arrendataris expulsats, d'una certa enveja no

exenta de brots de violència.

L'estructura d'aquestes actes és sempre similar. A causa de

desavinències més o menys importants, una part (la demandant) pre

senta una instància davant l'Alcalde (fins el 1860) o el Jutge (des

del 1860), exponsant els motius del desacord i sol ·licitant celebrar

un acte de conciliació amb la part demandada. Les dues parts seran

convocades als locals de l'Ajuntament o del Jutjat, acudint-hi

acompanyades d'un "home bo" per intentar una aproximació a la part

Contrària. El formalisme de l'acte s'inicia amb l'exposició dels
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motius del demandant, seguida de la rèplica dei demandat i els

motius d'oposició per accedir a les pretensions de l'altre. Després

de les rèpliques, l'Alcalde o el Jutge dictarà una providència o

proposta d'acord, que les dues parts podran acceptar o no. En el cas

d'assumptes relacionats amb el parentiu, més de la meitat (52,3 %)

acaben en desacord.

Quadre 1

Nombre d'actes de concillació celebrades a TorrOJa

1839-50 1851-60 lS61-iO 1871-80 1881-90 1891-1900 1901-10 TOTAL

Total actes 91 61 60 51 56 26 16 l6T

Mitjana anual 8.1 6,1 fi, O 5,1 5,6 2,0 1,6 5,1
4 ___________________________________________________________________________________________________

Assumptes parent i u 78 34 34 32 l' 16 15 245.e

� Assump. t' 80,2 56,7 56, i 62,7 66,1 61,5 93,7 66,iparen.1U
Mitjana anual par. 6,5 3,4 3,4 3,2 3,6 1,6 1,5 2,4
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ammp. no parentiu 19
%Assump.no parentiu 19:8

27

44,2
26

43,4
19
37 ,2

20

33,9
10

38,4 6,2
122

33,2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

font: E¡aboraciO orèoia, segons actes de conciliaciO de Torroja .•. J.T. ¡ A.�.T.

2.2. Causes de la demanda: parents que s'enfronten

L'anàlisi exhaustiva de les actes de conciliació ens suggereix

entre quins parents la conflictivitat lS més elevada i quines són

les causes que provoquen la divergència amb més freqüència.

Com s'observa (quadre 2), el principal motiu d'enfrontament

entre els parents ha estat els problemes de transmissió de l'herèn

cia, ja sigui per l'incompliment d'una donació o la part legítima

atorgada en el Testament (sobre tot dels pares, però també respecte

a d'altres parents), que l 'hereu principal no ha fet efectiva, o per

les exigències de repartició de l'herència en cas de mort intestada

quan hi ha diversos candidats.
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Quadre 2
rious de demanda dels actes de conciliació

relacionats amo aüestions famillars. Torroja, 1839-1910

1.Incomplimt dels canituls Matrimonials g} (}U4�)
1.1. Dot ne pagada 35
1.1. 00n:.c1ó no satisfeta 40
U. Demanda de retorn de la dot............ 11
1.4. Demanda de retorn de donació .

2.Testaments no cOMolerts o problemes d'herència 138 (5&.30 \)
1.1. Testament oel pare no rebut...................... 27
2.2. Iestanent de la mare no rebut.................... 14
U. Reclallació drets legítiMs 19
2.4. Reclamació drets herència dels Dares intestats 18
2.5. Reoartició herència dels pares 18
2.6. Repartició herència d'una germà/na............... 18
2.1. Repartició herència d'un oncle/tia o cosí 24
2.8. Repartició herència de la muller 3
2.9. Repartició herència dels avis 11

3. Altres.. 14 (5,76 %1
3.1. Demanda de separació de béns .

3.2. Reclamació de préstecs no retornats .

3.3. Conflictes sobre propietat .

3.4. Reclamació pagament del �enjar consumit .

------------------------------------------------------------------------------------------------

Font: Elabor¡ci6 pro�ia, 5e90ns Actes de Conciliaci6 da Torroja. A.J.T i l.M.T.

En segon lloc, les demandes es refereixen a l'incompliment dels

Capítols Matrimonials sobre tot a dots i donacions no satisfetes
,

malgrat haver transcorregut el termini del seu pagament, sovint

desorés de molts d'anys. Les demandes de retorn del dot, en canvi,

són menys habituals i normalment es produeixen immediatament després
de la mort del cònjuge (sobre tot si és una muller sense descendèn

cia, per part dels pares o germans d'aquesta).

Finalment, trobem un tercer tipus d'actes que responen 'a motius

molt diversos, des de préstecs no retornats, separacions conjugals i

de residència dins del grup domèstic, fins a demandes de pagament

del menjar a un familiar que s'ha allotjat a la casa del demandant
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durant un temps.Són significatius conflictes que normalment es viuen

dins de les parets de la casa, procurant que no emergeixin a l'exte

rior. Sis d'ells, com veiem, es refereixen a demandes de separació
de béns o de trencament de l'associació de compres i mi 7 lores entre

els pares i la nova parella (de les quals cinc es celebren entre el

gendre i els seus sogres després de la mort la muller).

Els afers judicials, com en d'altres parce1.1es de la vida

pública semblen ser un afer masculí. Els actes es celebren majo-

ritàriament entre homes, fins tot quan els interessos en joc

corresponen legalment a una dona (quadre 3): aquestes acudeixen en

molt pocs castis al Jutjat, i sempre acompanyades pel marit, fill o

un altre parent masculí. Així en el cas de les demandes relatives a

l'incompliment dels Capítols Matrimonials, la majoria corresponen a

reclamacions que afecten a la dona, però només en una petita part

d'aquests processos aquesta actua per la seva pròpia iniciativa. En

el cas de les herències, en canvi, la majoria de les dones afectades

actuen per elles mateixes, defensant els seus propis interessos. A

questa diferència no deixa de ser significativa: el que referència

al dot i a les donacions dels Cqpítols Matrimonials és administrat

pel marit, mentre que en la transmissió de la propietat la dona

sembla tenir un major marge d'actuació.

--�---------------------------------------------------------------------------------

Quad re 3

Comparació del sexe del matrimoni demandant i del demandat
-------------------------------------------------------------------------------

Tipus Sexe de qui té dret Sexe del Sm del
a I a demanda demandant demandat

1.incomo I i ment Cao. M.
Home 23 (24,7 %) 72 (IU �) 7S (80,6 %)
Oona 70 (75,2) 21 (22,51 18 (19,3)

Uncomolimt Testament
Home 88 (63,7) 94 ! 68,1) 101 (73,1)
Oona 50 (36,2) 44 (3U) 17 (26,8)

Ultres
Home 11 (78,5) 12 (86, 5l 10 (71,4)
Oona 3 (21,4) 2 (13.4) 4 (28,51

I.lli.l
Home 122 (49,8) li8 (12,5) 186 (75,91
Dona 123 (50,2) 67 (27,3) 59 (20,0)
��-----------------------------------------------------------------------------------
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Quines són les relacions de parentiu més habituals entre els

parents enfrontats? Per conèixer-les (quadre 4), les hem classifi

cades en vuit grups diferents,segons el major o menor grau de paren

tiu entre el demandant i el demandat [3]. La majoria dels enfronta

ments semblen haver-se produ�t entre persones de la mateixa genera

ció, sobre tot entre col-laterals (67 % del total de processos). Per

contra, les demandes entre cònjuges, entre parents lineals o entre

afins van ser molt poques. Fins tot en el cas de l'incompliment

dels Capítols Matrimonials (en els testaments és lògic que fos així)

les reclamacions judicials es feien després de la mort del
-

pare o

mare que havia fet la promesa de donació, sovint molts anys després

d'haver transcorregut el termini fixat per al compliment dels a

cords.

Per què la demanda no es feia abans, sense esperar a la mort

del pare, en lloc de fer-la al seu hereu, reduint les possibilitats

de cobrament? A part de la preciosa informació que les actes de

conciliació ens proporcionen sobre aquesta qüestió, en la documenta

ció d'algunes famílies hem trobat rebuts o notes que fan referència

a les dificultats que moltes vegades es tenia per al cobrament del

dot o de l'herència. Amb l'excusa de la impossibilitat de pagar

aquella quantitat en aquell moment, o perquè es creia que ja s'ha

vien fet efectius determinats béns, moltes vegades aquestes trans

missions patrimonials no es feien efectives. Però malgrat les nom

broses demandes orals no era fins a la mort del pare que el con-
,

flicte acabava al Jutjat. L'explicació estaria llavors en la repar

tició del joc de forces estratègies que s'estableixen dins del

grup domèstic. Davant d'un sistema injust de transmissió del patri

moni, al pare se li atorga la "clau" del control dels mecanismes de

transmissió. A l'entorn d'ell, es configuren les situacions de

rivalitat enfrontaments latents entre col -laterals, múltiples

motius d'insatisfacció que esclataran en una major oposició en el

moment de la mort de l'element unificador que representa el pare.

Per entendre-ho millor ens caldrà recòrrer a l'anàlisi qualitatiu
,

de l es actes.
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Quadre 4. -

Relacions de oarentiu i tious de demanda

1. Matrinani H "!i' 1

2. Linia1 ascendent
$.,,:., F
S"':I' M

0",:;, �

Och ,�� ,�F

3. Linia1 descendent
F ,,,;� S
M .:� S

F "H
M "�� O

4. tei.laterals 21
8 �� B 9
Z �. B 5
8 '''H
Z ".j¡. Z
Kebots"';,Oncles <1>

Onc l es,,�I'Hebots <2 >

F8Ch "'li' FBCh
MBCh ''':l' FZCh

5. Afinitat ascendent 10

OH "':� � F 5

OH ",�, �H 3
SW ··i.· HF
Altres (J>

6. Afinitat
WF '''i" OH
UHF ,,�¡, WF

1
6
1

1. Afinitat co1.1ateral 49
ZH "�io WB 28
ZH ,.,. H 2
BW ,.¡;. H8 8
SW '''i- HZ
HB w¡¡' BW
W8 '·ilo lH 3
HZH"ollo m 5
Altres cunyats <4> 3
Altres <5> 5

8. Desconeguts, altres

TOTAL 93

5
3
1

1
3
1

5
2

5
2

56
25

3
2
1

80
36
15
2
2
6
2

14

3

1

13
2

12
2
8
2

25
10

11

3
1
2

10
7
1

14
13
4
2
3
5
1

84
41
6

10
3
5
4
5

1
5

3021

138

<!> 8Ch""" F3; 8Ch,,,,IO FZ; ZCh"'i" H8; lCh""" Hl. <2> FB"o:!O SS; HB"':!o ZS.

(3) SOH",:!, m; HS"':" FW (H sul ler del pare) W HZ,,!.: BW; n":,, ZH; HBW""" HBW.
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3. ANàlISI DELS CONFLICTES FAMILIARS

3.1. Uns Capítols no sempre complerts

El 1840, en Josep Pereña, marit de la Rosa Masip, demanava cele

brar un acte de conciliació amb el germà de la seva muller, Joan

Masip, per

promès pe 1 s

exigir-li el pagament de 90 lliures, una part del dot

pares de la seva muller en els Capítols Matrimonials

realitzats onze anys enrera, amb motiu del seu matrimoni. Els pares

ja havien mort i en Joan Masip n'era el seu hereu. En l'acte, en

Joan Masip, reconeixia el deute vers al seu cunyat, però expressava

que no tenia els recursos suficients per fer-lo efectiu, oferint-li

a canvi una par'ce l i l a de vinya d'un valor similar al del deute. En

Josep Pereña, però, no ho acceptà, i reclamà que el pagament es fes

abans de 15 dies, suggerint al seu cunyat que vengués ell mateix la

parcel. la. l'acte acaba sense arribar a cap acord, car el demandat

va dir que era impossible trobar un comprador en aquell termini [4].

Durant el període 1889-1910 trobaríem 75 actes similars, en les

quals es reclama el pagament de dots o sancions dels Capítols Matri

monials que no s'han fet efectius. Davant d'una demanda així, trobem

tres tipus de respostes per part dels demandats: a) el no reconeixe

ment del deute, perquè es considera caducat legalment el termini per

al seu pagament, o bé perquè el demandat creu que aquest ja va fer

se efectiu; per no tenir els diners necessaris o no poder-ne dispo

sar (per ser usdefructuari) [5]; i e) es fa efectiu el deute en el

mateix moment o es compromet a fer-lo dins de pocs dies (aquest cas

és poc freqüent).

Com s'aprecia al quadre 2, la gran majoria de reclamacions

pendents dels Capítols Matrimonials es fan entre col. laterals, sobre

tot al germà de la muller (ZH,,,:'WB), al germà del marit en el cas de

les vídues (BW"",HB), i al propi germà (8,""8 o Z"':;'8). les donacions,

doncs, no es reclamaven als que les havien fet (els mateixos pares),

sinó als seus hereus, sovint molts anys després d'haver-se incom-
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plert. En general I doncs, dóna la impressió que els enfrontaments

amb els pares són evitats, fins tot amb els sogres. Si bé el fet

de no rebre a temps una donació o el dot promès pot crear un ressen

timent de la generació més jove enfront dels seus ascendents, l'au

toritat d'aquests atenuarà les tensions familiars, mentre que amb la

seva desaparició, per contra, la situació es precipita i l'enfronta

ment sembla esdevenir inevitable tot seguint una cadena d'aconteixe

ments. Amb la por a perdre definitivament les possibilitats de rebre

la donació promesa o la part restant del dot, s'exigirà a l'hereu

un ràpid pagament de la quantitat pendent, per al qual, el pagament

esdevindrà sovint impossible de forma immediata o bé l'intentarà

evitar. Sigui quin sigui el cas, �l conflicte esdevé inevitable i la

celebració d'un acte de conciliació serà un nou mitjà de pressió per

exigir un pagament, quan hi ha una negativa.

Estaven potser molt allunyades les disposicions capitulars de

les possibilitats econòmiques reals? Aquestes semblen plantejar

nombrosos problemes als G.R.: els endeuta constantment i els obliga

a unes transferències contínues de béns econòmics i de diners dins

d'una societat precària. En aquestes circumstàncies, es pot arribar

a demanar fins i tot el pagament de les despeses del menjar d'una

germana a casa o l'utillatge agrícola prestat per evitar un paga

ment, com en el cas de l'acte de conciliació entre Ramon Marimon i

el germà de la seva muller, Francesc Pagès, celebrat el 22 d'abril

de 1844. Aquest darrer va negar-se al pagament de 400 lliures pen

dents per completar el dot promès pel seu pare a la seva germana,

aduint que ja havia transcorregut el termini legal per fer-ho i que,

a més, la seva germana li devia encara més diners:

'( .•. ) i a més, en tot cas, vol que se li pagui quatre anys en que va estar aquesta (Raimunda

Pagés) a casa del seu oare a disoesa: i a més vol que se li pagui un natxo que va deixar

prestat el pare del demandat al Ú!1andant, per haver mort aquest animal estant en ei seu

poder; i a més voi cobrar eis perjudicis que li poden seguir per aquella pretensió' [6].

A part de les donacions en robes i terres, una de les promeses

habituals en els Capítols Matrimonials era la construcció d'una nova
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casa. En casar-se Joan Sentís, el 1835, el seu pare va prometre-li
la construcció d'una casa nova. Nou anys més tard, ja mort el pare

feia mig any, la casa encara no estava feta, pel que va decidir

reclamar-la al seu germà Ramon. Tot i reconèixer l'obligació, aquest

manifestà que no podia fer-la construir, per falta de diners. El

germà demandant, en Ramon, indicà que ja no podia esperar més,

perquè la casa on vivia estava en molt males condicions. Llavors, en

Ramon Sentís li oferí arranjar-li aquesta casa, tan aviat com li

fos possible obtenir el guix necessari. El seu germà, tot i estar'

d'acord amb aquestes reparacions, posà com a condició que la casa

nova havia de fer-se abans de dos anys. L'acte va acabar sense

posar-se d'acord ambdós germans (7].

Expressió d'una_ situació de precarietat, les actes de concilia-

ció ens situen davant d'unes unitats domèstiques endeutades, amb

pocs diners estalviats, que viuen a mercès de les osci1 'lacions

productives i que han de recòrrer amb freqüència a la venda de

terres per poder pagar els deutes pendents o els dots promesos.

3.2. El difícil reto�n del dot

Si el pagament de les promeses capitulars és ja difícil, què

passava en aquelles circumstàncies en que legalment procedia resti

tuir el dot? Legalment, procedeix la restitució del dot en cas de

mort del marit o de la muller, per nul ·litat del matrimoni, per

empobriment del marit o per necessitat de la dona [8]. Les actes,

tanmateix, suggereixen que sovint aquest retorn no es portaria a

terme: demandes d'aquest tipus les trobem només en 18 actes, de les

quals 13 acaben amb la negativa al seu retorn i només 5 acaben amb

el compromís de devolució.

El règim familiar habitual al Priorat, l'associació a compres i

millores dificultava les possibilitats del seu retorn (9]. Com que

les donacions no es fan pels pares en c�njunt, sinó que cada un
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d'ells (pare i mare) fan la seva pròpia donació, només els d'un i

altre podran reclamar-la, Les demandes presentades al Jutjat es fan

en ocasions limitades, sobre tot si no hi ha uns descendents del

matrimoni o en cas que el pare vidu decideixi tornar a casar-se,

procurant així que la transmissió patrimonial no perdi el seu sentit

lineal. Malgrat aquests intents, trobem forces exemples en els quals
la vídua o el vidu adopten els béns del cònjuge difunt, negant-se al

seu retorn.

Vegem l'exemple de Josep Nogués, vidu des de feia quatre anys de

Carme Capdevila i sense fills [10]. El 1891, després de tornar a

casar-se, el seu primer sogre Josep Capdevila va reclamar-li el

retorn de totes les robes i efectes personals de la seva filla,

entregades com a part del dot. Tot i que després de la mort de la

Carme Capdevila el sogre; el gendre havien acordat el retorn d'una

part del dot, a canvi de deixar-li al darrer una part en metàl ·lic

com a drets d'herència,
moltes vegades al retorn

durant quatre anys el gendre va negar-se

del dot. Els béns reclamats no eren pas

gaires: "un mata7às de llana, un a7tre de pa77a, dues coixineres,

una vànova, dues camises dues fa 7di 7 7es ", En Josep Noguès, va

respondre que estava d'acord amb el retorn de tots aquests objectes,

però no de tots els altres que li havia demanat en d'altres ocasions

el seu sogre, ni tampoc de qualsevol quantitat en diners, pel que

només els tornaria si aquell renunciava a qualsevol altra reclama

ció. Finalment, tots dos es posaren d'acord, decidint anar després

de l'acte a recollir els objectes reclamats.

En aquest cas, doncs, només una quantitat del dot va retornar

a la casa d'orígen, precisament els béns mobles i no els diners. En

definitiva, les demandes de retorn del dot es presenten sovint com a

conflictives, Malgrat l'obligació legal retorn, per a una persona

que feia anys que utilitzava una casa, treballava una terra, o

disposava d'uns diners (els diners del dot no eren immobilitzats,

sinó que es posaven en circula¿ió) aquest retorn podia resultar greu

per als seus interessos, pel que intentà evitar-lo al màxim.
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3.3. Unes difícils relacions entre els germans.

Com hem assenyalat, la majoria de les tensions es produeixen

entre els germans, sobre tot després de la mort del pare: un 80 %

dels actes (quadre 2) es celebren entre col 'laterals o afins col ·la

tera1s. La treva mantinguda entre aquests per la repartició de

l'herència durant la vida dels pares es trenca amb la seva mort.

Per a -Joan Prat (1973:176-178), .1'oposició latent entre el germà

"hereu" i els altres germans s'inicia en la infància, a partir de

l'ansietat psicològica creada per les diferents expectatives respec

te a la possessió de la propietat i les diferències de socialització

[11]. El pare ens apareix en els documents com l'àrbitre i jutge que

garanteix la comprensió entre els germans i l'evitació del conflicte

mitjançant el respecte a la seva autoritat. Com assenyala Col1omp

(1983:181), el respecte al pare, "barreja de por i amor, és uti7it

zat sobre tot com a un fre eficaç de7s desbordaments de7s odis

fraterna7s ( ... l ", La tradició folklòrica ha' contribuït a crear

aquesta doble imatge del pare autoritari i del pare benevo1ent i

generós.

Ara bé, si al pare se li pot permetre una actitud severa

tirànica en alguns aspectes, un comportament així no serà admès de

cap manera en un germà gran, encara que sigui l'hereu. Immedia-

tament després de la mort del pare, poden aparèixer les rivalitats

i tensions fins 11 avors contingudes entre els germans, entre el

fill i la mare vídua, entre els gendres. Tanmateix, en els actes de

conciliació celebrats entre germans, sembla respirar-se una atmòsfe

ra d'oposició continguda: malgrat les diferències no interessa que

el problema pugui derivar en una major conflictivitat, pel que

l'enfrontament, malgrat que sigui del domini públic, és mig amagat

perquè la conducta moral no els accepta. Frases com per ta7 de

preservar 7a pau i harmonia que ha d'haver-hi entre bons germans"

apareixen amb freqüència a les actes.
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Malgrat això, les infraccions respecte a les disposicions testa

mentàries i les normes del Dret Civil eren constants, sovint amb un

alt grau d'impunitat, sobre tot a causa de la manca de possibilitats

econòmiques de 1 'hereu per fer efectiu l'import que ha de repartir

entre e 1 s seus germans. Les actes i 1 ·1 ustren perfectament 1 a duresa

de les condicions de vida i l'endeutament contant que la transmissió

de l'herència suposa entre uns germans i altres.Aquest, per exemple,

és el cas dels Pallejà (diagr. A). El germà hereu va ser citat al

Jutjat per les seves cinc germanes i els seus respectius marits, per

exigir-li el pagament dels drets legítims deixats pel pare, Miquel

Pallejà, consistents en 60 ptes. a cadascuna. L'hereu, Josep Palle

jà, va negar-se en un primer moment al seu pagament (300 ptes. en

total), al.legant que el seu pare no li havia deixat suficients di

ners per poder fer-ho efectiu, a no ser que vengués una de seves

vinyes. Això, però, no podia fer-ho immediatament per no perdre la

collita d'aquell any [12]. No va ser possible, doncs, cap acord.

Diagrama A.-

Miquel
PALLEJA

VERNET )�---�
,I / \'�,

/'
/ I \ ': .....

I \

Si per contra, els pares no havien deixat escrit com havia de

ser la success ió, la repart i ci ó de 1 s seus béns esdevé 11 avars ga i re

bé inevitable. Així, d'un total de 36 actes en que els germans es

reuniren per posar-se d'acord en la repartició de l'herència, en 24

d'elles s'acordà una repartició a parts iguals, tant per als fills
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com per a les filles, mentre que en 12, tot i haver mort els pares

sense haver fet testament, es va reconèixer a un germà com a hereu

principal, però atorgant aquest als altres germans quantitats de

béns més altes que les que els correspondria si hi hagués hagut

testament. Si bé tots els casos els germans acudeixen al Jutjat

perquè abans no els ha estat possible posar-se d'acord, en canvi ens

sobta la manca d'oposició al repartiment de l 'herència. En aquest

punt tots hi estan d'acord: les divergències sorgeixen respecte als

termes del repartiment. Malgrat això, la majoria acaben amb acords

favorables, a excepció de discussions sobre reparticions mal fetes o

les queixes d'un germà que es sent perjudicat per haver-li tocat la

part pitjor de l'herència. No podríem deduir llavors que la desi

gualtat és viscuda com a una injustícia i que la pràctica de que uns

heretin més que els altres no està tan assumida? Potser tet plegat

ens indica que l'igua1itarisme dels fills és considerat com a un

principi de just equi 1 ibri que només la voluntat dels pares podrà

trencar.

El ventall dels acords de repartició a que s'arriba és ben

variat: des del germà que compra les propietats als germans, fins a

reparticions iguals i desiguals. Així, els quatre germans Escoda es

trobaren al Jutjat el 1902 per repartit-se els béns de la seva mare,

una única parce1 "la de poc menys de 2 Ha. El germà gran, Josep

(hereu dels béns del pare), reclamava per a ell una part més gran de

la propietat, mentre que els altres germans sostenien que la par

cel "la havia de repartir-se en cinc parts iguals. Finalment, veient

que el repartiment era difícil, s'acordà que un altre germà, en

Jaume, es quedaria la parcel "la, però comprant-la als seus germans,

els quals rebrien 35 ptes. cadascun [13J.

En un altre cas, a l'hora de procedir al repartiment va conside

rar-se, després de fortes discussions, que un dels germans tenia

dret a una part millor de 1 'herència perquè havia cuidat del pare

durant els darrers anys de la seva vida, fins el 1898, i perquè era

l'hereu d'un '

d i fgerma 1 unt. Per això, a l'hora del repartiment en
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Josep Vall va sortir beneficiat: els altres germans li donaren una

part millor de terra, deixant-li triar aquella que volgués, i a més

li donaren les collites d'aquell any [14]. Un altre detall signifi

catiu apareix en l'exemple. Si bé eren quatre germans, només tres es

repartiren la terra: l'única germana no va rebre cap bocí de vinya,

sinó una compensació econòmica per part dels altres germans [15·J.

En d'altres casos, per contra, les propietats es reparteixen inten

tant cercar la màxima igualtat possible. Podia arribar-se, fins i

tot, al repartiment interior d'una casa.

3.4. L'herència llunyana

Si bé, com hem vist, la maJorla de reclamacions d'herència sem

blen produir-se entre els parents més propers, trobem 35 actes en

les quals es reclamava una herència llunyana, als avis, als cosins,

oncles o fins i tot a parents més allunyats. Les confrontacions ar

ribaven a ser llavors molt més grans, disminuint les possibilitats

d'acord. Moltes vegades es reclamaven unes propietats utilitzades

des de feia anys per d'altres parents, sovint fins l tot venudes a

terceres persones.

Vegem-ne un sol exemple, el de la reclamació efectuada el 1884

per part de Miquel Pujol Ardèvo1 (fig. B), casat i resident a Barce

lona, de l'herència d'un oncle que havia mort cinquanta anys abans

[16]. El 1803, en Jaume Pujol havia testat en favor del seu fill

Jaume, amb la condició de que si aquest moria sense descendència el

substituiria el seu segon fill Miquel. El 1826 en Jaume Pujol No1la

va morir sense fills, però el seu germà vivia a Barcelona i les ter

res, malgrat les disposicions testamentàries, foren per a un tercer

germà, en Josep, el qual les va vendre a tres compradors. Per tot

això, el 2 d'agost del 1884, en Miquel Pujol Ardèvol, fill de Jaume

Pujol No11a, reclamava les terres que haurien d'haver passat al seu

pare i com a hereu d'aquest, a ell mateix.
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La primera reclamació va fer-la al seu cosí Josep PUjol, el qual
indicà que no tenia cap de les parcel ·les reclamades, car el seu

pare les havia venut. Pocs dies després, el 8 d'agost, es celebrava

un altre acte de conciliació, aquest cop amb els quatre propietaris

actuals de les parcel·les. En Miquel Pujol exposà de nou els argu

ments de la seva reclamació, exigint el retorn de les terres i el

pagament dels fruits obtinguts des del 1826. Els demandants consi

deraren, lògicament, que no estaven obligats a entregar unes par

cel ·les que havien comprat legalment feia més de 50 anys. Finalment,

però, s'arribà a un acord: els actuals propietaris indemnitzarien al

demandant i a la seva germana Rosa amb 400 ptes. a cadascú, a canvi

de renunciar als drets que tenien sobre aquelles terres.

Diagrama B

.Jaune Mari a

NOLLA

Jauae

PUJO.L
NOLLA

CRIVILLE
ESCOQA

Totes aquestes reclamacions d'herències llunyanes ens permet

veure la complexitat que sovint aconsegueix l'herència i el llarg

camí que sovint recorre, quan no hi ha descendents directes o

aquests moren abans de rebre-la. En quatre actes, trobem reclama

cions d'herències que haurien d'haver-se fet efectives més de 30

anys abans, en les quals, l'únic que sembla buscar-se és una compen

sació econòmica o aconseguir una quantitat de diners.
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3.5. La posició de la vídua.

Com hem vist, el pactes d'usdefruit pel la cònjuge sobrevivent

han estat habituals en tots els Capítols Matrimonials, per mitigar

així els efectes d'una transmissió de l'herència lineal i consanguí

nia. Aquesta fórmula, però, crea greus inconvenients, tant per a la

vídua com per als hereus. Aquesta es trobarà amb uns béns que sovint

deixaran de produir les rendes que fins llavors produ�en, i amb uns

usdefruits aleatoris, que limiten l'actuació econòmica de la vídua i

dificulten el fer efectives les seves despeses. Per això la vídua,

tot i adquirir un determinat poder, només podrà utilitzar-lo limita

dament, pel que sovint acabarà transferint aquest poder al seu fill

(Collomp, 1984: 166). Per la seva banda, al fill hereu la situació

de la mare usdefructuària tampoc li convé: es troba amb un patrimoni

immobilitzat que no podrà utilitzar plenament fins uns anys després.

Diagrama C.-

:====�} usdefruit
==� hereu

------� promessa donació

11 DEMANDANT

.. DEMANDAT

Maria
FERRE

........... } pagament en diners

__4} transmissíó de terres
Jo.ep Francesc (12a.) (So.)
SENTIS SENTIS
(17a.) (14a.)

1f1l""UlII"'� rec l a mac i ó

La situació d'usdefructuària és especialment delicada quan el

patrimoni del marit va a parar a un germà, el quall 'administrarà

fins a la majoria d'edat dels fills, limitant l'usdefruit a la ví

dua. Llavors, la vídua �a d'alimentar als fills però depèn econòmi

cament d'un afí, com va succeir-li a la vídua de Joan Sentís (dia

grama C) [17]. Aquest moria el 1840 deixant-li quatre fills menors i

sense haver rebut, vint anys després del seu matrimoni, ni la roba,
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ni part dels diners i parcel ·les que el seu pare li havia promès en

casar-se. La seva vídua va demanar llavors al seu cunyat el pagament

d'aquests béns, per "donar a7s fi77s ei sosteniment i menjar que ne

cessiten". Davant la negativa d'en Ramon Sentís, l'assumpte acabà

amb un acte de conciliació l'agost de 1841. Llavors, aquest últim,

responent a la demanda precisà que n'entregaria una part "sempre que

7a demandant faci constar que actua com a usdetruct.uèr ie", La dis

cussió va ser llarga, acordant-se finalment el pagament de la meitat

del reclamat.

Quan la vídua usdefructuària no té fills, i els hereus legals

són els germans del marit, aquesta preferirà sovint accedir a una

petita propietat plena, renunciant a les altres, abans de quedar

limitada, entre d'altres coses, a la possibilitat de �ornar a casar

se. Aduint aquesta causa, Adelaida Rebull, vídua de Joan Alabart

[18], citava als cinc germans i a la mare del seu marit amb l'objec

tiu de repartir el seu usdefruit a canvi de la propietat plena d'una
,

part. En aquest cas, l'acord no fou massa d if í c i 1 i li ced i ren una

casa, una parce l i l a de vinya, una horta de regadiu, a part de la

meitat de la collita d'aquell any [19].

La situació de la vídua és complicada també en el cas de la

segona muller, quan els hereus són els fills del primer matrimoni.

Tanmateix, malgrat que desitjava marxar de la casa dels fillastres,

no podia fer-ho perquè llavors perdria l'usdefruit. Aquesta situació

donava lloc a freqüents enfrontaments que acabaven sovint amb la

transferència de la plena propietat a canvi d'una compensació.

Vegem l'exemple de Josep Ferré Pujol [20], el qual havia dividit

l'herència entre el seu fill i la seva segona muller, Teresa Grifoll

en usdefruit. Aquests, però, no es posaren d'acord sobre de qui era

la casa on havia viscut el matrimoni, pel que el fill va intentar

desallotjar a Teresa Grifoll. Aquesta va tancar-se a la casa per

impedir-ho, indicant que només marxaria a canvi de l'entrega de

l'escreix que el seu marit li havia promès als Capítols. La situació

es perllongà durant prop d'un mes. Finalment, al Jutjat, ambdós
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arribaren a una sèrie d'acords que incloien la casa el conreu de

les terres que li corresponien com a usdefructuària. Segons aquests

acords, Teresa Grifoll otorgava les vinyes que li corresponien com a

usdefructuària al seu fillastre en rèaim de parceria (com a mitger).

A més, el demandant cedia a Teresa Grifoll dos pisos de la casa

on aquesta vivia durant dos anys, on ara viu de la casa del carrer

del Forn, perquè hi visqués durant vuit anys sense pagar lloguer,

després fins a la seva mort pagant un lloguer de 25 ptes. anuals. A

canvi, l'usdefructuària renunciava a l'escreix que se li devia.

Observi 's com tots aquests acords impliquen el pas d'unes relacions

familiars a unes alienes al parentiu: es liquiden les relacions

d'usdefruit, i se n'instaura una de parceria i de lloguer.

A part d'aquesta situació complexa de l'usdefructuària, la pre

sència de la vídua pot crear problemes de relació amb la jove. Mort

el pare, l'autoritat d'aquest es transfereix al fill, reforçant-se

la posició de la seva muller, mentre que la vídua perd part de les

seves atribucions. Aquest element s'afageix a la coneguda conflicti

vitat entre la sogra i la jove, sobre tot a causa del posicionament

del seu rol femení, un conflicte destacat amb freqüència pel folklo-

re com a font d'inspiració
cloent nombroses proverbis

sempre present en el discurs oral, in

refranys populars [21J.

Les tensions, la majoria de vegades no arriben a ser greus, però

en alguns casos la sogra decidirà marxar de casa. Llavors les dis

cussions són segures, perquè no quedarà sempre clar quins són els

béns de la vídua, com va passar-li a Antònia Ferré Alabart (22J, de

cinquanta-cinc anys i vídua des del el 1881, quan va barallar-se amb

el seu fill Joan Gené, "a causa de 7es cant inues disputes amb 7a

seva jove". Després d'una forta discussió, i aprofitant un moment en

que el fi�l estava al camp, va decidir marxar de casa, emportant-se

"rooes , sébenes , mantas y otros objet.os ", La jove va córrer a adver-

tir el seu fill, que estava a la vinya. En arribar aquest a casa es

va trobar a la mare a la porta de casa va impedir-li marxar i em

portar-se la roba, amb una forta baralla al mig del carrer que va
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necessitar, fins i tot, de la intervenció del Jutge. En l'acte de

conciliació tampoc va aclarir-se gaire res. El fill va continuar

negant-se a la demanda de la seva mare, que reclamava els drets le

gals sobre el seu marit, aduint que "no cre ie justo 70 que ie 50-

licitava y no habfa de darle nada, porque actualmenta e77a estaba en

su casa, donde ha vivido desde su matrimonia, sin que te falte nada

i sin que nadie 7e mande nada". Indicà, també, que ella no tenia cap

dret a emportar-se roba o d'altres objectes de casa, perquè eran

béns de la casa i no d'ella.

la situació de l'usdefructuària, doncs, no és planament satis

factòria. Protegida legalment, però indefensa econòmicament, aquesta

figura jurídica esdevé potencialment conflictiva. Sovint, el "títol"

d'usdefructuàrija serà sobre tot honorífic, una garantia per poder

ser alimentat pels seus fills. Però moltes vegades, es preferia

transformar aquesta situació en una altra, com la transferència de

la plena propietat als hereus, a canvi d'una compensació. Així, es

procura crear situacions més estables i satisfactòries per a la suc

cessió, tot garantitzant els recursos econòmics de la mare.

3.6. La difícil separació dels béns.

En l'exemple anterior, la decisió d'un dels membres d'abandonar

el grup domèstic, per una situació insostenible, va provocar una

situació prbblemàtica. Una conflictivitat així es reproduirà moltes

de les vegades en que es trenca la comunitat domèstica, a l'hora

d'establir quins són els béns que li corresponen. El règim econòmic

de la comunitat domèstica al Priorat, l'associació a compres i mi

llores, només preveu la separació en cas de mort d'un del marit

sense descendància (no, per contra si és a l'inrevés i la residència

és patrilocal) o bé en cas de dissolució legal del matrimoni (Broca,

1918:839). No es preveu, per contra, que succeirà en el cas d'una

separació dels cònjuges, ni el fet que el pare o mare sobrevivent

decideixi abandonar la llar comuna o a l'inrevés, -que la parella més
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jove vulgui marxar. Tant el Dret Civil com les normes consuetudinà

ries tendeixen a perpetuar un grup domèstic estable, però no pre

veuen gaire les seves possibles alteracions. El sistema jurídic

actua sobre tot com a un element coarcitiu per limitar las possibi

litats de dissolució i separació, car no ofereix expectatives econò

miques per al que abandoni el grup domèstic.

Només sis actes de conciliació fan referència a intents de sepa

ració dels béns perquè un dels seus membres vol abandonar el grup.

Els documents analitzades, però, no indiquen amb precisió les causes

de la separació i només fan referència a l'existència "dí e lquns dub

tes raonats i no raonats", o a "7es coses que passen a casa, on s'ha

perdut 7a tranqui7itat i 7es bones re7acions que haurien de donar-se

en una bona familia". Només el coneixement d'entre quines parts va

produir-se el conflicte i quina era la composició del grup domèstic

ens aclareix quelcom: com s'observa al quadre 2, dos actes es fan

entre marit i muller, una altra entre el pare i la filla, una entre

la mare i el fill, i tres entre el gendre i els seus sogres.

Tanmateix, és molt poc habitual que les diferències conjugals

surtin de dins la casa i vegin la llum pública. Els dos actes de

conciliació celebrats entre marit muller són força similars.

Vegem-ne l'exemple del matrimoni de Pere Vidal, resident al pob l e

veí de La Figuera, qui el 1342 citava al Jutjat de Pau a la seva

muller Francesca Vidal, la qual dos mesos abans havia deixat el do

micili del seu marit i havia anat a viure amb els seus pares a Tor

roja, demanat-li que "retorni a casa seva per viure junt amb e7 seu

marit i com a un bon matrimoni". Ella, acompanyada pel seu pare,

contestà que "no volia tornar ni tornaria més a viure amb el seu

marit", a la vegada que li reclamava el retorn del dot aportat amb

el seu matrimoni. L'acte va acabar sense cap acord, negant-se el

marit al retorn del dot i ella a tornar a viure amb ell [23). Amb

qUina freqQència es produ�en separacions d'aquest tipus ens és difi

cil de precisar: caldria analitzar els arxius episcopals per saber

ne quelcom. Tanmateix, és probable -com assenyala Collomp a l'Alta
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Provença (1983:130)- que "7'autoritat de7 pare, dins 7a casa, sobre

els fi 7 75 de 7a famil ia, fins i tot casats, i 7a vigi 7ància i pres

sions que exerceix sobre e7s fi77s i e7 jove matrimoni situin en un

segon terme 7es disputes entre aquest fi 7 7 i 7a seva mu l ler ",

Les situacions més conflictives, amb tot, semblem donar-se quan

un matrimoni jove viu amb els pares de la muller. Una residència

així modifica la repartició de l'autoritat dins del grup domèstic,

perquè l'autoritat del pare-sogre sobre el seu gendre difícilment

serà tolerada per aquest. Com assenyala el mateix Col1om,

'O'una banda, el gendre. sovint de �és edat en el mOllent del matrimoni que el fill hereu, i

que no té �és que mitJa generació iMO el seu sogre, accepta de �ala gana ser manat pel seu

sogre i de deoendre econòmicament del tot d'eli. O'una altra banda, les diferències de béns
entre els esposos, amb una filia hereva que és molt nés rica aue el seu marit, fiil no hereu
d'una casa de posició inferior, cot modificar les relacions de força dins de la parella entre

el �arit i la muller. Aauestes situacions de desequilibri poden conduir a situacions dramàti

ques' (Collomp, 1983: 187l.

Tanmateix, a l'inrevés del que assenyala Col1omp, una residència

al grup de la muller ha estat freqüent al Priorat i, creiem, la con

flictivitat latent ha estat similar que en la residència patrilocal.

Els dos exemples que presentem tenen resultats diferents. En el pri

mer (1843), en Ramon Domènech citava al seu sogre Josep Vall al Jut

jat Municipal per reclamar-li tots els béns que ell. havia aportat al

matrimoni, així com també els que li corresponien a la seva muller i

fi 11, perquè "segons 7es coses que passen a casa entre e 7 seu sogre

i sogra i e 7 s demés que conv i uen a 7 a casa (.,.) pugu in viure sepa

rats e77, 7a mu l ler i fil 7 de7s soqres

pròp ia" [24], La demanda de separac i ó

i procurant 7a tranqui7itat

no va ser escoltada: el seu

sogre no va comparèixer al Jutjat indicant, "que no vo7ia ce7ebrar

cap acte de separació ni estava disposat a entregar res",

En l'altre cas (1887), en canvi, gendre i �ogre es posaren d'a

cord. En Francesc Compte, vidu des de feia set anys, va decidir

deixar de viure amb la seva filla i el gendre, emportar-se els mo

bles i objectes de la seva pertenència [25]. Perquè el seu gendre li
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permetés fer-ho, però, abans van acordar la repartició dels fruits

d'una parcel ·la propietat de la dona d'en Francesc, heretada per

aquest i la seva filla.

* * *

La successió, 1 'herència, impliquen -com hem vist- unes tensions

en les relacions familiars. L'anàlisi de les actes de conciliació

ens permeten descobrir un univers familiar altament conflictiu pel

que fa a la transmissió de la propietat: la conflictivitat, les dis

cussions, de vegades la violència, formen part de la vida quotidiana

que es genera dins del grup domèstic, on cada membre pot estar dins

d'una actitud expectativa per defensar quan li convingui els seus

drets de propietat, de possessió de la terra.

Com a conseqüència.de la transmissió de la propietat, en una

societat caracteritzada per la precarietat, dins del grup domèstic

existeix una conflictivitat latent que condiciona la necessitat

d'establir un sistema ideològic capaç de disminuir les tensions. El

Dret Civil i els costums de successió, d'una banda, i el discurs

ideològic, moral i religiós sobre la família són els dos elements

principals que compleixen aquesta funció. Com indica Weber (1971:

331), "7'autoritat d'un Dret de costums ha d'implicar l'entrada en

acció eventua7 d'un apare77 de coerció tendent a 7a rea7ització

d'una norma que incideixi en 7a seva autoritat". En aquest sentit,

el dret civil i consuetudinari, que actuaria per sancionar l'herèn

cia i complir les funcions de transmissió de la propietat, només pot

mantenir-se gràcies a un sistema de coerció que ha d'instituciona

litzar-se dins del grup domèstic, atorgant-li a la figura del pare

(o a la mare en algunes ocasions de la seva absència) una capacitat

de control i d'àrbitre sobre la propietat i la seva producció. Es

configura així un domini masculí associat a les funcions socioeco

nòmiques paternes, més que a factors exclussius de regles de paren

tiu. Aquest sistema de força permetrà als pares guiar una successió

que, sense aquesta intervenció, seria encara molt més conflictiva.
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Tanmateix, aquest mon conflictiu és sovint silenciat cer fonts

orals i escrites. Els documents notarials i testamentaris ens donen

una imatge d'unes transmissions perfectament calculades i pac trau

màtiques que contrasta amb la pràctica social descoberta, encara aue

sigui de forma parcial, a través de les actes de conciliació, amb

unes transmissions sovint conflictives i amb nombroses ocasions no

previstes. En les situacions de litigi és quan millor es dissenyen

les pràctiques socials.

Els exemples presentats ens mostren un sistema de relacions

d'obligacions i dependències entre els diferents parents. Ens acos

ten a un procés de circulació dels béns, a una imatge de continus

canvis en la propietat d'una parce1.1a, en contraposició a la situa-

ció de manca de diners de precarietat econòmica que es viu. Desco-

brim. així una societat en que la precarietat condiciona una bona

part de les actituds i comportaments, de les estratègies individuals

i familiars, conduint a continus endeutaments familiars entre els

parents que crea una espèc i e de "xarxa de 1 deute fami 1 i ar
"

. La me

tànica d'aquest deute posa en pràctica un sistema de relacions,

d'obligacions i intercanvis (C1averie Lamaison, 1982:113). Si bé

la càrrega simbòlica també hi és present en aquestes relacions, dar

rera de tot hi apareixen uns recursos limitats que fan que, per da

munt de preteses solidaritats familiars o col. lectives, es lluiti

aferrissadament per treure'n profit de cada àrea de terra, per aug

mentar la superfície a explotar, per aconseguir que el germà li don

gui unes robes o uns quants diners promesos feia anys. En aquest

sentit, cadascú, des del seu casament fins a la mort, ha d'anar d'un

deute a l'altre, ha de procurar -dins d'uns recursos ilmitats- no

perdre cap ocasió en el que la mort d'un parent o l'aliança li per

meti obtenir encara que sigui uns pocs diners o un bocí de terra.

El parentiu, així, esdevé una xarxa que, més que solidària,

serveix per controlar i contribuir a la fissió i diferenciació so

cial. La institucionalització familiar absorbeix així part dels con

flictes inherents a la diferenciació social.
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NOTES 15.-

QUAN EL PARENTIU ESDEVÉ CONFLICTIU

[1] L'anàlisi de les fonts judicials té encara un desenvolupa�ent poc important dins dels estudis antropopològics
i històrics. Entre d'altres, veure els treballs de Claverie i Lamaison (1982) i Collo�p (1983 i 1984). Per a una

anàlisi sobre els diversos tipus d'enfrontaments dins de la família pairal a partir d'infor�ació oral veure Prat

(1973). Per a un resum de les diverses tensions observades a l'àrea rediterràaia, veure Oavis (1983: 187-195).

[1] Els arxius locals judicials constitueixen una font ben poc treballada per a l'estudi del parentiu, a excepció
de la part corresponent al Registre Civil, malgrat les nombroses possibilitats que ens ofereix. En els Jutjats de
Pau local, dos són els tipus de processos més abundosos: els actes de conciliació i els judicis de faltes. Els

processos judicials de causa criminal, per contra, escapen a la jurisdicció del Jutjat local. Sobre una clas

sificació de les fonts locals i la documentació que pot trobar-se en els arxius judicials, veure l'inventari

proposat per Trenchs (1981: 26-30).

[3] Per tal d'estalviar note SJ i referències innecessàries, hem o�ès la indicació a cada exemple de la seva re

ferència completa Tots ells es troben a l'Arxiu Municipal de Torroja (A.M.T.) o a l'Arxiu del Jutjat de Pau de

Torroja (A.J.P.T.), ordenats cronològicament, sense cap nu�eració, però poden localitzar-se fàcilment per la

data. Com a referència, doncs, només indicarem aquesta i un nú�ero que correspon a l'ordre amb que foren buidats.

[4] Acta núm. 22. 7 d'abril de 1840.

[5] En aquest cas, les ofertes de pagaMnt són múltiples: alguns no indiquen quan podran pagar-ho, d'altres ofe

reixen una parcel. la a canvi pel mateix valor, i la majoria s'ofereixen a pagar-ho en diversos plaços.

[6] Acta núm. 45. 22 d'abril de 1844. A.J.P.T.

[7] Acta núm. 49. 7 d'octubre de 1844. A.J.P.T.

[8] Legalment, procedia la restitució del dot només quan aquest s'havia fet efectiu totalment i es pogués justi
ficar documentalment l'haver-lo rebut. La devolució, però, prescriu si el matrimoni ha durat més de deu anys, i

en tot cas no pot fer-se fins un. any després de la mort de la Ruller (Borrell, 1923: 254). Les causes legals que

permeten la devolució del dot són les següents: 1) per mort del marit s'ha de restituir a la vidua, però si viuen

els pares del narit o els fills, el dot no es torna mentre la vídua viu amb els seus sogres o fills, a càrrec

d'aquests; 2) per �ort de la dona casada, excepte quan es tenen fills, quedant en-aquest cas sota l'administració
del narit fins que es produeixi la succesió; 3) per nul.litat del Mtrilloni; 4) per divorci, incapacitat, inter

dicció civil o prodigalitat del marit; 5) quan el �arit s'e�pobreix fins al punt que els seus béns no poden res

pondre del dot; 5) per necessitat de la dona, ja sigui per al pagament de deutes, per a la compra d'una finca nés

convenient que la dotal o la prestació d'alillents a un parent pròxin (Borrell, 1923:254).

[9] Els dots es prometien pels pares a càrrec dels béns propis de cadascú, pel que la restitució no podia deduir

se de les compres i nillores a repartir. En fer la liquidació de l'associació a cOl1pres i millores calia rebaixar

els deutes cOlluns i els dels associats a favor de la comunitat fent les divisions en la proporció expressada.

[10] Acta núm. 326. 21 de setembre de 1891. A.J.P.T.

[11] Al respecte, J.Prat ha analitzat la posició dels diferents nembres de la família pairal catalana, justifica
da simbòlicament per diversos aitas i llegendes, entre ells el de la Sagrada Família i el del COllte Arnau.

[12] Acta nÚII. 123. 16 de setembre de 1904. A.J.P.T.
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[13] Acta núm. 201. 15 de gener de 1902. A.J.P.T.

[14] Acta núm. 187. 5 de novel1bre de 1899. A.J.P,T.

[15] Els termes del repartiment vàren ser els següents: 'Oe la finca rústica coneguda com a 'Solana', situada al
tme de Porrera,la qual ha de repartir-se, se'n separarà un jornal en la seva part alta, que passara a ser pro
pietat del del1anandat Josep Vall Pallejà, el qual tal1bé es quedarà aDb les collites d'aquest any, com a COMpensa
ció de tots els drets que pugui tenir en el repartiment de l'herència de Baptiste i pagaments que ha fet'. De la
resta de la propietat, se'n faran tres lots, un per a cadagerl1à, podent escollir en Josep la part Que més i li

agridi. A la vegada, en Josep es compromet a pagar a la seva germana Maria la quantitat de 40 ptes., mentre que
els altres gerMans Ral10niPereili donaran 20 ptes. cadascú, COli a compensació per la part de l'herència que li

correspond ri a' .

[16] Acta nÚI1. 195, 2 d'agost de 1884; Acta nÚI1. 196. 8 d'agost de 1984, A.J.P.T.

[17] Acta núm. 33. 8 d'agost de 1884. A.J.P.T.

[18] Acta nÚI1. 201. 23 de l1Iig de 1885. A.J.P. T.
.

[19] S'acordà el següent: a) En compensació a la renúncia de l'usdefruit de tots els béns del seu marit, els

germans i la Mfe d'aquests li cedeixen una casa, al carrer Major, 23, junt ub el seu celle ri tot el mobiliari;
una parcel'la de 3 jornals anol1enada 'Allitm'; i un hort, amb dret de servitud d'aig!}l, alb dret a utilitzar en

els plaços que es fixin de comú acord. Li cedeixen, també, la utilització d'una bassa que el difunt Joan Alabart

tenia arrendada. b) 'Les collites de any Dil nou-cents u es dividiran per aeifat, una s'entregarà a la del\andant
i l'altre als del1andats, repartint les despeses també per l1eitat i de la l1ateixa llanera el paga�ent de totes les

despeses que originin la reco 1 'lecció de les fruites i la contribució rústica d'aquest any, fent-se la recol·lec
ció de comú acord entre tots els interessats i, en cas de discòrdia, es sotmeten al que digui el Jutge Municipal
d'aquesta'. e) Si en el termini de dos anys no es podia fer l'escriptura pública, llavors el contracte quedaria
rescindit, quedant Adelaida Rebull de nou com a usdefructuària del total dels béns del seu difunt marit. A partir
d'aquella data, i fins a la formalització del contracte, la demandant quedava obligada al pagal1ent de quaranta
pessetes per al lloguer al1b dret a utilitzar la casa i el celler. Acta nÚII. 210. 23 de febrer de 1901.

[20] Acta núm. 511. 30 d'agost de 1883. A.J,P,T.

[21] Sobre les relacions i problelles entre la sogra i la jove, veure Prat, 1973. Per a una anàlisi sobre els

refranys i dites populars sobre el aatriacnt, l'allar i el sexe a França, veure l'article de M. Segalen (1975),
Veure també Prat, analitzant algunes dites i contes populars.

[22] Acta núm. 626. 6 de setel1bre de 1881.

[23] Acta núm, 24. 20 de gener de 1842. A.J.P. T. .

[24] Acta nú�. 37. 30 de juliol de 1843. A.J,P.T.

[251 Aquests objectes 'de la seva pertinència' eren "quatre bótes (tres de set càrregues i una de deu), dos car

rellets, una aixada estreta, una destral grossa, un pot de vidre de posar olives, una ampolla de quatre porrons,

du�s,taules (una de. menjar), tres quadres, una calaixera, una caixa, dues vànoves, �n cobrellit d: seda, u�es
COlxlneres blanques, dos llençols, una premsa, tres taulons, una aixeta, una portadora 1 una banqueta. Acta num.

435. Octubre de 1887. A.J.P.T.
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Al llarg d'aquesta tesi hem insistit sobre tot en tres qües-

tions. D'una banda, en la gran mobilitat flexibilitat mostrada

pels grups domèstics i els diferents aspectes de la vida familiar al

llarg de dos segles d'història. De múltiples maneres, les famílies i

persones han intentat compensar les fluctuacions econòmiques, demo-

gràfiques i socials, adaptant la composició funcionalitat del

grup domèstic, la seva major o menor grandària, la distribució del

treball dins d'ell i d'altres molts aspectes d'acord amb els proces

sos de transició social.

D'altra banda, en la importància de la conceptualització del

factor temps, estudiant els comportaments familiars no en un moment

precís estàtic, sinó a través dels seus processos de desenvo1upa-

ment. A través de l'estudi del curs domèstic hem vist com la família

només pot explicar-se com a un moviment dinàmic, que es reprodueix a

ella mateixa, i s'expansiona mitjançant una infinitat de moviments

condicionats pels recursos econòmics, pels costums, per l'afectivi

tat, i pels imperatius demogràfics.

Finalment, hem intentat analitzar els diferents aspectes de la

família prioratina a través del sedàs de la diferenciació social,

mostrant que les característiques de la família camperola difícil

ment poden generalitzar-se. Les pràctiques i estratègies familiars

han estat ben diferents per a cada grup social, segons el seu ac¿és

a la propietat. D'aquest; manera, el grau de recursos econòmics ex

plica la presència d'una major o menor diversificació de les estra

tègies domèstiques de les possibilitats d'elecció de les alterna

tives que s'ofereixen per adaptar-se de la forma millor possible als

aspectes econòmics i als demogràfics.

Aquestes constatacions ens mostren UQ quadre social molt més

complex del que apareix d'una simple lectura de la realitat. Moltes

de les grans idees sobre la família catalana construides sobre tot

pels juristes i historiadors romanticistes (troncalitat, règim eco

nòmic matrimonial, la mateixa concepció de la casa pairal com a
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unitat patrimonial i de continu�tat) serien el reflex de l'organit

zació dels benestants dels sectors socials amb una major propie

tat. En canvi, per als grups menys afavorits, si bé aquests elements

no els han estat aliens, habitualment els seus recursos els han im

possibilitat seguir aquests models i, sovint, fins i tot han tractat

d'esquivar-los. L'heterogenitat de les societats agràries explica

l'existència de diferents estratègies familiars, no forçosament

coincidents amb els patrons familiars jurídics i ideològics.

En aquestes pàgines finals tractarem de sintetitzar de forma

quasi esquemàtica els principals arguments desenvolupats, per des

prés destacar certes línies essencials del tema central.

1. Formes residencials curs domèstic

1.1. Les formes de residència han estat, al Priorat, estratè

gies adaptatives (sovint amb ràpids canvis) als processos conjuntu

rals estructurals de transició econòmica, social i demogràfica, en

àmplia correlació amb les condicions de producció, productivitat i

comercialització de la producció vinícola. Un nombre d'habitants

estable crea les condicions favorables per a una major complexitat

dels G.R., ja sigui per respondre a la demanda de força de treball

en una conjuntura favorable (com per exemple, durant l'expansió

vinícola del XIX) o bé per possibilitar mecanismes de supervivència

quan, malgrat una situació de crisi, no hi ha possibilitats d'emi

gració i ocupació exterior (per exemple, els anys de la postguerra).
Una elevada emigració, per contra, limita les possibilitat d'exten

sió del G.R. (com els anys posteriors a la fil. loxera i els darrers

anys). La mortalitat, natalitat nupcialitat incideixen també en

la forma de residència. Així, una mortalitat en descens i una edat

al matrimoni baixa creen més possibilitats per a la convivència con

junta de tres generacions, però això pot implicar un major desig

d'independència de les parelles més joves.
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1.2. La dimensió (nombre de membres) dels G.R. depèn dels fac

tors demogràfics (emigracions, mortalitat i nombre de fills) i de

les possibilitats econòmiques dels G.R. En períodes d'increment de

mogràfic, creix la presència de membres a les cases, mentre que en

períodes de recessió, es redueix com a primera estratègia adaptativa

davant la disminució de recursos i de demanda de treball, amb pro

cessos de fissió. La tàctica d'expulsar, retenir o incorporar selec

tivament a certs membres del grup residencial permet fer ràpides a-

daptacions a les variacions socials econòmiques. Els procediments

més freqüents han estat, sobre tot, la migració dels excedents i les

preferències residencials, sobre tot en el cas dels nous matrimonis.

1.3. La dimensió i possibilitats d'extensió d'un G.R. i les

seves estratègies adaptatives han estat diferents per a cada 9LYQ

social, de manera que una major o menor propietat implica unes ma

jors o menors possibilitats d'extensió, en un intent de cercar sem

pre un difícil equilibri entre els recursos econòmics (en especial

terres a cultívar), força de treball disponible nombre de consumi

dors dependents. Així, els petits propietaris els jornalers han

tingut dificultats en adoptar formes de residència extensa perquè

les terres pròpies no poden satisfer més que un nombre limitat de

membres, pel que han hagut de dividir-se amb freqüència d'acord amb

les possibilitats de contractar-se com a jornalers o d'obtenir d'al

tres ingressos exteriors. Els mitjans, per la seva banda, han hagut

d'equilibrar la força de treball disponible d'acord amb la superfí

cie a cultivar. Entre els benestants, per contra, el sostre màxim de

superfície a cultivar no depèn tant de la força de treball disponi

ble (car la que manca es contracta), ajustant la seva extensió i

nombre de membres a les possibilitats econòmiques ai volum de la

seva propietat.

1.4. El model arquitectònic de les cases i la utilització del

espai domèstic han estat també ben diferents segons la configuració

morfològica potencial la posició social del grup domèstic que hi

resideix. Les cases dels petits propietaris jornalers, quant a
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superfície i distribució dels espais, eren poc adequades per supor

tar G.R. extensos i múltiples, al contrari que les dels benestants.

Tanmateix, els edificis han tingut una gran capacitat d'adaptació,
sovint immediata, a les modificacions i necessitats del G.R., amb

nombroses divisions internes, reunificacions i continues transforma

cions dels espais interiors. L'arquitectura ha proporcionat així un

marc per a la flexibilitat i mobilitat deis grups residencials.

1.5. El desenvolupament dels cursos domèstics ha estat, també,

ben divers. Mentre que els benestants mitjans, sempre que han

pogut, han configurat una continu�tat domèstica, els petits pro

pietaris han tingut menys ocasions per fer-ho, havent de recórrer

més a una contínua mobilitat residencial. Els cursos domèstics prio

ratins s'han caracteritzat per l'alternància entre formes de re-

sidència conjugal complexa, amb una elevada presència de fases

extenses i múltiples a l'inici del cicle familiar. Tanmateix, aques-
-

tes residències complexes no sempre poden interpretar-se com una

tendència a la troncalitat, d'acord amb el desenvolupament teòric

que definíem a l'inici d'aquest treball (veure pàg. 17 i ss.), car

sovint aquesta residència ha estat una estratègia residencial tempo

ral, ja sigui per incrementar la pròpia capacitat de treballo bé

per proporcionar una seguretat i atenció a alguns membres de la

família que la necessiten (sobre tot als pares vells). De la combi

nació en la successió d'aquestes fases en resulten cicles familiars

i cursos domèstics de diferent significació sociològica.

2. Matrimoni aliança

2.1. Els jocs de les aliances, durant el segle XIX i una bona

part del XX, han comportat un conjunt de mecanismes que, en darrera

instància, han reposat sobre la base de la diferenciació social, a

la qual han contribu�t a mantenir. Les xarxes d'aliança s'han fet

així més denses a mesura que ascendim en la piràmide social. En els

sectors menys afavorits econòmicament, les aliances s'han plantejat
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sobre tot a curt termini, dins de la mateixa o següent generació.

Per contra, entre els més afavorits, les estratègies matrimonials

properes s'han inscrit en aliances més a llarg termini, constituint

a través de successives generacions reencadenaments que formen den

ses parenteles que contribueixen a delimitar les bases de les rela

cions d'aquests grups socials.

2.2. Aquest disseny de l'aliança, -que començà a disminuir ja

després de la crisi fil.loxerica- s'ha trencat després dels anys

cinquanta i seixanta, paral.lelament a la pèrdua de valor econòmic

de la terra, l'envelliment de la població i l'emigració. En aquest

context, les aliances i estratègies matrimonials ja no s'organitzen

sobre la base de la diferenciació social, i el camp màtrimonial s'ha

ampliat notablement, disminuint els matrimonis propers i les diver

ses estratègies d'aliança. Més que com a mecanisme de transmissió

patrimonial i de correcció de 1 'herència, el matrimoni de les darre

res dècades es planteja únicament com a una elecció personal i, en

tot cas, com a associació de dues capacitats de treball.

2.3. Una elevada proporció dels gratallopencs i torrojans han

cercat el seu cònjuge en una altra població (gairebé la meitat). Per

això, l'àmbit comunitari, malgrat la seva operativitat metodològica,

es mostra insuficient per explicar com es configura el mercat matri

monial, estès per necessitats demogràfiques, per relacions veinals

(festives, econòmiques, etc.), i pel propi sistema de classes, que

redueix el nombre de pretendents dins de la pròpia població. En les

estratègies matrimonials entre dues poblacions s'hi sobreposen unes

relacions de parentiu esteses a d'altres poblacions (amb aliances i

estratègies que responen a la mateixa lògica que els matrimonis

absolutament endògams) amb una orientació d'algunes parenteles a

casar-se amb persones d'altres poblacions que, tot no reposar

sobre la base del parentiu, ha de contemplar-se dins la lògica de

les estratègies matrimonials.
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2.5. Hem vist com el matrimoni no és una operació puntual i

abstracta, fonamentada només en l'aplicació de les regles de filia

ció i aliança que descriu la tradició estructuralista, sinó un acte

integrat en el conjunt de necessitats inherents a una posició en

l'estructura social. Des d'aquesta perspectiva, els reencadenaments

i regularitats matrimonials observats no poden interpretar-se com el

resultat de l'aplicació d'un principi estructural abstracte. Més que

davant de circuits d'aliança definits a partir de la seva estructura

i regu7aritat, ens trobem davant de variables estratègies matrimo

nials dissenyades en cada aliança d'acord amb la seva funcionalitat.

3. Reproducció domèstica

3.1. El sistema de transmissió dels béns utilitzat al Priorat

és, des d'un punt de vista jurídic, el corresponent al Dret Civil

Català, amb la particularitat de que el règim econòmic previst ha

estat el de l'associació a compres i millores. Aquest sistema s'ini

cia amb els capítols matrimonials dels fills i acaba amb la mort

dels pares (testament). Es fonamenta en una transmissió indivisa,

amb preferència del primogènit masculí, reservant per als fills no

hereus una part del patrimoni, la legitima. En els capitols matrimo

nials és quan es fa públic quin serà el fill nomenat hereu princi

pal, mitjançant la donació, amb reserva d'·usdefruit, de la major

part de les propietats dels pares. Dins d'aquest sistema juridic els

altres fills poden rebre també donacions de terres. En el cas de les

filles, la legítima es converteix en dot en el moment del matrimoni,

un mecanisme de reproducció de les diferències socials, evitant el

matrimoni entre membres de classes diferents.

3.3. Ara bé, sota una determinada pràctica jurídica poden

descobrir-se pràctiques i estratègies diferents, que varien en fun

ció de factors socials (mecanismes de supervivència o de pe�petuació

de les pròpies cases, segons la classe d'aquestes), externs (adapta

ció a les circumstàncies socioeconòmiques) i interns (d'acord amb
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les particularitats de cada cicle familiar). Al Priorat, sota un

model que tendeix a la transmissió indivisa i a la primogenitura,

han existit complexes estratègies tendents a la divisibilitat del

patrimoni. En aquest sentit, si bé l'herència indivisa (només amb

transmissions de diners als altres fills) ha estat la pràctica mes

freqüent (58 %), en una part important de transmissions hi ha hagut

també una transmissió de terres a d'altres persones diferents de

l'hereu (42 %), el que implica una certa dispersió del patrimoni,

tendència que s'ha anat incrementant considerablement al llarg d'a

quest segle. Les pràctiques hereditàries han presentat també ràpides

variacions conjunturals: així, en els períodes de major crisi pro

ductiva hi ha hagut una major partició de les terres .

. 3.4. La dispersió de les terres ha estat més freqüent entre eis

benestants i mitjans que entré els petits propietaris, car les' fa

mílies amb més propietats han pogut oferir amb més facilitat algunes

parce1. les de terra als altres fills sense alterar excessivament les
,

possibilitats del patrimoni principal. A més, en transmetre terra

als altres fills, els benestants aconsegueixen així situar-los en

una posició econòmica mínimament favorable, evitant grans descensos

en la jerarquia social i possibilitant a la vegada, un important joc

d'estratègies matrimonials. Aquest oferiment de terres es fa possi

ble, sobre tot, amb un nombre reduit de fills, pel que a partir de

d'una reducció conscient de la natalitat les reparticions de terra

són menys traumàtiques.

3.5. En l'elecció del successor hi ha hagut una preferència

dels fills a les filles i de la primogenitura masculina. Tanmateix,
la successió femenina ha estat freqüent (i no sempre en absència de

fills), fins al punt que durant aquest segle la proporció entre

fills i filles successors s'ha anat equilibrant. Per sobre d'això,
la successió mostra una doble funcionalitat. Els petits propietaris

han tractat de mantenir un fill a casa per a l'atenció dels pares en

els seus darrers anys de vida, a canvi d'oferir al fill un sostre 1

unes terres per a mantenir-se, el que no sempre ha estat possible, a
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causa dels endeutaments i de la manca de perspectives suficientment

atractives per als fills. Per als benestants i mitjans, en canvi, la

successió ha representat, a més de l'anterior, un mecanisme per a la

perpetuació de les cases (tot i que aquestes perden una part del seu

patrimoni en favor dels germans no successors, recuperant-se grà

cies al joc de les aliances matrimonials).

En les pràctiques succesòries hem pogut observar múltiples es

tratègies que compensen l'herència desigual. Així, una part signifi

cativa dels successors han estat fills únics, sobre tot entre els

benestants� Per contra, en una part també significativa de les

successions dels petits propietaris, aquestes s'han retardat. fins

als darrers fills, tot esperant que els primers s'haguessin situat i

casat prèviament, evitant que el fill successor hagués de conviure

molts anys amb els seus germans solters.

3.5. El sistema i estratègies de transmissió de la propietat

han comportat, finalment, dos efectes més en la dinàmica de les

relacions familiars. D'una banda, l'herència implica unes tensions

en les relacions familiars. La conflictivitat, les discussions, de

vegades la violència, han format part de la vida quotidiana generada

dins del grup domèstic, on cada membre està dins d'una actitud ex

pectativa per defensar quan li convingui els seus drets de propie

tat, de possessió de la terra. D'altra banda, la precarietat econò

mica els endeutaments continus han condicionat una bona part de

les actituds i comportaments, de les estratègies individuals i fami

liars, creant una especies de "xarxa del deute familiar". La preca

rietat i l'endeutament (efecte en bona part de les transferències

hereditàries obligatòries, sobre tot entre els menys afavorits) han

condicionat bona part d'unes relacions familiars no sempre solidà

ries. D'aquesta manera, les relacions de parentiu absorbeixen part

dels conflictes inherents a la diferenciació social.

* * *
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La flexibilitat dels G.R., la diversitat de solucions residen

cials i la variabilitat de les pràctiques hereditàries i d'aliança

ens tornen al nostre punt de partida, quan qüestionàvem la recerca

d'estructures familiars o de models familiars més o menys estables o

atemporals. Com que el parentiu no crea formes específiques d'orga

nització social, sinó que s'adapta a aquestes, la família pot assu

mir significats estructualment diferents, encara que conservi alguns

aspectes formals (també variables, però), adequant les seves insti-

tucions als processos generals del context social econòmic. Des

d'aquesta perspectiva, al llarg del treball hem intentat no con

siderar únicament els canvis experimentats per la família en els

darrers anys, sinó considerar que en cada moment, les estratègies i

comportaments familiars han estat canviants, en una dialèctica d'a

daptació a les condicions sociohistòriques.

Convé, doncs, no aïllar el grup domèstic les relacions de

parentiu amb uns models ideals i lleis pròpies, sinó considerar-los'

com a una institució que ha d'estudiar-se amb un esforç de compren

sió dinàmica i contextual, canviant i en constant diàleg amb el con

junt dels processos socials i econòmics. En cada circumstància, cada

grup social ha adoptat les estratègies més vàlides i possibles per

al manteniment de la seva posició i, en definitiva, la legitimació

sòcia-política a través d'un conjunt de normes representacions

d'un sistema desigual de transmissió de la propietat privada.

Hem intentat demostrar, en definitiva, com els diversos fenò

mens que caracteritzen el comportament familiar poden explicar-se a

través de la lògica inherent a cada grup social. Des d'aquesta pers

pectiva, la família el parentiu no poden aparèixer com el resultat

de l'aplicació d'un model que incideix en el comportament social

dels seus membres, sinó com a pràctiques a través de les quals és

Possible comprendre com funciona la reproducció social i com els

individus s'adapten de la millor forma possible als constrenyiments

econòmics i demo�ràfics.
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a) Censos de població i llistes nominatives

a.1.) Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
- Núm. G/26. Lli bretes de comp l iment pasqua l de Gratallops, anys
1792, 1797, 1800, 1804, 1809, 1812, 1816, 1819, 1824, 1826, 1830,
1837, 1839, 1842, 1846, 1848, 1853, 1862, 1864, 1879.

a.2.) Arxiu Municipal de Torroja:
- Censos de població (o Padrons d'habitants) de 1867, 1870, 1875,
1880, 1884, 1889, 1895, 1903, 1906, 1911, 1918, 1920, 1924, 1930,
1936, 1940, 1945, 1950, 1955, 1965, 1970, 1975, 1981 i 1986.

- Registre de Cèdules Personals de 1903.
- Rectificacions anuals del Padró d'Habitants del 1925, 1926, 1928,
1929,1931,1932,1933, 1934,1936, 1937,1938, 1940,1941,1942,
1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1956,
1957, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969.

a.3.) Arxiu Municipal de Gratallops
- Cens de població (o Padrons d'habitants) de 1924, 1930, 1936,
1940, 1945, 1950, 1955, .1960, 1965, 1970, 1975, 1981 i 1986.
- Rectificacions anuals del Padró d'Habitants del 1925, 1926, 1928,
1929, 1931, 1932, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942,

1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1956,
1957, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969.

b) Registres de població

b.l) Arxiu Arxidiocesà de Tarragona
- Núm. G/19. Actes de baptismes, 1625-1693.
- Núm. G/20. Actes d'òbits, 1625-1688.
- Núm. G/20. Actes de matrimonis, 1625-1688.
- Núm. G/21. Actes de matrimonis de Gratallops, 1826-1866
- Núm. G/21. Actes de baptismes de Gratallops, 1826-1866
- Núm. G/21. Actes d'enterraments de Gratallops, 1826-1866

•
- Núm. G/6. Actes de Baptismes de Torroja, 1499-'1719.
- Núm. G/6. Actes de Matrimonis de Torroja, 1499-1719.
- Núm. G/6. Actes d'Enterraments de Torroja, 1499-1719.

b.2.) Arxiu Parroquial de Gratallops
- Actes de Baptismes, 1852-1888; 1918-1986.
- Actes de matrimonis, 1939-1986.
- Actes d'enterraments, 1939-1986.

b.4.) Registre Civil de Gratallops
- Actes de matrimoni entre 1871 i 1986.
- Actes de nai;ements entre 1871 i 1986.
- Actes de defuncions entre 1871 i 1896.

b.3.) Arxiu Parroquial de Torroja
- Actes de matrimoni entre 1720 i 1986
- Actes de baptismes entre 1720 i 1986.
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- Actes d'enterraments entre 1720 1986

b.5.) Registre Civil de Torroja.
- Actes de matrimoni entre 1871 i 1986.
- Actes de naixements entre 1871 i 1986.
- Actes de defuncions entre 1871 i 1896.

b.5) Arxiu Parroquial de Falset
- Actes de matrimoni entre 1801 i 1986.

b.6) Arxiu Parroquial de la Vilella Baixa
- Actes de matrimoni entre 1801 i 1986.

b.7) Registre Civil de la Vilella Alta
- Actes de matrimoni entre 1870 i 1986.

b.S) Arxiu Parroquial de Bellmunt
- Actes de matrimoni entre 1810 1870.

b.9) Registre Civil de Bellmunt
- Actes de matrimoni entre 1870 1986.

b.10) Registre Parroquial de Lloà
- Actes de matrimoni entre 1801 i 1986.

b.11) Arxiu Parroquial de Poboleda
- Actes de matrimoni entre 1801 i 1986.

b.12) Registre ·Civil de La Morera de Montsant
- Actes de matrimoni entre 1871 1986.

b.13) Registre Civil de Porrera
- Actes de matrimoni entre 1871 1986.

e) Cadastres i amillaraments

c.1.) Arxiu Municipal de Torroja
- Cadastres i amil1araments del 1736, 1747, 1800, 1818, 1834, 1878,
1904, 1930, 1945, 1954 i 1985.
- "Resumen demostrativo del número y clase de ganado", 1894.
- Plànols cadastrals, 1931.
� Apèndixs Modificacions anuals del Cadastre i Amillaraments,
1879-1972

c.2.) Arxiu Municipal de Gratallops
- Cadastres i ami l laraments del 1861, 1895, 1920, 1930, 1945, 1954 i

1985.
- Apèndixs
1911-1972

Modificacions anuals del Cadastre i Amillaraments,
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- "Registro de los carros existentes en éste término municipal",
1914, 1920, 1928 i 1932
- Plànols cadastrals, 1931.

e.3.) Arxiu Històric de Tarragona
- Registre Fiscal d'Edificis Urbans. Gratallops, 1920
- Registre Fiscal d'Edificis Urbans. Torroja, 1920

d) Actes de conciliació i judicis de faltes

d.1.) Arxiu Municipal de Torroja
- Actes de conciliació, 1839-1860.

d.2.) Arxiu del Jutjat de Pau de Torroja
- Actes de conciliació, 1861-1910.
- Actes de conci l iació, 1911-1986.
- Judicis de Faltes, 1871-1978.

d.3.) Arxiu del Jutjat de Pau de Gratallops
- Aetes de conci 1 iació, 1940-1986.
- Judicis de Faltes, 1940-1978.

e) Capítols Matrimonials

e.1.) Arxiu i Museu de Falset i Comarca
- Capítols Matrimonials de Tomàs Cots amb Tomasa Borja. Falset,
21-12-1839.
- Capítols Matrimonials de Marià Bes Cots amb Teresa Carreras Rull.

Falset, 6-11-1885.
- Capítols Matrimonials d'Abdó Barceló amb Tomasa Cots. Falset,
4-11-1866.
- Capítols Matrimonials de Pere Barceló amb Magda Alerany. Falset,
6-8-1846.

e.2.) Documentació particular de Cal Xicolí de Gratallops
- Capítols Matrimonials d'Anton Fabregat Vernet amb Maria Ros Torné.

Gratallops, 24-7-1856.
- Capítols Matrimonials de Llorenç Fabregat Ros amb Narcisa Auqué
Pellisé. Gratallops, 14-3-1884.
- Capítols Matrimonials de Josep Porrera Auqué amb Magdalena Fabre-

gat Ros. Gratallops, 20-81-885.
- Capítols Matrimonials de Pau Fabregat Axonch amb Maria Ros Retx.

Gratallops, 26-1-1798.
- Capítols Matrimonials de Josep Porrera Franquet amb Teresa Ber-

tran. Gratallops, 3-3-1833.

e.3.) Documentació particular de Cal Guiamet de Gratallops
- Capítols Matrimonials de Baldomero Robert Domènech amb Antònia

Guiamet. Gratallops, 10-12-1882.
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Capítols Matrimonials de Jaume Compte Munté i Antònia Domènech
Compte. Falset, 8-1-1870.
- Capítols Matrimonials de Baldomero Robert amb Raimunda Domènech.

Reus, 22-7-1922.

e.4.) Documentació particular de Ca l'Estanc de Torroja
- Capítols Matrimonials d'Anton Gené Ferré Teresa Pellejà Sans.

Torroja, 6-1-1889.
- Capítols Matrimonials de Remigi Porqueres Rosselló Elvira Rosse
lló Dosaigües". Torroja, 21-12-1914.
- Capítols Matrimonials de Joan Gené i Maria Peri. Torroja, 20-7--
1872.
- Capítols Matrimonials de Joan Sans i Maria Ferré. Torroja, 20-7--

1872.

e.5.) Altres documents particulars de Gratallops
- Capítols Matrimonials de Llorenç Torné amb Rosa Llorens. Grata

llops, 1877 (sid.).
- Capítols Matrimonials d'Agustí Borràs Gibeli i Rosa Vidal Figue
res. Poboleda, 1884.
- Capítols Matrimonials' de Ramon Capdevila amb Antònia Abelló Cas

tellà. Vilella Baixa, 1852.
- Capítols Matrimonials de Josep Porrera amb Teresa Domènech Sans.

Gratallops, 3-6-1913 ..
- Capítols Matrimonials de Josep Compte Sans i Antònia Compte Domè

nech. Fa 1 set, 8-5-1823.

e.6.) Altres documents particulars de Torroja
- Capítols Matrimonials de Ramon Sans Ivorra amb Rosa Sentís Sans.

Torroja, 1861.

Capítols Matrimonials de Francesc Ripoll Pallicé i Teresa Sans

Crivillé. Torroja, 1888.

e.7.) Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
- Núm. G/15. Capítols Matrimonials, s. XVI-XVIII
- Núm. G/2. Escriptures, s. XVI-XIX.

f) Testaments

f.1.) Arxiu Parroquial de Torroja
- Testaments, 1800-1849.
- Testaments parroquials, 1850-1930.

f.2.) Arxiu i Museu de Falset i comarca
- Testaments de Tomàs Cots Domènech. Falset, 17-1-1846
- Testament de Maria Cots Borja. Falset, 1-1-1901.
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- Testament d'Abdó Barce1ó. Falset, sid.

f.3.) Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
- Núm. 0/16. Testaments, segles XVI a XVIII.

f.4.) Documentació particular de Cal Guiamet
- Testament d'Andreu Guiamet Domènech. Gratallops, 7-10-1887.

Testament de Rosa Guiamet Domènech. Gratallops, 18-7-1891.
- Testament d'àngela Domènech Guiamet. Reus, 16-11-1898 i 3-12-1903.
- Testament d'Antoni Guiamet. Reus, 28-4-1391; 29-7-1886 i 12-8-
-1897.
- Testament de Francesca Domènech Compte. Reus, 5-12-1878.
- Testament de Rosa Domènech Compte. Reus, 16-4-1887.
- Testament d'Antònia Domènech Compte. Gratallops, 20-3-1893.
- Testament de Raimunda Robert Domènech. Gratallops, 8-8-1929.
- Testament d'Antoni Mg Robert·Guiamet. Gratallops, 19-10-1904.

g) Contractes de conreu

g.1.) Documentació particular de Cal Xicolí de Gratallops
- "D. Lorenzo Fabregat Ros otorga en· concepto de medi anero o mitjé a

Don Miquel Blanch aquella porción de tierra 11amada Camp de Dalt".

Gratallops, 21-12-1917 (CC núm. 15).
- �Concesión de parceria del Camp d'en Piqué o Tros de Dalt". Grata

llops, 6-2-1920 (CC núm. 11).
- "Concesión de parceria del Collet de Miró". Gratallops, 30-10-1886

(CC núm. 8).
� "Concesión de parceria a D. Juan Ferrer". Gratallops, 28-10-1863

(CC núm. 1).

g.2.) Documentació particular de Cal Guiamet de Gratallops
- "Concesión de parceria de D.Antonio Guiamet para el cultivo de la

finca Mas del Corral, partida Caragols, término municipal de Lloà, a

D. José Abe11ó, Juan Sans Sabé y Juan Abel1ó Vellvé, del pueb10 de

Vilella Baja". Gratallops, 31-10-1875. (CC, núm. 3)
- "Contrato de parceria concedido a favor de Jaime y Luis Sabaté

(padre e hijo), vecinos de Lloà, por Dg. Rosa Guiamet. Gratallops,
28-8-1886 (doc. núm. 7).

"Contrato de arrendamiento otorgado al matrimonio Migue1 Cabré

Ripoll y Francisca Rosch Ve11vé, de diez jorna1es de la parce1a Mas

d'en Guiamet, partida Mollons, término de Falset". Gratallops, 6-10-

-1906 (CC núm. 13)

9.3.) Altres documents particulars de Gratallops
- "Concesión de parceria a favor de Llorenç Cabré Roc i su hijo
Pedro Cabré Auqué". Gratallops, 6-11-1871 (CC núm. 2)
- "En Gratallops a 30 de octubre de 1886, D. Joan Piqué concede la

parceria .. , ". Gratallops, 30-10-1886 (CC núm. 8)
- "Contrato de arrendamiento otorgado a Juan Sabaté Piñol", Grata-

llops, 14-11-197 (CC. núm. 16),
- "Concesión de parceria a favor de los hermanos Ripoll Porrera",

Gratallops, 16 de febrer de 1920,
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- "Contra-::o de cu l t i vo de "m i t j
é"

con D. José Alabart Cabré". Grata

llops, 28-3-1942. (CC. núm. 20).
- "cont rato ae cultivo de parceria de la finca Callet de Miró".
Gratallops, 28-8-1942 (CC núm. 21).

g.4.) Altres documents particulars de Torroja
- "conces

í

ón de parceria concedida a favor de D. Miguel Cabré, veci
no de Gratallops". Torroja, 11-8-1882. (CC núm. 4)
- "Concesión de parceria a favor de D. José Roch Sabaté, vecino de
la Vilella Alta". Torroja, 20-12-1887 (CC núm. 9)
- "Concesión de parceria a favor de D. José Roch Sabaté, vecino de

la Vilella Alta". Torroja, 30-12-1887 (CC, núm. 10)
- "Concesión de parceria a favor de llorens Ripoll Porrera". Torro

ja, 2-11-1891 (CC núm. 12).
- "Conce s i ón de parceria a favor de D. Jaime Jové Perelló". Torroja,
2-4-1912 (CC núm. 14).
- "cont rat o para el cultivo en parceria del Tros de Dalt". Torroja,
8-12-1931. (CC, núm. 19).

h.) Documentació particular

g.1.) Arxiu; Museu de Falset i comarca
- Documentació particular de la família Cots. Tipus de documents:

debitoris, contractes de compra-venda, testaments, capítols matrimo

nials, prèstecs, contractes d'arrendament, entregues de dots, expe

dient d'informació possessoria, cartes de pagament.

g.2.) Documentació particular de Cal Xicolí de Gratallops
- Documentació particular de la família Fabregat. Tipus de docu

ments: contractes de compra-venda, testaments, capítols matrimo

nials, contractes de parceria, cartes de pagament.

g.3.) Documentació particular de Cal Guiamet de Gratallops
- Documentació particular de la família Guiamet/Domènech. Tipus de

documents: convenis sobre servitut d'aigua, escriptura de divisió de

béns, inventaris post-mortem, nomenament de guàrdia jurat, renún�ia
d'usdefruit, codicilis expedients de reclamació d'herència, escrlp

tures d'atorgament de �oders notarials, certificats de matrimoni i

defunció, debitoris, contractes de compra-venda, testaments, capí
tols matrimonials, préstecs, contractes d'arrendament, entregues de

dots, expedient d'informació possessoria, i d'altres.

9.4.) Documentació particular de Ca l'Estanc de Torroja
- Documentació particular de la família Porqueres. Tipus de docu

ments: debitoris contractes de compra-venda, testaments, capítols

matrimonials, préstecs, contractes d'arrendament, entregues de dots,

expedient d'informació possessoria, inventaris post-mortem.



-(l'_------------------------------=--:2J�. �

i) Altres

i.1.) Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
- Núm. C;/2. =s:"'¡:::'J:-�:3 �e 3:-3:allcps, s. XVI-XIX.
- Núm. G/4. H:scec• '3..'1,5.. :::-2.:3: l ops , s. XVI-XIX.
- Núm. G/ii. �.1-s:e-.

-

�'1�2.. 2rat3.: lops , s. XIV-XIX

i.2.) Arxiu Històric de la Diputació de Tarragona
- Boletin Oflc'a- :e la �ro\incia de Tarragona,
- Sèrie "=:leccicns·. ]'s:rjc:e Tarragona-Reus-Falset.
Gratallops i 2. :r:-cJ.3., 1391, 1893, 1895, 1898, 1899,
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1 SO 1, 1903.
1914, 1916,

i.3.) Arxiu Municipal de Gratallops
- Sol. licituds d'e<encló 21. pagament temporal de contribucions per
l'efecte de la fi i. lcxera.
- "Asoc í

ac i ones y .Juntas "; 19.10-1978.
- Actes Municipals, 1940-1986.

i.4.) Arxiu Municipal de Torroja
- "Libra de anotaciones de los cargos municipales", 1883-1904.
- Cens d'animals, 1940-1962.
- Sèrie "Eleccions", 1875-1978.
- "Asoc i ac í

one s y .Juntas", 1940-1978.
- Actes Municipals, 1871-1986.
- Llicències industrials, s. XIX.

i.5.) Cooperativa Agrícola de Gratallops
- "Estatutos del s

í

nc t cat.o .A.grícola Vinícola de Gratallops titulada

Priorato de Sca 1 ade i", 1917.
- Liquidacions anuals de la collita de raïm, 1953-1962.

i.6.) Arxiu Parroquial de Torroja
- Visites Pastorals, 1720-1986 (les anteriors al 1866 es troben en

els Llibres de Baptismes, Matrimonis i Enterraments).

i.7.) Arxiu Parroquial de Gratallops
- Visites Pastorals, 1952-19ï8.

12. Premsa

j.1.) Biblioteca de Catalunya. Hemeroteca. Barcelona
- "Priorat. Revista Catalana". Falset, 1915-1916.
- "Priorat. Periòdic nacionalista". Falset, 1922-1923.
- "Priorat. Periòdic quinzenal portaveu de la comarca". Falset,

1930-1934.



594

j. 2. ) Hemeroteca de la Caixa d'Estalvis Provincial de Tarragona.
Tarragona
- "Oiaria de Ta r raqona". 1853-1931.
- "Diari de Tarragona", 1931-1938.
- "Oiaria Espafio l de Tarragona", 1939-1986.
- "La Veu de Tarragona. Setmanari Regionalista". 1913-1933.

j.3.) Hemeroteca de la Facultat de Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de Barcelona
- "E 1 B u t 1 l etí d e F a l setic omarca", 1 9 8 1 - 1 9 8 6 .

k) Fonts publicades

(veure referència a la bibliografia.

k.l.) Dades demogràfiques
- CONSORCI D'INFORMACIó i DOCUMENTACIó DE CATALUNYA (1986): Població
dels HuniciDis i Comarques de Catalunya, 1975-1986 .. Dades sobre el
nombre d'habitants i estructura de la població anuals.
- IGLt:SIES, J. (1975): Les minves dels cultius i de població a la
comarca del Priorat. Dades sobre el nombre d'habitants del 1716,
1787, 1830, 1842, 1857, 1877, 1887, 1897, 1900, 1910, 1920, 1930,
1936.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA (I.N.E .. ) (1970): Censo de la
pob1ación española 1970. Dades sobre el nombre d'habitants del 1940,
1950, 1960, 1970.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA (I.N.E .. ) (1970): Censo de la
pob1ación españo1a. Dades sobre el nombre d'habitants del 1970,
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977.
- CAPELLADES, J. (1984): La població a Catalunya.
- MARGALEF et al. (1981): El Priorat. ,A.nà1isi econòmica i possibili-
tats de desenvolupament.
- MARGALEF i TAS lAS (1986): El Priorat. Anàlisi d'una crisi produc
tiva.

k.2.) Dades sobre l'estructura de l'agricultura
- IGLtSIES, J. (1975): Les minves dels cultius i de població a la
comarca del Priorat. Ami 1 1arament del 1900.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA y MINISTERIO DE AGRICULTURA

(1966): Primer censo agrícola de España, 1962.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA y MINISTERIO DE AGRICULTURA

(1974): Censo agrícola de España, 1972.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA y MINISTERIO DE AGRICULTURA

(1986): Censo agrícola de España, 1982.
-

,"1AJORAL, R. (1973): La utilitzación del suelo agrario en Cata1u
D..Y.§.. Utilització del sòl, 1973.
- INSTITUTO NACIONAL DE LA DENOMINACIóN DE ORíGEN (1975): Catastro

Yitíco1a i vinícola de la Denominación de Orígen Priorato, 1970.
-

MORERA, E. (1911): Geografia General de Catalunya; Província de

�rra90na. Dades sobre la producció de 1900.
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- MINISTERIO DE AGRICULTURA (1977): Jnventario agronómico del ave

llana en Tarragona, 1977.
- PERPIÑà, R. (1932): La crisi del Priorat.
- MARGALEF et al. (1981): El Priorat. Anàlisi econòmica i possibili-
tats de desenvolupament.
- MARGALEF i TASIAS (198ò): El Priorat. Anàlisi d'una crisi produc
tiva.

k. 3.) Alt re s
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA (1980): Censo industrial de

Tarragona, 1978
- MARGALEF et al. (1981): El Priorat. Anàlisi econòmica i possibili
tats de desenvolupament.
- MARGALEF i TASIAS (1986): El Priorat. Anàlisi d'una crisi produc
tiva.

1) Arxius
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Arxiu Parroquial de Gratallops (A.P.G.)
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Arxiu Parroquial de Falset (A.P.F.)
Arxiu Parroquial de la Vilella Baixa (A.P.VB.)
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Arxiu Parroquial de Bellmunt (A.P.B.)
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Registre Civil de Torroja (A.J.P.T.)
Registre Civil de Gratallops (R.C.G.)
Registre Civil de Torroja (R.C.T.)
Registre Civil de Porrera (R.C.PR.)
Registre Civil de Bellmunt (R.C.B.)
Registre Civil de la Vilella Alta (R.C.VA.)
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APèNDIX I_-

ELS ESTUDIS SOBRE LA FAM,LIA
CATALANA: DELS MODELS IDEOLòGICS
A LA CONTRASTACIó ETNOLòGICA
l HISTòRICA
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Les pàgines següents pretenen ser- una panoràmica sobre les

aportacions al coneixement de l'estudi de la família a Catalunya.

L'anàlisi es divideix en dos grans apartats. El primer intentarà

resumir, de forma sintètica i sense pretensió d'exhaustivitat, di

verses línies i corrents que han convergit en la creació d'una visió

de la família catalana caracteritzada per una forta càrrega ideolò

gica, que podríem anomenar el paira1isme. En la creació d'aquest

model hi han convergit aportacions dels fo1k1oristes,de1s estudiosos

del Dret Civil, d'historiadors i novel.1istes, entroncant-se amb el

model d'identitat ètnica creat a partir de la Renaixença. En la

segona part, farem un estat de la qüestió, des d'una perspectiva

interdisciplinària sobre els treballs recents d'antropòlegs i his

toriadors.

1. LA FAMílIA CATALANA COM A IDEOLOGIA [1]

1.1. Els folkloristes el familisme pairal

L'obra dels folkloristes respecte a la família ha d'analitzar

-se en referència al model ideològic que ajudaren a construir. Cal

retrocedir fins als anys de la Renaixença per veure com es configurà

aquest model, estudiat per Llorenç Prats en un llibre recent (1988).

Per a aquest autor, el món rural era contemplat com a un beatus j77e

idealitzat en el centre del qual hi havia una peculiar forma d'as-
�

sentament humà (la masia o casa pairal), element simbò1íc fonamental

a l'entorn del qual es configurarà el fami1isme paira1isme, organit

zació social idí1.1ica i connatural amb l'ànima cata1ana(Prats,1988:

174-175), i una de les bases ideològiques del catalanisme conserva

dor. L'autoritat paterna, la convivència de diverses generacions, la

sUccessió per primogenitura masculina, un gran esperit de treball

del pagès eren alguns dels .e1ements simbòlics que caracteritzaven

aquest sistema, dins dels quals l'harmonia era la pauta predominant,

tot gràcies a l'autoritat paterna i l'ardor en el treball.



598

Al llarg de l'evolució del folklore, dos han estat els grans

blocs temàtics relacionats amb l'estudi del parentiu: la casa i el

cicle de la vida, generant una àmplia literatura, impossible de re

sumir aquí. Com a exemple ens cal citar, sobre l'estudi de la casa,

tres treballs ben diferents: La típica masia catalana (1930), de

Lluís Torras Nató, glossa sobre les excel.lències de l'organit-

zació social i econòmica de la masia (sota el lema, prou explícit,

de "Quan e7s amos se 7a menaven"); La casa. Art Popular (reed.1982),

recull anecdòtic de les diverses formes d'habitacle,des de les anti

gues civilitzacions fins a les cases de pagès contemporànies; i di

versos treballs etnogràfics de Violant i Simorra, molt més elabo

rats precisos (El Pirineo español, 1949; Etnografia de Reus i la

seva comarca, 1955-1959; i un article de síntesi, Características

tradicionales, antiguas y evolucionadas del hogar doméstico popular

en Cataluña, 1950). Sobre el cicle de vida, l'exemple més conegut és

l'obra Folklore de Catalunya (1969), on Amades dedica més de cinc-

centes pàgines als rituals relacionats amb el naixement i baptisme,

la infància, el matrimoni i la mort. Treballs similars han estat

elaborats per un bon nombre de folkloristes catalans.

1.2. La imatge de la família en la literatura catalana

La visió literària de la família ha oscil. lat, en els dos dar

rers segles, entre dues concepcions ideològiques, des de la idealit

zació de la famí1 ia rural fins a la seva crítica. En la primera, re

presentada sobre tot pels corrents literaris de la Renaixença, la

família rural catalana és presentada com a l'element cabdal més im

portant que contribueix a la prosperitat i manteniment de les es

tructures rurals. El substrat ideològic que animava aquestes obres

li atorgava a la familia catalana unes característiques pròpies tra

dicionals específiques. Com entre els folkloristes, els nove1. lis

tes de la Renaixença destacare� la successió patrimonial com l'ele

ment essencial que donava contingut; sentit a la família catalana,

al qual l'hereu li deu fidelitat. L'estalvi i el treball eren les

dues virtuts fonamentals del "bon pagès", valors essencials a cercar
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en el cònjuge amb qui casar-se. El pare, autoritari i patriarcal,
era vist com el coneixedor de la tradició, l'àrbitre de la trans

missió familiar. Els problemes i conflictes familiars es devien, no

més, a fets exteriors a la mateixa "tradició" familiar, com ara cri

sis econòmiques, persones temptades per marxar o hereus capverds,

situacions que es resoldran mitjançant el retorn a la "tradició".

Es evident que tots aquests valors responien no nom€s a una ideo

logia conservadora, sinó també a les necessitats de la burgesia

urbana per justificar els seus valors en la mateixa societat rural.

Als autors de la Renaixença, sobre tot, els obsessionava la pèrdua

de costums ancestrals que eren, per a ells, la base de la pròpia ma

nera de ser catalana, però sobre tot la pèrdua d'aquests costums per

part del proletariat, al qual voldrien inculcar aquests valors [2].

Les descripcions costumistes rurals foren nombroses. Obres com

La vida en 10 camp (1867) de Vidal i Valenciana, Escenas de la vida

pagesa (1878) de Riera i Bertran, La pubil1eta del Molins (1896) de

Ginestà i Punset, i moltes d'altres, segueixen les bases ideològi-

ques anteriors ofereixen una forta base etnogràfica. Amb tot, les

obres més significatives van ser, al nostre entendre, La família

dels Garrigàs (1887), de Pin i Soler (continuada per Jaume, 1888; i

Níobe, 1889), reflexions sobre el que impl ica la destrucció del

pairalisme; i L'hereu Noradell (1889) de Carles Bosch de la Trinxe

ria, subtitulada precisament Estudi de la família catalana.

En aquesta obra, Bosch de la Trinxeria ens presenta un model

familiar orgànic en el que s'integren eis camps cultivats, el casal

com a edifici -una típica masia que "reuneix tot 70 confortab7e d'u

na casa de senyors rics, oferint 7es conveniències de casa rure 7 i

de ciutat" (ed. 1979:32)-, i els membres del grup domèstic, una tí

pica família troncal composta de tres generacions i oncles col. late

rals [3], a més dels criats absolutament "sacrificats" al serve; de

la família [4]. Aquest tot orgànic es trenca després que l'hereu No

radell, no escoltant les recomanacions de fidelitat a la terra del

seu pare moribund, marxa a Madrid com a diputat, on en contacte amb
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reprovables costums "estrangers", es corromprà, ensorrant-se el seu

patrimoni. Aquest només podrà recuperar-se gràcies al seu penediment

i a la fidelitat i integritat moral de la seva muller i filla, dipo
sitàries dels valors espirituals del patrimoni [5].

Forces obres teatrals del XIX també tractaren el tema familiar.

Cal destacar les obres de Frederic Soler La dida (1872), La creu de

la masia (1873), Senyora i majora (1886) El pubill (1886), i L'hereu

(1886). També cal citar les obres La pubilla del Vallès (1865) i Las

�p=Ub�l�'l�l�a���e�l�s��h�e�r�e�u=s (1869)", ambdues de Josep Maria Arnau; i La

viudeta (1891), Sogra i nora (1890), del ja citat Pin i Soler ..

A principis del XX, d'altres autors trencaran aquests paradig

mes ideològics sobre les institucions familiars, considerant-les li

mitadores de la llibertat indivídua1 i generadores de situacions de

marginació problemes personals. El tema familiar, però, va passar

a un segon pla, pel que la crítica ideològica no s'adreçà sobretot a

la família i es reduí als aspectes més caricaturescs. Aquest és el

cas de L'escanyapobres, de Narcís Oller, una anàlisi de la avarícia

en un context rural i, en certa manera,una crítica de l'ideal de fa

mília estalviadora tancada en ella mateixa, regressiva enfront del

progrés les transformacions socioeconòmiques de Catalunya. Els

drames rurals de Guimerà tractaren també secundàriament del tema fa

miliar, allunyant-se de la idealització anterior. L'intent de fer

obres de caràcter més universal deixà en segon terme la descripció

de quadres propers, pel que les situacions familiars es tornen més

generals, com a la seva obra més coneguda, Terra Baixa (1896) [6].

Amb la novel. la rural modernista, a principis del XX, es trencà

encara més l'idí.lic ruralisme anterior, destacant-se els aspectes

familiars injustos (matrimonis a la força, successió familiar, etc.

). Víctor Català (7] amb els Drames rurals (1902), Ombrívoles (1904)

i Caires Vius (1907) (8], Prudenci Bertrana amb Entre la terra i els

núvuls: l'hereu (1931), Ruyra amb La gent del Mas Aulet (1906), Pous
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i Pagès amb La vida i la mort d'en Jordi Fraginals (1912), són al

guns exemples d'una àmplia producció literària.

Una nova revifalla deis temes rurals va produir-se a partir del

1925, amb enfocaments pròxims a la relació existencialista. Sebas

tià Juan Arbó, amb les Terres de l'Ebre, (1932), n'és la mostra més

representativa, en la qual es contraposen dos personatges amb acti

tuds diferents: un pare que accepta amb resignació les humilacions i

la misèria a que es veu sotmès en unes terres empobrides, i un fill

que no podrà suportar-les i acabarà fugint. El canvi de perspectiva,

doncs, és evident. De la idealització dels valors tradicionals de la

família (entre ells l'estalvi) es passa a la consideració d'aquesta

com a causant de situacions de marginació i pobresa [9J.

La nostra breu panoràmica a l'entorn de les principals obres i

autors que han tractat sobre la família �n les seves obres ens ha

permès confirmar les grans tendències que indicàvem al principi. Di

verses generacions d'autors han contribu�t (sobre tot els de la Re

naixença), a la construcció ideològica d'un "tipus" familiars espe

cífic per a Catalunya, un dels elements fonamentals del marc ideolò

gic de la identitat catalana. Proporcionen així una "atmòsfera" del

model ideològic del pairalisme que els juristes s'encarregaran de

precisar i conceptualitzar.

1.3. Els juristes el coneixement de la família

Dins del sistema simbòlic sobre la identitat catalana creat a

partir de la Renaixença, l'estudi i revisió del Dret Civil va ocupar

un lloc destacat. Els intents de l'Estat de procedir a la unificació

del Dret Civil arreu del país van estimular una àmplia producció

bibliogràfica de recopilació i defensa del dret català. Aquests in

tents, paral.1els a la consolidació de l'Estat liberal, s'iniciaren

amb la Constitució del 1812, però malgrat diverses temptatives al

llarg de tot el segle [10],no va ser fins al 1889 en que va aprovar-
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se el Codi Civil espanyo1.Al llarg del procés d'elaboració, les dis

cussions anaren incrementant-se i, entre els juristes catalans van

anar creant-se les grans idees sobre les característiques del Dret

català que serien desenvolupades sobre tot a finals del segle. La

concepció del règim jurídic català com a un sistema harmònic que

permet la prosperitat del camp, està ja present en alguns dels es

crits de mitjans de segle. Com deia, el 1852, un notari barceloní,

Miquel Martí i Sacristà, oposant-se a un projecte d'uniformització

"La 7ey cata 7ana representa 7a idea de 7 trabajo y de 7a conserva-

ción, afecto encarnizado en 7as costumbres de 70S pueb los : 7a 7ey

goda representa 7a idea de7 abandono y de 7a disipación" (11)

De totes maneres, va ser a finals del segle quan es consolida

ren més aquestes idees i va crear-se el model idealitzat de la famí

lia catalana. Si la Renaixença va proporcionar als estudis jurídics

el context ideològic polític, el context teòric cal cercar-lo en

l'escola històrica de Savigny. Segons aquest autor, el subjecte del

dret és el dret del poble, el qual és creat per l'esperit popular,

el qual va transformant-se amb el pas dels segles, d'acord amb les

necessitats del temps i de la comunitat nacional (Savigny, 1878:31).

Si bé és possible que, a mesura que l'Estat modern va desenvolupant

el Dret, el dret consuetudinari el positiu coincideixin, sovint

ambdós s'oposen exclouen mútuament. Aquestes idees van proporcio-

nar un marc teòric fonamental als juristes catalans, car aquestes

directrius "venien a ungir amb un carisma cientffic i actual un dret

desva7gut i tit77at o=ercs ïc" (Camps i Arboix, 1958:160) (12].

En el marc de la Revista Jurídica de Catalunya, fundada el 1895

. per l'Acadèmia de Jurisprudència
poder debatre els problemes del dret

Legislació, els juristes van

civil català desen'lO 1 ucar

els seus interessos teòrics. Tanmateix, el tema familiar apareix re

flexat sobre tot en les grans obres de síntesi o compilacions sobre

el dret català. Entre l'àmplia producció bib� iogràfica ens limitarem

a assenyalar-ne alguns exemples. El 1883, Duran i Bas, un dels prin

cipals defensors del dret català, publicava la Memoria acerca de les
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instituciones del Derecho Civil de CataluAa, encarregada per la Co

misión General de Codificación del Codi Civil d'Espanya, amb diver

sos capitals dedicats a la familia i el dret successori. Entre les

primeres obres generals convé destacar, també, les de Prats i Burgay

(Oerecho vioente en Cataluña, 1902), d'Artur Corbella (Manual de

Derecho Catal¿n, 1906) i de Pella i Forgas (Código Civil de Catalu

ña, 1916). Una altra important obra de caràcter general és la de

Guillem de Brocà (1918), Historia del OereCho de Cataluña, especial
mente del civil, y Exposición de las instituciones de derecho civil,

amb especial èmfasi per les qüestions familiars.

L'impuls de l'Institut d'Estudis Catalans per la promoció del

Dret va cuallar, sobre tot, en els cinc volums del Dret Civil vigent

a Catalunya (1923), d'Antoni M. Borrell i Soler, amb un volum dedi

cat al dret de 1amília i un altre al matrimoni. Un altre important

autor en l'estudi del dret familiar va ser Francesc Maspons i Angla

sell. Les seves obres -Nostre Dret Familiar (1907 i 1956, en versió

castellana), La llei de la família catalana (1935) i d'altres nom

brosos articles sobre els capítols i els testaments constitueixen

un extens recull de les principals instituciDns del dret familiar.

Sobre el dret successori, podem citar a Joan Martí Miralles -amb

Principis de Dret succesori (1925), comparació de les particulari

tats dels drets locals de Barcelona i Tortosa-, Joan Mon, Emili Sa

guer, Ramon Coll, Enric Jardí, i a Joaquim de Camps i Arboix.

Finalment [13], mereix un apartat diferent el treball de Victo

rià Santamaria, un dels principals estudiosos del dret consuetudina

ri, amb un fort substrat etnològic. La seva obra més coneguda és De

recho consuetudinario de las provincias de Tarragona Y Barcelona,con

algunas indicaciones de las de Gerona y Lérida (1901), complet i ben

documentat estudi sobre l'organització familiar i la producció comu

nitària (capítols matrimonials, contractes d'associació a compres i

millores, donacions matrimonials, etc). A diferència dels autors an

teriors, Santamaria no intenta assenyalar uns preceptes jurídics và

lids per tota Catalunya, ni tracta d'elaborar un dret positiu [14].
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Per concloure aquest apartat, voldríem assenyalar algunes de

les característiques fonamentals que, en la visió dels estudis ante

riors, tindria la família catalana. Per a tots aquests autors, l'or

ganització familiar catalana era una característica ètnica específi

ca, base de prosperitat i justícia. Com assenyalava Maspons i Angle-

sell (1935:92), "e7 nostre pob7e serà fort mentre sàpiga mantenir

ferma 7a vida de 7a tem il ie catalana". Sovint afirmen, sense cap es

tupor, que es tracta d'un dels millors sistemes jurídics:

'( .. ) un Dret essenciaiment bo, perquè és el que més à�piies llibertats civils dóna a totes

les qüestions de l'individu, i un Dret en el que Velem al legislador avançar-se al seu segle
i a la seva època, proclamant principis enunciats avui com a objectius del progrés Jurídlc'
(Maspons i Anglasell, 1956: 11)

D'origen consuetudinari i popular, les institucions familiars

-configurarien un sistema específic, el pairalisme que, en paraules

de Camps i Arboi x (1969: 195-196), és "una idea de comun itat creadora

d'un sistema jurfdico-socia7 que cerca e7 major benestar co l , 7ectiu

enfortint 7a familia, perpetuant costums tradiciona7s i mu7tip7icant

e7s fogars const it.u ït:s per una sò7ida c7asse mitjana". Les seves ca

racterístiques fonamentals serien les següents:

a) La família pairal constitueix un G.R. troncal estructurat a

l'entorn de la casa pairal, amb una identificació entre patrimoni,

casa i família. La continuitat familiar serà l'objectiu màxim de la

família catalana, el seu caràcter distintiu de la família castellana

"que por ministerio de la 7ey se constituye Y también por ministerio

de 7a 7ey se d i sue lve" (Santamaria, 1901:175) [15]. La casa és un

veritable temple familiar:

'[La casa] no es una asociación transitoria, sina una iglesia con culta permanente, un Estada

con autoridad in�utable un centro de producción constante i un foca inextinguible de tradi-
, '

ciones que continuar i de aspiraciones a realizar. Es en todas partes y para todos el panteon

donde se guardan los recuerdos de los mayores, el tilamo de los esposos, la cuna de los hl

jas, el laza de unión de concos i colaterales, el puerta de refugio segura de ios desafortu

nados y el test iecaie nas tangible de la perpetuidad de la fallilia' (Santamaria, 190t:176)

b) La b�se estructural que permet el manteniment d'aquest sis

tema és la institució de l'heretament universal a l'hereu, figura
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simbòlica central del paira1isme. La desigual posició dels cabalers

respecte a 1 'herència no és vista com a una injustícia, car ells

encarnen l'esperit de renovació, en contraposició a la continu�tat

de 1 'hereu (Maspons i Ang1asell, 1935:80-85), gràcies al qual és

possible el manteniment d'unes explotacions suficients:

"Ha de tener-se en cuenta, pues, el caracter altamente practico aue comporta, A quienes ata

can esta institución sin consideración, les recordare�os ios inconvenientss del siste�a cas

tellano, que conducan a la pu1verización de la propiedad, condenada por el Economia política
cero la causa principal de la esterilidad del suelc'. (Santamaria, 1901: 114)

d) Tots els mecanismes successoris i hereditaris es transmeten

dins del propi llinatge i no vers a persones de parentiu per alian

ça, exclouent el cònjuge de l'herència, Aquest fet no és vist com a

un motiu de situació de desigualtat per part de la dona (amb menor

patrimoni), ans al contrari: la situació de la dona catalana és con

siderada com a altament privilegiada en comparació a d'altres règims

jurídics, gràcies a la separació de béns, a l'usdefruit i al dot. La

regulació de la successió i del règim econòmic familiar es fa a tra

vés dels capítols matrimonials, considerat com el codi regulador de

la família catalana i prova de la seva capacitat de previsió.

e) Finalment, es considera que el marc de les relacions fami

liars que acabem de sintetitzar ultrapassa el propi àmbit domèstic i

s'extèn a les relacions entre els propietaris i els masovers i mos

sos, o sigui a les relacions de treball. Per això, el camp català

s'ha caracteritzat per unes relacions harmòniques, sense conflictes,

el que ha permès una gran prosperitat econòmica:

La família ha aconseguit l'equilibri preadíssim de sostenir un element de constant renovació

impulsada per l'afany de Dillora�ent; perquè l'hereu n'ha nantingut el patrimoni, això és, la

seva base econòmica i de continuítat, i els fadristerns n'han tret les energies i els cabals

per ésser els fabricants, els comerciants i els navegants que 11 han multiplicat la riquesa i

promogut una continuada renaixença' (Haspons i Anglasell, 1935)

Els aspectes injustos i conflictius de les relacions familiars

no només són negats, sinó que quan es produeixen són considerats com
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balls, s bre t.ot els .ase Iol ats per is or"ado s e • 'època ��

derna per a1g ns a tropòlegs -alguns encara ol� recs S-, és

encara pre-mat r forçar una sístematitzacíó que aplsgu' í contrast'

les dades de s diversos
t

investigadors (16). Amb tot, com assenya a

Bloch (1978: 27), "en el desenvo7upament d'una disciplina, hi ha

moments en que una sfntesi, encara que prematura en apariència,

resu7ta més úti7 que no mo7ts treballs d'anàJjsi: són moments en

què, dit en a 7tres termes, importa sobretot denunciar les qüest ions

més que no, encara, tractar de reso 7dre-7es."

Així doncs, com que els resultats que tenim són encara febles

per forçar conclusions, i només són una petita mostra del que seria

Possible fer amb l'explotació sistemàtica de les fonts disponibles,

haurem de plantejar més problemes que resultats. La discussió es
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centrarà en cinc qüestions. Començarem tractant els aspectes meto

dològics i les fonts emprades en els estudis recents. Després, revi

sarem l 'herència i la reproducció social, tot indicant les dificul

tats de generalització dels resultats. Posteriorment, avaluarem les

dades conegudes sobre les formes de residència. Després, intentarem

sintetitzar alguns resultats en relació al matrimoni i l'aliança, en

especial els indicadors demogràfics i les estratègies matrimonials.

Finalment, ens referirem als aspectes culturals. Hem pres com a marc

històric el que fa referència a l'època moderna i contemporània i,

com a geogràfic, el de Catalunya (Principat).

2,1.- Fonts mètodes

Excepte en alguns articles (Bestard, 1980; Bestard i Contre

ras, 1985; Contreras i Bestard, 1985; Brandes, 1984; Flaquer, .1979;

Terrades, 1984 i 1985) [17] les qüestions metodològiques han estat

poc plantejades. Com assenyala Rowland (1987) en relació a l'àrea

mediterrània, "hagués estat mo7t més profitós 7'haver intentat, des

de 7'inici, promoure 7'e7aboració en comú de metodo7ogies i tècni

ques, aixi com un intercanvi regu7ar de resultats, mitjançant el

desenvolupament de re7acions de co7.7aboració entre investigadors

de7s diferents pe ïsos de l'Europa med t t.errèn ie",

Al nostre entendre, el principal problema no és tant la utilit

zació de metodologies importades, sinó la manca de contrastació d'a

questes per comprovar la seva adequació. Moltes conclusions, s'han

construit a partir de dades empíricament febles o sense un treball

de camp o d'arxiu suficientment intens. Així, potser, forces estudis

des de l'antropologia han aportat teories i models explicatius sense

dades empíriques suficients;per contra, molts estudis des de la his-

tòria la demografia,ens han aportat dades i dades sense una expli-

cació contextualització. De l'equilibri entre ambdues perspectives

els estudis sobre el parentiu podrien enriquir-se, amb una interdis

ciplinarietat sovint proclamada, però no sempre posada en pràctica.
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2.1.1. Anàlisis estadístico-demogràfiques

S'han desenvolupat tres tipus d'anàlisis estadístico-demogrà

fiques, segons els t�pus de fonts emprades. La primera, en la línia

de la demografia històrica, s'ha fonamentat sobre tot en l'explota

ció dels arxius parroquials, especialment per als segles XVII i

XVIII. Les sèries de baptismes, matrimonis i enterraments, ofereixen

nombroses possibilitats per als historiadors de la família (taxes de

natalitat mortalitat, població, proporcions de fills il. legítims i

abandonats, origen geogràfic dels conjugues, estat civil al matrimo

ni, etc.). Gràcies a la reconstrucció de famílies (mètode "Henry-

F1eury") ens és possible comptar amb algunes estimacion ssobre les

característlques demogràfiques de les famílies catalanes (per ex.

Nadal, 1966), però les 'i nvest i qac ions realitzades són encara insufi

cients i tenen una cobertura geogràfica i cronològica molt desigual.

Més pobres, encara, són les conclusions extretes a partir de

l'explotació de les llistes nominatives, estudiant les formes domès

tiques o el curs domèstic, pel que coneixem molt poc els diferents

tipus d'arrenjaments residencials a.Catalunya, en contraposició a

l'ampli buidat d'aquestes llistes realitzat a Anglaterra i França.

Les llistes parroquials (de Compliment Pasqual i de confessió) i

censos antics, han estat utilitzats gairebé només per a reconstruc

cions genealògiques o per conèixer les dades de població, però molt

pocs han abordat l'estudi de les estructures domèstiques (per ex.,

Ferrer, 1987 i Simon, 1985). Els Censos de població del XIX I XX han

estat també molt poc utilitzats per a l'anàlisi de les formes de

residència (per ex., Iszaevich, 1984; Estrada, 1986; Comas, 1988).

Amb el buidat dels capítols matrimonials, testaments, inventa

ris post-mortem i d'altres documents dels arxius de protocols s'han

analitzat aspectes tan diversos com les formes d'herència, l'estruc

tura social, les previsions respecte a la forma de residència post-

nupcial, etc. La riquesa d'aquests documents permet múltiples possi

bilitats d'aprofundiment, però que caldria anar amb compte a l'ho-
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ra d'extreure'n determinades informacions alienes a l'objectiu pel

que foren redactats, car reflexen en gran part la redacció i contin

guts del notari que els elaborava.

A falta de dades, l'investigador que inicia una investigació

sobre el parentiu a Catalunya es troba mancat d'una sèrie de re

ferències imprescindibles com a substrat de la seva investigació.

Caldrà constituir, doncs, una base d'informacions que ens permeti

treballar posteriorment els aspectes culturals en termes d'una anà

lisi comparativa. Per això, com proposa Rowland (1986:16), seran ne

cessaris dos tipus d'estudis: d'una banda, monografies intensives,

elaborades mitjançant l'explotació nominativa d'una pluralitat de

fonts en relació al context socioeconòmic i sociocultural d'una co

munitat i dels cicles de desenvolupament dels grups domèstics; de

l'altra, estudis extensius sobre la distribució espacial i geogràfi

ca de les diferents variables demogràfiques i estadístiques. En tot

cas, uns i altres estudis haurien de procurar, al nostre entendre,

una triple cura metodològica. En primer lloc, caldria introduir en

les dades una gran quantitat de variables, en especial la socioeco

nòmica (classes socials) i la temporal (evolució històrica i proces

sos de transició), evitant sempre que sigui possible generalitaza

cions de caràcter homogeni. En segon lloc, caldrà sempre correla

cionar les dades procedents de diverses fonts. Finalment, caldria

intentar articular aquestes dades amb estudis de caràcter qualitatiu

i contextualitzar-les en un marc sociològic i cultural.

2.1.2. El treball de camp

El treball de camp i la informació oral ha estat el procedi

ment més emprat pels antropòlegs estudiosos de la família. Una pri

mera sèrie de treballs s'hi interessaren durant la dècada dels se

tanta analitzant sobre tot les relacions de parentiu dins del campe

ralat fonamentant-se exclussivament en entrevistes i en l'obser

vació participant (amb algun recurs a dades estadístiques complemen

tàries). Entre els primers treballs cal citar els de Pau Comes sobre
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la mort dins del pairalisme (1972) i els de Joan Prat (1973, 1976)

sobre els conflictes familiars dins la família troncal i la família

rural a un poble de Girona, dedicant una especial atenció al paper

dels mites en la conformació de les tradicions culturals. De la

mateixa forma, una sèrie d'antropòlegs estrangers estudiarien la

família a Catalunya, com Stanclift (1966) sobre els aspectes cultu

rals i ecològics del matrimoni, la successió i l'emigració als Piri

neus, i Hansen, sobre les transformacions de la família rural ca

talana (1973) i la seva coneguda monografia de l'Alt Penedès (1977).

Una altra línia d'investigació, uns anys després, ha estat la

d'un grup de col. laboradors de Lison, amb una àmplia sèrie de tre

balls sobre la casa i la família, entre els que destaquen els de

Barrera sobre diverses comunitats de la Catalunya Vella (1982, 1985,

1985 i 1988), Piniella (1982 i 1986) sobre la província de LLeida,

de Gonzalez Bueno (1986) sobre el Pallars Sobirà, de Jociles sobre

diverses poblacions de la província da Tarragona (1985), i de Medio

(1986) sobre la comunitat del Ventalló. Metodològicament, tots a

quests treballs són similars, fonamentant-se en el treball etnogrà

fic i amb una forta insistència en la norma cultural i la identifi

cació ètnica. A part, Piniella (1986), Barrera (1986) Media (1986)

han fet una tabulació genealògica-estadística de les pautes d'herèn

cia i successió, intentant veure el grau de compliment de les normes

ideals, a partir d'informació oral.

Forçosament, les fonts escrites i orals han de complementar-se

mútuament i situar-se, cadascuna, en la seva funcionalitat. Com pro

posen Jolas, Verdier i Zonabend (1970: 26), són les fonts escrites

les que permetran fer un inventari estadístic i donar-li una profun

ditat històrica a l'estudi del parentiu, mentre que les fonts orals

ens permetran orientar l'anàlisi i proporcionar-li un marc cultural

a les fonts escrites.
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2.1.3. L'antropologia històrica les anàlisis ideogràfiques

Historiadors i antropòlegs han estudiat també, des d'una pers

pectiva qualitativa, els testaments, capitols matrimonials i d'al

tres documents particulars, especialment a través d'estudis de cas

de famílies concretes. Destaca, en aquesta línia, la investigació

d'Ignasi Terrades, amb l'estudi monogràfic d'una línia patromonial,

mostrant així les possibilitats d'utilització d'aquests materials

quan s'analitzen de forma processual i intensiva. En una línia sem

blant, els articles de Soronellas (1988) i de ROigé (1988) estudien

el procés de desenvolupament d'una família, analitzant les diferents

estratègies residencials i hereditàries. Treballs com aquests, per

als quals hi ha una abundosa documentació conservada en arxius pri

vats, permeten analitzar el grup domèstic des del seu propi inte

rior, amb una profunditat històrica que fa possible veure els pro

cessos de canvi i la interrelació de factors que habitualment s'ana

litzen separadament (estratègies matrimonials, herència, successió,

pautes demogràfiques i residencials), però que responen a uns ma

teixos processos i lògiques internes.

Només alguns pocs estudis històrics semblen abandonar "7'obses

sió quantitativa de 7es edats de matrimoni i e7s per iodes intergenè

tics, que tan van estimu7ar e7 mètode de reconstrucció de families,

i s'interessen particu7arment per 7es entranyes instituciona7s de 7a

familia, 7 'exàmen de 77urs pautes de comportament, 7es re7acions

conjuga7s i de7s pares e7s fi77s, o 7 'assumpció per 7a societat

de7 matrimoni. La demografia està, aixi, deixant pas a 7'antropo7o

gia" (García Carcel, 1983:51). Malgrat aquesta preocupació dels

historiadors catalans per apropar-se al que podríem anomenar antro

pologia històrica, el nombre d'estudis en aquest camp és encara més

limitat que els demogràfics. Moltes fonts són susceptibles d'apor

tar-nos múltiples informacions dels aspectes afectius i morals de

les relacions domèstiques. Així, per exemple, mereixerien una ma

jor atenció les dispenses matrimonials (per a l'estudi de les estra

tègies matrimonials i els matrimonis consanguinis), els processos
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judicials (per analitzar els conflictes familiars i locals), les

visites pastorals, els llibres teològics i morals, la correspondèn

cia privada, les fotografies, i els diaris personals.

2.2. Herència reproducció domèstica

2.2.1. Les dificultats de generalització. Un "model" únic?

En general, historiadors i antropòlegs han destacat l'existèn

cia a Catalunya d'un sistema d'herència caracteritzat per la indivi

sibilitat patrimonial, amb grups residencials troncals assentats en

la casa, seguint en certa manera el model familiar pairal abans de

finit. La influència teòrica d'un autor de la talla de Vicens Vives,

en aquest sentit, ha estat decisiva, per a la difusió entre els in

vestigadors del model de família pairal (1958 i 1960), en especial

sobre la significació de .la casa i el sentit social de la terra,

idees que encara continuen emprant-se en els estudis històrics [18].

Encara que amb matisacions, la majoria d'autors estarien d'a

cord en considerar aquest com al model normatiu característic de la

Catalunya Vella: les diferències es produirien en la valoració de

l'aplicació pràctica d'aquest model i els seus efectes sociològics.

Quan passem a l'àmbit de la Catalunya Nova, però, la qüestió és més

problemàtica. Els autors que l'han estudiada són pocs i la valoració

que en fan no és la mateixa. Mentre que un grup considera que la ca

sa i la institucionalització de l'hereu tindria u-na importància si

milar a l'anteriorment descrita, un segon grup suggereix que a la

Catalunya Nova existiria un model diferenciat pel que fa a les rela

cions de parentiu i l'herència. Així, entre els primers, Piniella

troba el mateix sistema de successió de matrimoni tant al Pirineu

com a les planes interiors de Lleida, malgrat tenir sistemes econò

mics força diferents (1986). Mitjançant l'anàlisi d'un cas, Soron�

lles (1987) destaca també la presència de l'herència indivisa al

segle XIX a la Selva del Camp. Per la seva banda, Juliano (1981:331-
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-333) assenyala també el caràcter d'herència indivisa a Barberà de

la Conca, si bé aquest sistema s'ha vist substitu�t en els darrers

anys per la divisió a parts iguals. Al mateix poble, Iszaevich in

sisteix en la importància de la casa com a institució i la seva

persistència i continuitat a través del temps.

Per la seva banda, Jociles (1984) destaca com a la "província"

de Tarragona coexisteixen dues pautes diferents: l'herència divisa a

les comarques del Montsià, Baix Ebre i part de la Ribera d'Ebre,

indivisa a les altres. Les diferències entre el sistema d'herència

entre la Catalunya Nova i Vella han estat destacades, per Terrades

(1973: 17-20), per un a rt i c l e col. lectiu de Domingo, Ferrús i Rodrí

guez Solano (1981) i, seguint a aquests darrers autors, per Prat

(s/d.). Aquests autors destaquen l'existència de notables diferèn

cies estructurals entre ambdues zones. A causa de les diferències

geogràfiques i ecològiques (un clima predominantment de secà), de

poblament (concentrat en grans pobles), d'orientació econòmica (mo

nocultiu, amb una major tendència a la comercialització), de la

forma de propietat (propietat dispersa, explotant-se directament o

en règim de parceria o arrendament) i històriques (existència d'una

tradició costumària i jurídica diferent), el sistema familiar de la

Catalunya Nova tindria unes característiques pròpies.

Fonamentalment, la família de la Catalunya Nova es caracterit

zaria -segons aquests autors-, per un cert arrelament de la família

neolocal, per una divisibilitat del patrimoni familiar a cada gene

ració (sistema de millora, amb un cert repartiment igualitari), i

per una manca de diferenciació dels fills per raons d'edat o de se

xe. La transmissió de la propietat es fa fonamentalment en el moment

del matrimoni, pel que com a resultat d'aquesta lògica, no seria

tant la filiació la que posaria de relleu les tensions més fortes

-com és el cas de la família troncal-, sinó el sistema d'aliances

que permeti mantenir-dins d'una determinada classe social. Al res

pecte, les relacions socials serien més obertes, a partir de la

família i en connexió amb la comunitat, i els matrimonis predomi-
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nantment endògams dins la pròpia comunitat. Finalment, en aquest

model, els punts més conflictius es produirien entre membres pertan

yents a la mateixa generació [19]. Tots aquests elements farien que

el règim familiar de la Catalunya Nova estigués més proper al Dret

Civil espanyol (privilegiant l'aliança) que al Català (filiació).

Si bé d'altres autors han apuntat diferències similars [20],

manca encara una comprovació empírica d'aquestes hipòtesis, a partir

de monografies locals i comarcals. Tanmateix, les d
í

terènc tes jurí

diques apuntades per aquests autors són discutibles, car des dels

inicis de l 'èpocà moderna, el Dret Civil català va generalitzar-se.

D'altra banda, creiem que caldria anar amb compte a l'hora de formu

lar models domèstics i d'interpretar normatives globals, atemporals

i d'aplicació al conju�t de les famílies camperoles, car sota d'una

mateixa pràctica jurídica poden descobrir-se estratègies diferents.

Més que models, doncs, el que caldria és l'anàlisi de les estratè

gies de transmissió dels béns, tot veient com s'adapten a aquests

factors i a les particularitats socials i econòmiques.

2.2.2. Les formes d'herència

D'entre els diversos aspectes del parentiu a Catalunya, el

tema de l'herència és el que ha merescut una major atenció per part

d'antropòlegs i historiadors, a part de l'abundosa literatura sobre

el tema procedent dels juristes. Una idea subjacent en molts tre

balls consisteix en cercar les pautes "tradicionals", prenent com a

referència tot el que pertany a l'''abans'' a partir de la memòria

oral de la gent més vella. Llavors, la forma tradicional de familia

es veu modificada paulatinament pel procés d'industrialització i la

introducció de la lògica capitalista al sector primari, el que mina

ria les bases de la família pairal. Per Barrera (1985: 214), això es

t d
'

b 'd 7ò iques et iques i cu7tu-
ra ue i x en una crisi "de 7es ases 7 ea g ,

rals que sostenen 7a institució casa7/ fami7iar en 7a seva configu

ració tradiciona7". Contràriament, Contreras, estudiant la crisi de

la reproducció de les explotacions' agrícoles familiars (1984), con-
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compacte, un microcosmos redu�t, pedra angular de l'estr�ctura SG

cioterritorial i cu1t�ral 1 element �àsic d'identitat (Barrera,1985:

42). La conservació del oatrimoni la transmissió al fill primogè-

nit serien el principi �onamental del funcionament de les cases. Per

comprovar això, aquests autors han tractat de contrastar la norma

ideal i la pràctica. Segons les seves dades, procedents d'informació

oral, el grau de compliment de la norma tradicional de transmissió

patrimonial indivisa a l'hereu seria molt elevat durant tot aquest

segle. A la "província" de Lleida, a partir d'una mostra de 478 ca

sos de 40 poblacions diferents, l'hereu .ha estat un home en el 75 %

dels casos i dona en el 25 % (Piniella, 1986: 118). A Gurb de la

Plana (Osona), va ser hereu el primogènit masculí entre un 70 i un

80 % dels 236 casos analitzats (Barrera, 1986: 186-194), mentre que

al Ventalló (Alt Empordà), ho va ser en el 66 % dels 83 casos estu

diats (Medio Cachafeiro, 1986: 258). Per això, tots aquests autors

conclouen que les normes consuetudinàries són seguides amb "gran

fideUtat, coherència i qenere l í tst:", i que a més "Les dades ene t it -

zades no permeten pensar en diferències substancia7s a 7 'hora de

posar en pràctica 7a norma bàsica de 7 'herència/successió, tant en

families de masovers com de prop ietsr is" (Barrera, 1986:192-194).

Les dades, amb

Comas d'Argemir per a

tot, són força diferents a les que presenta

l'Alt Aragó (1980), també en un context de

primogenitura i herència indivisa: allà, només un 50 % de les 648

herències estudiades es transmeteren al primogènit masculí. Diferèn-
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cies geogràfiques o diferències procedents de l'aplicació de metodo

logies diferents? Més aviat creiem que es tracta del segon. En

efecte, Dolors Comas utilitzà una complementarietat de la informació

oral amb la informació dels registres de la propietat, registrant

amb precisió totes les transmissions de la propietat.

Les comprovacions estadistiques de la forma de transmissió de

·l'herència són necessàries pe r comprendre millor com es produeix la

transferència dels béns. Tanmateix, haurien de complir tres condi

cions. En primer lloc, no n'hi ha prou en saber l'opinió dels mem

bres de la casa sobre si s'ha transmès a un o altre membre: cal una

comprovac i ó do-cumenta l, car l a resposta a un qüest i onari i com s' ha

portat a la pràctica no sempre coincideixen. En segon lloc, caldria

distingir la part transmesa a l 'hereu d'aquelles altres transmeses a

d'altres fills o d'altres parents. Això permetria conèixer quines

herències es transmeteren indivises i quines no (sota una transmis

sió aparentment indivisa, poden amagar-se pràctiques que dispersen

més o menys la propietat). La continuitat d'un grup domèstic a tra

vés d'un successor no vol dir que la transmissió sigui indivisa: cal

distingir entre herència i successió. Finalment, caldria conèixer

amb precisió les diferents estratègies segons la classe social.

En definitiva, el coneixement de les pràctiques i estratègies

hereditàries hauria de concentrar, al nostre entendre, la majoria
¡

dels esforços de treball. Algunes d'aquestes estratègies han estat

assenyalades per Ferrer (1987:602) per al Bages dels segles XVIII i

XIX i per Soronellas (1988), a partir d'un estudi de cas. Per la se

va banda, Narotzky (1988) ha estudiat el procés de successió no

únicament en termes de continuitat domèstica, sinó també com a es

tratègies residencials tendents a la cura atenció dels vells. En

la majoria dels casos analitzats, Narotzky observa com una de les

estratègies principals per accedir als mitjans de producció consis

tiria en un doble moviment d'anada i tornada que allunya als joves

dels grups domèstics per evitar conflictes i friccions perilloses, i



617

els acosta de nou al grup dels "vells" quan aquests estan més neces

sitats, el que anomena "la renda de l'afecte".

2.2.3. Origen implicacions de la institució de l'hereu

Terrades s'ha interrogat sobre els orígens de la institució de

l'hereu (1980), considerant que pot explicar-se com a una estratègia

política de l'ordre social feudal que fa que els parents exerceixin

entre ells mateixos el control polític de la diferenciació social i

de l'accés a la propietat. La institució de l'hereu no seria una

pervivència del parentiu pre-romà, sinó la forma de transmetre domi

nis de terra específicament adequada, en principi, a l'economia

política feudal de la Catalunya Vella. Aquesta institució aniria

estenent-se horitzontalment i verticalment a mesura que avançava el

repob 1 ament feudalització de les terres al sud dels Pirineus, com

a peça de capital importància en l'economia política de l'ordre

emergent. Així, es construia un ordre polític i social profundament

jerarquitzat estable, car s'assegurava l'alliberament regular

d'excedents humans econòmics imprescindibles per fer avançar la

colonització de noves terres.

La institució de l 'hereu i la família pairal va ser interpreta

da per Vicens Vives (1958 i 1969) com a un dels elements fonamentals

de les relacions socials del camp català [21], pràcticament fins a

la crisi de finals del XIX. Per a Vicens, el pairalisme

[ ... l fou un sistema decadent de relacions agràries mitjançant el Qual el propietari intentà

de substituir les seves obligacions envers el pagès, convertit ja en masover o parcer, per la

pràctica d'una certa bondat personal i una condescendència social. (Vims Vives, 1984:39).

Aquestes relacions es fonamentarien, segons les tesis de Vi

cens, en el respecte i la identificació amb la casa pairal; en la

importànc i a de

engranatge per

dels cabalers

1 'hereu que, en no poder emigrar es converteix en un

al manteniment de la propietat privada; i en el paper

per a la industrialització i progrés comercial de Ca-
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d'herè e 'a a :0. ació d'una arei a reprod c ora' de

creen na se arac'ó e �re n gr p corres'den�" I n a tre S�_ 0S �e

la casa, Seoo , q e es reg es de les aliances ma�rírnon'a s, regI 1a-

gicament e 9r

s de d04s, no enen la
�

nc"ó de renolar blOïa

domèstic, sinó de reproduir la jerarquia soc 'al e

des pels interca

les cases. Fina ment, que e principi d'unitat patrimonial s'inscr"

dins d'una representació que pretén legitimar l'ordre social. El

model domèstic seria, en definitiva, un mecanisme ideològic des�ínat

a sotmetre els comportaments individuals a un ordre que s'imposa a

tots. Una explicació d'aquest tipus permetria entendre, en definiti

va, com funciona el model domèstic mantenint fisures entre individus

de la mateixa fratria o entre cases del mateix poble.

Voldríem concloure aquest apartat dedicat a la transmissió

dels béns amb el suggeriment de dues línies de treball. En primer

lloc, es fa necessària una revisió dels aspectes jurídics de la

institució familiar. La posició jurídica de la dona catalana, per

exemple, glossada com a privilegiada pels juristes i la historiogra-
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fia catalana, mereixeria revisar-se, en especial les institucions

del dot i el règim de separació de béns. També caldria interrogar-se
sobre l'extensió de les pràctiques jurídiques i descobrir, a través

de la documentació, la diversitat local i comarcal. En segon lloc,

s'imposa la necessitat d'analitzar les pràctiques hereditàries en

termes d'estratègies reproductives, variables històricament.

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quad re 1

Algunes dades sobre les fornes de residència
.. -_ .. -_ .............................................................................................. ---_ ......................... -_ ................................ -_ ....... -- --_ .......................... -_ ... --_ ..... - ... -- -_ ..... ---

Iipus [22] Nomo re
L10c � 1 .l_ _3 4 _j_ J.!.L u., Autor

SEGLE XVI
Girona 1507 0,8 5,3 19,2 12,6 2,1 14,7 380 Castells, 1984: 12
SEGLE XVIII
_mrtlu (h�ul 1m �\� �\'g ;è.� \P

- "

� 1 � 25,8 93 Ferrer, 1917:5721_, ... 1 ,.

2 i: ¡Girona 1720 4,6 51,7 5,2 26,6 SiMn, 1987:93

Girona 1755 8,4 62,7 7,6 10,4 18,0 Sim, 1987:93

Barberà de la Conca 1i76 4,3 1,7 43,1 25,9 24,1 50, O 116 Iszaevieh, 1984: 246

Gratallops (Priorat) 1792 5,1 0,0 66,2 15,7 13,2 28,9 196 Roigé, 1988e

Girona 1800 14,5 51,1 6,0 8,0 14, O Simon, 1981:93

SEGLE XIX
Navarcles (BagEs) 1857 2,4 1, O 58,3 19,7 18,3 38, O 295 Ferrer, 197i:572

Vila-rodona (Alt Camp) 1889 2,3 1,3 64,2 5,4 24,6 30,0 467 COMS, 1988b: 147

SEGLE XX
Vila-rodona (Alt Camp) 190 1 5,3 0,9 72,7 2,5 17 , 7 20,2 469 COMS, 1988b: 147

El Poal (Urgell) 1924 3,9 0,8 66,9 21,3 7,1 28,4 127 Estrada, 1986: 37

E 1 Poa 1 (U rge 11) 1930 3,6 1,5 63,8 21, O 10,1 31,1 138 Estrada, 1936: li

E 1 Poa 1 (U rgê 11 ) 1935 3,0 2,3 67,7 14,2 12,8 27, O 133 Estrada, 1986: 37

E 1 Poa 1 (U rge 11 ) 1940 3,4 0,7 66, O 18,4 11,5 29,9 147 Estrada, 1986:37

Gratallops (Priorat) 1975 19,3 1,1 59,1 11,9 9,7 21,6 93 Roigé, 1988

Vil1alba dels A.(Terra A)1981 66,0 33,5 208 Jcciles, 1984:82 [;]
La Galera (MontSià) 1981 80,1 19,1 244 Jociles, 1984:82 [;]
Bellmunt (Priorat) 1981 74,7 20,7 87 Jccües, 1984:82 [xj
�-�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(11 El treball de rec i I as classifica !ls G.R. d'una altra foru, que net intentat correspondre Ub aquesta.

2.3. Formes de residència composició del G.R.

El retard del nostre país quant a la investigació d'història

social i antropologia històrica queda de manifest comparant el nom

bre limitat d'estudis sobre la composició domèstica amb la gran
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quantitat dels realitzats a França i a Gran Bretanya, sobre tot.

Quan s'han començat a realitzar a Catalunya, a d'altres pa�sos ja

s'havien qüestionat profundament aquestes investigacions. Les poques

dades disponibles mostren, tanmateix, diverses tendències que només

els estudis posteriors podran confirmar. En primer lloc, les dades

suggereixen -com a tot arreu- un predomini de grups domèstics del

tipus conjugal, però les proporcions dels G.R. extensos i m�ltiples

(sobre el 40 %) són força més elevades que al Nord d'Europa, i una

mica superiors a les de França i l'Europa mediterrània. En segon

lloc, encara que faltarien encara molts més estudis per poder demos

trar-ho, no s'observen diferències significatives entre les dades

que fan referència a la Catalunya Vella i a la Nova. Amb tot,

creiem que les recerques haurien d'avançar més en termes d'estratè

gies residencials (conjunturals i de classe) que d'estructures fami

liars. A,l respecte, Comas (1988b) suggereix que a Vi1a-rodonala

família troncal està associada amb els camperols propietaris i be

nestants. Les seves dades mostren clarament aquest predomini: mentre

que entre els propietaris el 40 % registraven grups residencials

troncals (el 1889), entre els camperols amb menys terres només el

12%, diferències que apareixen manifestades amb més claredat mit

jançant l'estudi de diversos cursos domèstics. En el mateix sentit,

Estrada (1985:40) dedueix que al Poal hi hagut una tendència a l'ex

tensió de les cases, però que aquesta extensió es veu limitada eco-

nòmi cament socialment en les cases mitjanes i pobres. Entre el

1924-1940, totes les cases "fortes" van adoptar una forma complexa

en algun cens, mentre que de les mitjanes i pobres només ho feren el

63 % i el 44 %. Definir les formes residencials més com a estratè

gies o adaptacions conjunturals que com a estructures implica,

també, la necessitat de considerar la multitud de possibilitats

residencials en funció del desenvolupament del cicle familiar i de

l'evolució històrica. Al respecte, Flaquer (1986), ha estudiat les

decisions residencials posteriors a 500 matrimonis entre el 1940 i

el 1975, a Besa l
ú

• A la primera dècada, la majoria dels matrimonis

s'instalaren en G.R. complexos, més en assentaments dispersos que en

els concentrats (78 i 55 %, respect.), però així i tot la proporció



6?<... 1

de matrimonis neolocals era important (44%). Entre el 1961-1975, la

'Jo.
••

ha canviat la urbana,Slt_UaC1O a zona on més de la meitat dels ma-

trimonis s'instalaren en G.R. conjugals (5.5%), mentre que per con-

t ra , en els agrupaments dispersos la importància dels G.R. troncals

no només no va disminuir, sinó que va reforçar-se (86%). Emparant-se

en aquestes dades, l'autor descriu les transformacions de la famí

lia, com a conseqüència del desenvolupament industrial, tot insis

tint en la permanència de la familia troncal, la qual encara que

disminueixi, sembla haver-se adaptat a les noves condicions socials,

malgrat que cap disposició legal l'hagi potenciada.

Dues qüestions més, de caire demogràfic, han interessat als

historiadors sobre les pautes de residència. La presència de domès

tics en els grups residencials, una de les caracteristiques bàsiques

de l'European pattern, només ha estat abordat col. lateralment per

algunes investigacions referides als segles XVII, XVIII i XIX. Totes

elles coincideixen en una presència de mossos i criades simi1ar i a

voltes superior a les indicades per Hajnal (1983: 96-97) com a ca

racterístiques del model europeu, entre el 6 i el 10 % de la pobla

ció. Els diferents estudis (veure Garcia Carcel, 1983:50) insistei

xen en una major presència dels domèstics a les zones rurals, on

l'etapa de mosso era necessària per als cabalers per estalviar una

petita quantitat necessària per casar-se (Ferrer, 1987:575).

Finalment, les d4scussions sobre la mitjana de persones per

grup residencial s'han centrat, sobre tot, en el problema de la con

versió dels focs en nombre d'habitants. Els càlculs són ben diver

sos, encara que per a l'època moderna s'accepta habitualment el fac

tor mUltiplicador 4. Tanmateix, les dades són molt variables segons

els diferents autors que han procedit a la realització d'estudis lo

cals i qualsevol intent de sintesi no és més que una pura abstrac

ció, tenint en compte les grans diferències observades a nivells co

marcals i segons les diferents classes socials. Les dades, amb tot,

Suggereixen un increment del poblament dels G.R. entre el XVIII i

el XIX. Tanmateix, entre la mitjana per al conjunt de Catalunya de



5,78 de principis del XIX (Rebagliato, 1978: 4), i el 3,63 de l'ac

tualitat hi ha hagut nombroses oscil. lacions conjunturals que mos

trarien la flexibilitat i capacitat d'adaptació del grup residen

cial. Així, a la Girona del XVIII, la mitjana de persones per grup

residencial (Simon, 1987:90) va osci1.1ar entre 4,76 (1720),3,49

(1755) i 3,71 (1800).

2. 4. Matrimoni aliança

2.4.1. Aspectes demogràfics del matrimoni

Un dels indicadors utilitzats amb més freqüència per a la defi

nició de sistemes familiars és l'edat al matrjmoni. Les dades dispo

nibles per a Catalunya són malauradament fragmentàries i contradic

tòries (procedents de fonts diverses), pel que la comparació i anà

lisi de l'evolució de l'edat matrimonial resulta ben difícil.

Entre els historiadors de l'Antic Règim, la impressió més ge

neral és que, en aquella època, les unions matrimonials es feien a

una edat relativament precoç (per ex., García Carcel, 1981; Nadal,

1984: 104; L iv t-Bacc i , 1968). Segons aquests autors, l'hereu tendi ria

a concertar un matrimoni ben aviat per evitar l'extinció de la seva

branca, mentre que els cabalers tindrien majors problemes per casar

-se i sempre es casarien més tard. Les dades del cens de F1orida

blanca del 1787, confirmarien aquesta impressió, situant a Catalunya

com a la zona d'Espanya amb una major precocitat matrimonial: el 25%

dels homes i el 32 % de les dones de 15 a 24 ja s'havien casat, en

contra del 19 i el 27 % del total d'Espanya (García Carcel, 1981:

51). Aquesta opinió és contrastada per d'altres treballs, que sugge

reixen que la por a l'emancipació i la necessitat d'esperar a que

els altres germans haguessin abandonat el grup residencial, faria

retardar considerablement el matrimoni dels hereus.Així, a Abrera

(García, P. et al, 1984: 107) l'edat de mitjana era de 27,3=22,2 a

la primera meitat del XVII i de 28,7=22,9 per a la segona meitat.
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Mitjançant l'estudi del mateix Cens, Moreno, Serratosa i Fuen

tes (1984:24) calculen que l'edat mitjana [23] al primer matrimoni

seria a Catalunya de 24,8 23,5 (homes i dones, respectivament),

mentre que per al conjunt d'Espanya seria de 25,5 i 23,8. l'estudi

de les diverses comarques a Catalunya mostra, però, grans diferèn-

cies, sent més elevada a les comarques pirinenques de la Catalunya

Vella, i més baixa a les comarques meridionals i les de Catalunya

Nova. A més, els autors destaquen (1981:31-32) que en les petites

poblacions i en els habitats dispersos l'edat al matrimoni era molt

més elevada que i les ciutats i poblaments agrupats).

Pel que fa als segles XIX i XX, malgrat que les dades poden

obtenir-se de forma molt més fàcil, les monografies locals no són

gaire freqDents. la tendència general mostra �n important ascens de

l'edat mitjana a principis del XIX i un descens a finals d'aquest

segle. A principis del XX i a la postguerra, l'edat mitjana va in

crementar-se també considerablement. Algunes dades confirmen aques

tes tendències: entre el 1803-1807, a les comarques del Bages, Osona

i Anoia, la mitjana seria de 31=26 anys (Ferrer et al., 1987); a

Llívia, va situar-se en 27=26 per al període 1871-1959 (Pallarés,

1986). A Barberà de la Conca, Iszaevich (1979) calcula un marge d'e

dats que no baixa dels 25=21 anys per al període 1867-1970, però amb

fortes variacions (les mitjanes més baixes van donar-se abans de la

fil.loxera, 25=20, i les més altes a la postguerra,32=26). En tot

cas, per a aquest autor, el més significatiu ha estat la diferència

entre l'edat del marit i de la muller, que s'incrementa en els pe

ríodes de crisi econòmica i disminueix en els d'expansió.

L'evolució d'aquestes dades semblen seguir a grans trets l'evo

lució de la mitjana espanyola. En tot cas, les àmplies oscil. lacions

observades no suggereixen tant una aparent estabilitat com una gran

mobilitat i variabilitat en funció de les oscil. 1acions econòmiques.

Per això, caldria cercar la interrelació entre l'edat mitjana i

d'altres factors, com les formes de residència, la posició dels

nuvis respecte a l 'herència i la classe social.
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2.4.2. Viudetat i celibat permanent

Si bé la nupcialitat era elevada, l'existència d'una forta mor

talitat fins a finals dei XIX, feia que la unió matrimonial fos frà

gil, el que incidia tant en la pròpia concepció del matrimoni com en

l'abundància de les segones i tercers núpcies. Totes les dades cone

gudes mostren una significativa presència de consorts vidus en els

matrimonis. A Palamós, el percentatge d'esposos vidus va arribar a

ser del 31 % al segle XVII (Nadal, 1976:97), amb una progressiva re

ducció al XVIII, paral. 1ela a la disminució de la morta1itat.Les da

des que presenta García Carcel (1983:49) procedents de diversos au

tors suggereixen també proporcions elevades de matrimonis amb vidus:

un 42 % a Calonge, al llarg del XVII; un 31 % a Banyoles, durant la

primera meitat del XVIII, proporció que es redueix al 23 % a la se

gona meitat. La majoria dels vidus, doncs, es tornarien a casar, i

de forma molt ràpida: la majoria d'ells ho havien fet abans de sis

mesos a l'Abrera del XVII (en canvi, les vídues acostumaven a espe

ra r més de t re s anys), s e gons 1 e s dad e s de Gar e í.a etal. (1 984: 1 08 ) .

Un elevat percentatge de celibat permanent és una altra de les

característiques de l'època moderna i contemporània. En les dades de

Livi Bacci (1968:219), la proporció d'homes solters d'entre 40 i 50

anys a Catalunya (1787-1797) seria del 15 % (per al conjunt d'Espa

nya, del 12 %). Aquest autor, a més, considera que existeix una cor

relació positiva entre les proporcions de jornalers i de celibat, o

sigui, entre l'accés a la propietat i el celibat. Contreras (1988),

en un recent article de síntesi indica també elevades proporcions de

celibat al XX, però el que resulta més significatiu per a aquest au

tor no és el major o menor grau de celibat, sinó la seva significa

ció social. Per a ell, el celibat no és tan el resultat d'un deter

minat tipus d'estructura familiar ni d'un sistema d'herència, sinó

un de les estratègies orientades a la reproducció de les explota

cions camperoles dins d'un determinat ordre econòmic i jerarquia

social: la solteria seria "el preu a pagar en determinats moments

per evitar una fragmentació del patrimoni domèstic.
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A part de les dades demogràfiques, els fenòmens de la viudetat

i el celibat ens són poc coneguts. Les seves implicacions respecte a

la ideologia de la família i a les estratègies matrimonials mereixe

rien un major aprofundiment en els estudis de la família catalana,

com a part integrant dels mecanismes d'aliança.

2.4.3. Estratègies matrimonials aliança

Diferents formes d'estratègies matrimonials han estat assenya

lades, entre d'altres per Breton (1981), Ferrer (1986), Barrera

(1986), Piniel1a (1984), Gonza1ez Bueno i Medio Cachafeiro (1986), i

Solans (1987), mitjançant la presentació d'algunes estratègies pro

peres, com el doble matrimoni, levirat i sororat a partir d'exemples

il.lustratius. Així, per exemple, Ferrer (1987: 605-616) observa

cinc tipus d'estratègies matrimonials: la solteria, els dobles ca

saments, els casaments entre parents, els. casaments hereu-pubilles

i la pràctica de l'homogàmia. Aquests tipus d'estratègies són sem

blants a les definides per Breton al Montseny (1981).

Per avançar en les estratègies d'aliança es fa necessari defi

nir-les segons la posició socioeconòmica de les cases. D'un total de

50 matrimonis estudiats al Pla d'Urgell per Estrada (1986),en 27 ca

sos es casen persones del mateix estatus. A les Borges Blanques del

XVIII,Solans (1987) constata les diferències en les estratègies ma

trimonials dels artesans i els camperols.Entre aquests, l'hereu ten

dia a casar-se amb persones de la pròpia població, però la pubilla

amb algú de fora, perquè aquest acceptés millor l'autoritat del seu

sogre. Els fills dels grans propietaris es casaven habitualment amb

persones de posició inferior per eixamplar així el seu control so-

. cial, mentre que els mitjans tendien a una major homogàmia.

En aquest sentit, caldria aprofundir també en l'estudi de l'à

rea del mercat matrimonial. Estrada (1986: 135-143), per exemple,

calcula que (entre el 1890-1950) prop del 40 % dels matrimonis dei
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Poal van ser exògams, proporció que seria molt més elevada si tin

guessin en compte els matrimonis de gent del poble fets a fora d'a

quest. Es fa necessari, doncs, estudiar les relacions matrimoniais

entre diverses poblacions, per poder trencar la imatge de comunitats

tancades i abordar el camp matrimonial des de zones més àmplies.

Per avançar en l'estudi de les estratègies matrimonials i de

l'aliança, seran necessaris tres tipus de recerques. Primer, estudis

amb sofisticades tècniques que ens permetin reconèixer els reencade

naments matrimonials i els matrimonis consanguinis. Sobre aquests,

caldria també estudiar més les dispenses matrimonials. Segon, anàli

sis del context de 1 'aliança,mitjançant estudis genealògics que com

binin les fonts demogràfiques i jurídiques. Els estudis de cas ens

han de permetre interrelacionar l'aliança amb d'altres factors so

cials, més en termes de joc social particular que nó d'estructures

(Bourdieu, 1985:94). Finalment, caldrà intentar veure la vivència de

l'aliança mitjançant enquestes orals. Totes aquestes informacions

haurien de correlacionar-se amb els mecanismes de reproducció social

(transmissió de l'herència) i amb les estratègies de reproducció de

la força de treball i de supervivència.

2.5. Aspectes culturals

Respecte a les formes de nominació, dos articles sobre la ma

teixa població (Barberà de la Conca), d'Iszaevich (1982) i de Julia

na (1984) han mantingut una interessant polèmica sobre la significa

ció i lògica dels renoms. Per a Iszaevich (1982), el seu ús no pro

cedeix de la falta de funcionalitat dels cognoms, negant les tesis

de Fox (1963: 163) de que els renoms apareixen com a conseqüència del

fracàs dels cognoms per indicar grups de pertenència sense confu

sions. En contraposició, Juliana (1934:73) creu que els renoms fun

cionen com a un mecanisme de substitució per identificar els indivi

dus, com si fossin cognoms, però diferenciant-se d'aquests: mentre

que els cognoms es transmeten sempre per línia masculina, els renoms
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poden recòrrer a la transmissió per línia femenina quan ho creuen

convenient. Sobre les relacions entre els renoms i l'estructura

social, Iszaevich Juliano tampoc no coincideixen. Mentre que per

al primer els renoms contribueixen a establir diferències jeràrqui

ques entre els individus, "identificant cada un d'e77s, no com a

ta7s individus sinó com a part d'una unitat domèstica que es perpe

tua a través de l temps" (Iszaevich, 1981:12), per a Juliano (1984:-

77), els renoms són "o semànticament neutres o ap7icats en forma de

disminució de 7a distància soc i e l ",

L'atenció al tema del familisme pairal i les relacions genera

des en el seu interior ha atret l'atenció de diversos autors. Els

aspectes de socialització van tractar-se per Terrades en els seus

primers treball (1973: 18-58), sobre tot·a partir de materials proce

dents de folkloristes. Els estereotips sobre els rols sexuals, inte

rioritzats pels nens, han estat estudiats també per Juliano (1981:-

318-323). Per la seva banda, Josefina Roma (1982:27-33), ha elaborat

un treball de síntesi sobre el rituals familiars, amb una descripció

dels diferents processos del cicle de vida (alletament, criança,

jocs, matrimoni, etc), els rituals de pas la integració social i

familiar de l'individu. El rnateix text descriu les relacions entre

solters, les formes de cercar parella i concretar les aliances,

les diferents formes de realització dels matrimonis.

El sistema d'autoritat familiar ha estat estudiat per Prat

(1976, 1979, 1980), amb l'anàlisi dels diferents mites i llegendes

(en especial, la Sagrada Família, Sant Jordi i el Comte Arnau) que

sostenen el familisme pairal, tot reforçant els aspectes de subordi

nació a l'autoritat paterna. Per la seva banda, Juliano (1981 i

1985) ha analitzat l'àmbit domèstic femení en termes d'una subcultu

ra negada, estudiant la situació legal de la dona en les institu-

cians fami l i ars, els estereotips sobre els rols relacionats amb el

sexe i la seva dramatització ritual. La posició privilegiada de la

mestressa seri a més aviat un mecanisme de subordinació als homes de
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la casa, car és la sogra qui se'n cuidarà de fer assumir a la jove

el rol subordinat que s'espera d'ella.

Les relacions interfami1iars han estat analitzades per García

Carcel (1986) respecte a l'època moderna. Per a aquest autor, el

dret familiar va propiciar una subordinació de la família catalana a

l'economia, amb un dirigisme patern absolut. La mítica cohesió de la

família catalana s'esvairia davant d'una posició subordinada de la

dona, reprimida en el context de l'àmbit domèstic i víctima pro

piciatòria d'una institució matrimonial en la qual el rígid contrac

tualisme tancava el pas a les alternatives extraconjuga1s i propi

ciava sortides violentes (García Carcel, 1983). L'estudi dels pro

cessos de separació familiar a la Barcelona del XVI-XVII (Gil Ambro

na, 1984), ens mostra la freqüència dels mals tractes, amb amenaces

de mort assassinats, adulteris i abandonaments familiars, desfent

la imatge harmònica i idí1. lica de les relacions interfamiliars.

En aquest sentit, l'estudi dels conflictes domèstics, ma1urada

ment poc coneguts, contribueix també a trencar aquesta imatge idí1.

lica. A partir del seu treball de camp al Gironès, Joan Prat (1973)

assenyala dos tipus de conflictes en el context del familisme pai

ral: els derivats de la residència (sobre tot a partir de la convi-

vència entre sogra i jove i de les tietes solteres) els derivats

de la patrifoca1itat (relacions entre pares i fills, manifestant-se

sobre tot els càstigs i en la intromissió per l'elecció del cònjuge.

La qüestió dels fills il. legítims i els infants abandonats ha

merescut forces treballs, sobre tot d'historiadors modernistes. Rol

dan (1983) i Miret (1984) han analitzat aquest fet a partir de la

documentació dels hospitals d'acollida dels nens abandonats de Bar

celona i Olesa de Bonesvalls, respectivament. Entre els infants aco

llits, la majoria dels quals tenien menys d'un mes de vida (64 % a

Barcelona), es produia un notori predomini de les nenes sobre els

nens (60 40 %). El problema de la il. legitimitat semblava sol. lu

cionar-se, en aquell context, mitjançant l'expulsió del fill del
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marc domèstic i de la pròpia comunitat. La il. legitimitat, amb tot,

sembla haver estat força baixa a Catalunya. Segons García Carcel

(1933:54) les taxes de fills il.legítims van oscil.lar, a l'època

moderna, entre l' 1 i el 3,5 %. Entre el 1711-1777, els fi 11s desco

neguts a Barberà eren el 3,3 %, i el 3,6 % entre el 1802 i el 1311

(Juliano, 1981: 292-293). En tot cas, aquests índexs són força més

redu�ts als observats a Portugal [24] i al Sud d'Espanya.

2.6. Conclusió

Aquesta síntesi sobre les recerques històriques i antropològi

ques de la família catalana és, evidentment, incompleta i provisio

nal. Incompleta, perquè hem volgut assenyalar, sobre tot, alguns

dels aspectes que han despertat una major atenció per part dels in

vestigadors, però molts han quedat fora per desconeixement o per

sel.lecc;ó. Provisional perquè, com advertíem al començament, l'es

tat de les investigacions és encara feble com per forçar· grans con

clusions. Caldran encara, doncs, fer moltes investigacions mono-

gràfiques locals (demogràfiques, jurídiques, socials) abans de

poder plantejar una síntesi de les característiques de la família a

Catalunya que no hauria d'establir-se tant en termes de models (ge

nerals o específics de diferents zones), sinó en funció dels proces

sos de canvis econòmics i socials. Així, mitjançant el plantejament

de nous interrogants i propostes de treball, serà possible avançar

en el coneixement, no tant de la família catalana, sinó sobre tot

del comportament, pautes de conducta i estratègies familiars a Cata

lunya.
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NOTES APèNDIX I.-

DELS MODELS IDEOLòGICS A LA CONTRASTACIó ETNOLòGICA I HISTòRICA

[1] les ocres fcl.kiè.rloues, l itaràr ies I Jurídiques mencionades en lQuest 'n,rnt na '"arCI·xon , ¡, nihliogr,;i,..
,

� .. !""", ..... " I ... � '" "'''''' , ... � '" , Iv ;",1, ..

general, a mepclé daque l les QUe són c.uces, en aquest o un altre canitcl.

[1] Aquesta conc!oçió entrencaria amb gls intents desenvolupats per la burgesia oer desenvolaDaf una f!�il¡a

obrera. En uns pmera fase de la industrialització (la pmera meitat del XIX i, pric:lment f tns !O1 18¡Oi, 1¿

família cerera tindria poca j�portincja, I es coniigura co� a un recanisne de supervivènCIa que pernetia escapar

a la parella d'una SItuació lnc�moda, �n aceestes mmstancies. el ccacunnat sra frequent, prop 0'1/3 dels ho

mes no arriomen nal i casar-se i es produïa lJna forta scbtlttat :!n la residència l�itterauer i Sleaer, 1m:

132-139), Les revoltes de �Itjans ae! :m i la necessitat de fixar la residencia dels csrsrs Qortaria per oc.rt ee

la burgesia, segcns Artous ( .... l,a una campanya de '�oralitmió" i famil1ar1tmió ce la classe abrera, per

tal de ver¡Ebrar lés la SEva viaa social. A part de la difusió ideològica d'un nedel f!�lli!r, els Elpresaris
contribuire" :!lb Jie5Ur:5 com la ni llera ce l'habitat, l'extensió de les escoles, la creació ae �útues de soms i

d'altres mesures destinades a potenciar la vida faffiiliar de l'obrer, La propagacIó ideològlca del medel de la

fa�ília pairll 1 Catalunya aue este� estudiant respondria, en la nostra Visió, a aquesta croada iaeològlca de la

burgeSl!, Interessada en I� difusió deis valers fa�ilim entre els obrers.

[3] "la f¿¡¡ília Norad:!l se compon de aon Jme i sa muller danya Caterina; d'en Març,l!, llur f ill: de la Teresa,
sa esposa; i de la �ercè, llur filla, HI ha ta�bé un oncle d'en Marçal, germà de Don Jaume, eue viu a í'Iscala,
però que passa llargues temporades al mal �oradell, sa casa pairal. Li diuen l'oncle Paulí, Viu 301s de sa la

gítina', Bosch de la Ir uxerta, l'hereu Horadel1 (1889), edició 1979, pag. 34,

[4] 'los servidors sés fidels i est isats ee la familia ,�oradell són los dos vellets, en Joan i la �argarida. En

Joan qui, segons diu ell, per la Mare de Oéu de la Candelera fara setanta vuit anys que està al semi dels Ho

radells. Servidor, fidel, honrat: és tanta l'estiMció que té aerscs ascs que sacrifica sa joventut, renunciant

al matrimoni, cer a dedicar-se eatarrasent a liur servei. És un fill dels masovers lei nas �¡cracel1 ( ... ) Li M1f

garida té uns setanta anys; és la dida d'en �arçal, vídua del mom del MS Rom, re le mtany!. .j'Es:Joiia,

dependent del patrilloni Noraae¡;' Fa quaranta anys que és 11 servei de la familia: se la COn51Ger:. com ce ma,

tS la sestrsssa de cisus Gei celler: ael li, de l'oli. del rebost. [, .. ] Co� acida 1'JE na sjg'J� d'en Marçal, li

tenen totes les consideracions. puix és fiada i honrada, mirant per lo profit dels S!9S amos co� sj Dessin seus",

Bosch de la lrimeria, I_'hereu �or:Qeli (1889), edició 1979, pago 34.

[I] les seyes darreres paraules són teta una declaració ideològica en aquest sentit:
'- Apropa't, fill �!u! [ .. ,j �e'n nig houest �ón, Ja hi he complert la �m ni5S1ó. [".] ie deixo lo patrisc

ni que m' han transmès MS passats sens un deute, sense cap ab 1 igació,,, Te dwo l'�cr:radès crue more na guiat

nostra f,lmilia sn 10 camí jai oé. Segueix �on exemple i els dels seus pmm". 3je5 clri:ltiu, ifa'iorelX el

pobre Illa fi:a cots cies trobaràs al cal ta recompensa". [ .. .] Sias con oagès: ¡iu en :i casa aairal, ai

centre del teu patri¡¡oni. HI trcearàs pau I benestar. Encara que ta POSIC1Ó te omet, vturs 1 ciutat, no seguei

xis l'exe�ole de tantes fa�íljes de l'Emoordà, que s'han arruinat per valguer Initar ja gent d'alt to, confiant a

procuradors llurs hisendes, Recorda't que en aquest nón 1 'home que té quartoS és saleeat j be:1 vist per totholl i

el Que es torna pobre per sa culpa és despreciat i ning6 en fa cas .. , Reccrda:t de l'hoflbria de bé dels �ora

dalls. Segueix llur ample'- [idell nota 3, pàg, 37-38].

[i] En aquesta obra, Terra Baixa, suoJau la tesi de rebel. lió contra el poder establert a�b oo�mió, representat

en aquest cas per un hereu ric Que ha de casar-se per raons econòmiques a�ò una pubilla nca ei qu�l, per most:ar
públicament que ha acabat la seva relació amb una al1istançada, Marta, la fa casar alio un aastcr sctuan I.allu
nyat, en Manelic. En d'altres ceres hi apareixen traaes similars. L'afany d'una societat ses Justa es realitza,
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en les obres de Guimerà, a través de personatges marginats que cercuen només la seva realització: per aconseguir
-la, les !nstitlJC10nS tndlCionals (i entre elles la famílla i la successió patmonHI amb totes les mes tra

ves) en són un obstacle.

(7) Víctor Cltali va ser una defensora de les narracions rurals, enfront de les critiques dels autors noucentis
tes. Aquesta posició de defensa, que entroncaria amb les idees del catalanisme defensora dels valors de la terra

com a propis del país, mostra un matis diferents en la consideració dels campera!s com a ànl�es primitives. A

quests són conSiderats, però, com a un éssers nobles i purs (recordant en certa manera al bon salvatge rousso

nil), sotmesos a una situació d'injustícia que es descobreIX a través de la penetració psicològica en els perso

natges. 'Fins aleshores, cap autor no s'havia abocat, que jo siplga, a estudiar la nuaanitat elemental que viu en

ei camp I en la �untanya. Es feien novel.les de pagesos, a aase óe tipus convencionals que es dlstinglen només

per llur ind�lentàr¡a. Jo vaig ser sincera, fidel a fer viure unes ànimes primitives. Res més." Vlctor Català.
intrOducció a Caires Vius (1901).

.

[i] A�b to humorístic, per exemple, es narra l'arrenjament �atrimonial entre una mEstressa, vidua i amb el marti

de cos present, amb ei mosso, perquè la masia segueixi endavant:
•

- Ja ho veus, Jaulle, com quedo! Com ho faré, viuda i dssanaarada, sen se 'Jn heme oue ell f ac i costat! [ ... l
- Ben pensat, us haureu de tornar a casar, mestressa ...
- Prou que ho se, Jaume ... Però amb qui vols Que em casi, trista de �i? ...
- Hor,es rai, nestressa! Ho vos en mancaran pas ... TenIU un parament que Oéu n'hi �o, un mas ben arriat i tres

famílies que vos pugen ... Bona serà qui vos puga arreplegar, mestressa! -declarà en Jaume, francament.
- iu ja ho dius, Jaume; però vés a endevinar quin serà bo pel regiment del mas ... Hi ha pagesos i pagesos. Ho

tots els que gallereg6n per places i firals fan créixer els seus cabals ...
- Amb això teniu raó, mestressa .

- Lo que deia ell, Déu el perdó -i la mestressa mirà a l'esgaiada cap al llit, des del qual l'amo difunt sem-

blava preSIdir la conferència-. Val més ruc conegut que savi per conèixer ... Veus? Jo m'estimaria més un minyó

agençat i que sanés que fa pel meu ram, en que no tingués res, que no pas un home de possibles i si t'encerto

t'endevino ...
- Oh, i que sí, mestressa; trobo que feu un bon pensallent. [ ... l
- lo que més �e va sumir: "Sobretot, tingues seny!, Que les meves susees no \/agin a Ml borràs ... Si les sabeu

portar i no teniu mandra, hi ha un bon passament, perquè les terres donen ... però si tries nalenent ... Jo, d'ençà

que estic mal, que passo llista (perquè ell tenia cap per a tot, pobret!) l saps qui trobo Que faria més per

a tu) Un �inyó C051 ... En Jaume tS sol, ho té tot per la mà i porta llei a la casa .. .' [ ... l
- I vós ... què responíeu restressa? ... -s'atreví a quequejar [en Jaume]
- Jo? Què més m'estimaria tu que un altre .. .' Víctor Català, Caires vius (ed. 1982), pàg. 225-226.

(9) Entre l'hereu Noradell de Bosch de la Trinxera i el Joanet de Juan Arbó hi ha, però, diferències fonamentals.

En primer lloc, no són les mateixes les relacions i estructures socials a l'Empordà que a la Ribera d'Ebre. En

segon lloc, la crisi de finals del segle XIX ha �odificat força les persoectives i relacions socials al camp

català. Però en definitiva, l'actitud diferent d'a�bdós autors els conduien a anàlisis diferents sobre la família

a Catalunya: no en va, els Noradell eren propietaris i els altres jornalers.

[10] �algrat les declaracions de les Corts de Càdis, el procés codificador s'ituraria fins el 1821, en que el go

vern constitucional va nomenar una comissió encarregada de redactar-ne un proJecte. El 1822 es pro�ulgava el Codi

Penal, abolit el 1823. Una altre avantprojecte va elaborar-se entre el 1825 i el 1830 i un altre el 1835. El 1843

va crear-se una "Comisión General de Códigos, dissolta ei 1846 per ser substituida per una altra, que elaboraria

el projecte del 1851. O'altres comissions serien nomenades el 1869 i el 1875. Fracassat el projecte del 1851, no

seria fins el 1880 que va tornar-se a plantejar, per part del règin de la Restauració, la necessitat d'elaborar

aquest Codi, que d'altres paisos ja havien elaborat molts anys abans� Durant_gairebé nou anys �e trebal�s es

plantejaren successius projectes que donarien lloc a apassionades dISCUSSIons al �enat, abans de 1 aprovaclo del

Codi Civil �spanyol del 1889, en les quals senadors co� Ou ran i Bas, Haiuquer de Iirrall, Frederic Pons i Halu-



632

quer I V:la'Jot; plantejaren les d1ferències ce pensament entre els Codis CiVils i català. El Codi, finalment, H
'icmetre I exJstenm de arets terr itcnals. però actuant ell com a Dret supletori.

[li! ¡xpO�ición.qUE elevan a S,M, la Reina algunas hacend!dos y orooietarios. acerea de los oerjuicios au! irro

garlin a �ataluna las layes de sucesión Estampadas en el oroyecto de Códlgo Civil. Barcelona. 1852. Citat 1 Camos

i Arboix, 1985: 95-96.
.

[12] la importància de l'historicisme en aquests estudis els portaria a la recerca d'una identitat fonamentada en

la recoll�da,de les manIfestacions col:lectives populars. Per fer-ho possible, Carreras i Artau (1920) prcpugnava

la creaclo a equIPs preparats en els metodes pSico-etnogrifics per tal de sistematitzar les tradicions Dooulars i

establir així les se'l ES lleis generals i el fons permanent de la seva existència. la proposta de Carrer�s i Artau

es �aterialitzà en l'Arxiu d'Etnografia ¡ Folklore, annex a la seva càtedra universitària.

[13] Són �altiples les obres de juristes dedicades al Dret Civil Català, a les institucions juridiques i il seu

origen. A part dels ja citats, veure entre d'altres els treballs d'Abml (1913), Borrell i Soler (1m, 1921,
IS29), Comes i Sorribes (1932), Foguet i �arsal (1935), Fontanella (1916) Maluquer i Viladot (1933). Maurí serra

(1946), Moragas de Tavern (1388), Morell (1935). Per a una bibjiografia exhaustiva veure l'apèndix biblicgr1fic
co�pletari inserit en l'edició del 1985 de l'obra de Brocà (reed. 1985: 891-955).

[14] D'altres obres de Santa�aria van ser La rabassa florta y el desahucio aolicado a la �isma (1818), las Caoi

tulaciones MatriMniales (1880), i El contrato de aperceria sobre plantlC1O"eS de '1iñas (1894)

[15] "la perpetuitat és la tendència primordial, l'aspiració sapreaa de la iallília catalana. No es ccm la caste

llana, que per ministeri de la llei es constitueix i també per ministeri de la llei es dissol Ja abans de que

l'hagi dissolt la �ort del cap, llançant a la vídua de la casa d'on el dia abans era sobirana, desfent l'herència

i venent en pública subhasta la llar sagrada que havia allotjat a la família. A les nostres co�arques no succeeix

lixi: gràcies a l'heretament universal de l'hereu a de la pubilla ( ... ) la fa�ilia catalana viu en el present ae

l'ahir i aspira al futur: com que la llei no la censt ituai«, la llei no la dissol; Migrat la mort, subsisteix

de�peus durant segles, resisteix eis atzars de la fortuna i de la nort' (Santallaria, 1901: 115-115)

[16] Els treballs de síntesi i estats de la qüestió són pocs, fIns ¡quest �oment, i es refereixen a aspsctes

parcials o d'un deterninat periode històric. Tot i iixi, els treballs que indiqueM a continuació ens nan estat

esoecialmt útils a l'hora de realitzar aquest estat de la qüestió. Joan Prat, en un treball inèdit (sj,j,) ha

intentat fer-ne una sintesi des d'una perspectiva interdisciplinària, sobre tat :a� a basa per revisar els fona

�ents ideològics del pairalisme des d'una perspectiva critica. Per la seva banda, García Carcel �a oublicar �n

treballs de síntesi sobre la família catalana de l'antic règim (1983) una sintesi dels treballs dels �odernlstes

sobre els aspectes demogràfics (natalitat, població, nupcialitat, ecrtalttat iniantil, etc.), juriaics i ce rala

cions do�è!tiques i interfamiliars. Més recentment, A. Simón Tarrés (1981), tracta alguns aseectss .jel regim

juridic falliiiar, de les dimensions, estructures ¡ pautss mogrifiques, iman� allb una sínresi ce la çal!ocsició

i estructura de la familia catalana a partir de la pròpia recerca soOr! Girona. Co� a treoall de sint!si pet

consiamr-se també l'obra ae Breton i sarnti (1918).
,4 part dels treballs anteriors, referits esoecífiment a Catalunya, ens han mat d'utilitat mbé aiguns

estats de la qüestió referits a àrees geogràfiques o culturals nés grans, que inclouen alguns dels trenalls rea

lítzats a Catalunya. Oestaque�, en aquest sentit, els treballs de Kertzer i Breta11 (1987), sobre la P:ninsula

ibèrica i Itàlia; de Rowland (1981), sobre el �editerrani Occidental; de Oavis (1983), sobre la Hediterrania; i,

sobre l'Espanya �odefna, els treballs de Garcia Carcel (191.), i de P�rez Moreda (1988). Des de l'lntroooiogl!.

hi ha ta�bé alouns treballs sintètics sobre la familia a Espanya, entre els Quals cal citar els de 3estara

(1981), Prat (1983) i lison (1916)].

[¡l]l'artic]e de Joan Bestard (1980) es refereix a les 3rans qüestions que incideixen en l'estudi del pmnti�

des d'una perspectiva històrica i antropològica. Conjuntament amb Jesús Contreras (Sestara i Contreras, íS35; i
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Contreras i Sestara, 1985), aquest lUtor ha tractat els problemes d'emai de la famíiia en un context local i

1':!nàlisi de les es�ratègles matriMnials i dei cicle domèstic, Per la seva banda, üe lcrs Com (1934) suggeria
les possibilita�s a'anilisi de les estratègies residenciais en un context urbà, Flaauer (1984) na avaluat ies
diferents metoàclores emmdes cer � l'escudi de la família troncal. Terrades, finalmen: (1984 j l'J85), s'ha
referit a la incortàncta deis arxius de les sasies i a les perspectives èe la històm local des d'una cerscecti
va interdiscioliniria,

[18] Per a '11ms 'Iim, la casa ha estat un cels elements bàsics de la secietsr histèrlca cataiana: 'C�sa, fami

lia, sas i terra, vet ací el poderós enreixat de la subestructura sociai catalana abans ¡ cesnrés dei s2'31e m,
àdhuc fins als nostres nmhos 119S [...]. C�d:. maià té la seva casa pairai -eacara que no s1gui sés JUe en la

ii.lusió que si certa, imarnat1ment,·!' l'J.vi o al rebesavi que en sortiren un dia per la llei inexorable ae

l'augffient demogrif1c-, Cada català té ia seva familia -i no una família qualsevol sorgida aeis fuil!, del regis
tre civil o dels vincles de parentiu accidentais, sinó nada de la mateixa terra en Què el primer avantpassat anà

posant l'una sobre l'altra les pedres dei mas que navien de dominar-ia [",] (Vicens Yms, 1984:30),

[19] La residència esdevinaria liavors lndistinta, pel Que 'sovint els pres vells, !I�enys 115 nostres dies,
resideixen, alternativament o cichca, amb eis seus fills/filles casats' (Prat, sip,),

[20] Entre d'altres, han suggerit l'eXiStència de diferències entre la Catalunya Ve1ia i Nm, respecte a la

fma de transmiSSió dels béns, Veure Vilar (1964), Barrera (1985: 25), Roigé (1988j i Juliano (1984),

[21] El mas seria, segons Vicens Vlves, la representació de la colonització de terres que nomis ha pogut acen

seguir-se gràcies al treca11, el que té unes connotacIons ètniques 'perquè gracIes a l'esperit de 11 colonització

de la terra, a l'ardiment en la feina, el català ha pogut vèncer els elements dissociadors provinents de la seva

formació ètnica. Així, ei eest íssatse és redimit per la conquesta de l'eina, del camp; pel treball individual i

col,lectiu' (Vicens Vives, 1984:30),2

[22] La classificació de laslett, que utilitzem al liarg d'aquest trebail oer a claSSificar les dIferents formes

de residència, mprèn cinc tipus diferents de formes residencials: 1, solitaris; 2, sense nucli conjugal; 3,
amb nucli conjugal simp1e; 4, exteeses: 5, nuclis conjugals múltiples.

[23] Les dades d'aQuests autors s'han elaborat l partir del Cens de Floridabianca, segons el procediment de cai

cul d'Hajnal (1953: 111-136l, que parteix de la proporció de solters segons el grup d'edat.

[24] Veure, en aquest SêgUt, Q'Neill (1984), sobre el paper dels fills i1.1egítims en una comunitat portuguesa,
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S,XIX(aprox, fins el 1870)

E_q� =�_p_�_t�� d_�_ t __ t __��t_ p_���q��_�_ d_ T�rr�J_

Finals XIX! pr, XX (aprox, 1870-1936)

Idion,a

Redactat

InvocaciÓinicial

Identificació

Situació

Objecte

Arrepenti�enti
confiançaenDéu

Elecció
deff,arroessors

Deutes

Sepultura

Català

I�persona (.Jo)

"Innosine ütrist:" O "En nos de Nostre Sr, Jesucttr ist II

'Jo[nom i cognoms, estat, nom i cog, del cònjuge, nom i cog, dels pares)

Temorde la �ort

"detinguda en 10 llit de sulsl ii« corporal de la qual temo sorir"

Esconsidera capacitada per testar

"estant espero en son bon enteniment y ferma paraula" (o similar)

'volent disposar de IiOS bens, fills y teles, fas y ordeno lo present Rieu ¡JJtiA!

testament, ¡¡ltima y darrera voluntat sis"

Ambfreqüència (però no sempre) s'encomana l'ànima a Déu
"Encomano la sis anima a O,¿u y per la bondat infinita la vulga incorporar a U

seuaSanta storie:

Arrepentiment i perd6 als altres habitual

"quef)eu perdoni tots 105 agra¡;is sixis com perdono yo totes les iniurie« "

En�rimer lloc, Sempre,
2persones

Manament de pagar els deutes, a pràcticament tots els testaments

'Vullque tots fi/OS deutes sisn pagats y las tniuris« restituids« de 8105 bens,
segons que de aquells y aquelles constara ab actes o albarans o altras

lJegitimas iitols o instrul/lents" (o similar)

Quanhi ha un deute important, sovint s'e�pressa el reconeixement del deute

Habitualment, al cementiri parroquial
Poques indicacions respecte al tipus de sepultura

Castellà

3� persona (El sacerdot actua com a narradorl

"En nosbre de üios, flDI'¿n

[Població, Arquebisbat, ,jata) "const ituido yo el intrescriio turs pérroco de

esta vills, previo requerisiento, en el dosit il io de (noo', i (og" c')l1juge,edat
por no haber notario en êsta" Declara ser hijo de "" ser natural y vecino

II La paraula "mort" és obviada quan és el sacerdot el que es trasllada a la

casa, S'indica que es pateix una greu malaltia

Na quien tul lé enterro a causa de una enfermedad que pedece"
]) En molt pocs cssoe el testament es fa a la Rectoria, sense malaltia:

'por tesor a una lluer le inesperada a causa de su eded a van:ada II

És el sacerdot el que reconeix la capacitat per testar

f)isposici¡) dels Mns

'queriendo disponer de sús bienes en última voluntui'
------------------------------------------------------------�-----------------�7

,

NQ consta

------------------------------------------------------------------------------_.

En primer llQc, Sempre, S'elegeix 1 o 2 persones,
1870-1900 (aprox,): Tendència a nomenar persones estranyes,
1900-1936 (aprox,): Tendència a nomenar el mateix/a hereu/va,

------------------------------------------------------------------------------_.

Es mana procedir al pagament dels deutes, però no a tots els testaments,

'ouiere que su: deudss sesn psçsdss, 5iempre que sesn iustiticedee"

Ha.bilua.lmant, al celllantiri ae! pobl«, Oe vega.des, s 'indica el ninxo¡ o lloc de

lenterrsseni,



L
Poc detallats, Habitu�lment ..

es ae ixe el tema .a a isoos i c t o dels mermeesor s ,

N-d�jando toao lo relativa a su ent ierro, funeral y o ien de s lss , al buen

cr iier io y aiscrexion de! beredero que después designara"
En alguns casos, esdemana enterrament i funerals eclesiàstics

'Decler« que protese la Religión Cat¡ifica, éposiol ic« y RDmana y que en su seno

desa y quiere eorir, Que en consecuent is quiere y ordena que se le de cristiana

sepultura y que se celebre utu siss de tunersl "

Funerals

Hissesjpregàries
perl'ànima

Caritatsi
donacionsa

l'Església

Nomenament

d'hereu

Detallats amb precisí6, Habitualment, enterro i novena en un dia, Especificació

delnombre de sacerdots (,je .3 a 10) i de la seva remuneració.

'Vl/l1Aiesia feta ab enterro novens y eap any tot ab un dia ab la ss is ienc ja de

sinct:sacerdots donentlos a cada un la ctuat its] aC.lstumada y dinar yal
parro[¡Jlo doble"

Especificades detalladament, Habitualment, lres tipus de misses:
1)Alsaltars de la parròquia
'quelueço segl1ida fila mort sis» telenbrsdes vuit sissss als altars de la

parroquial /gle5ia en el tan tUDI, thet itst acostuDlada"

2)Trentenaris, a la pròpia parròquia o a algun monestir

3)Missesd'aniversari. No sempre es demanen

Esdeixaun donatiu per pagar-les, o bé es posa coro a condici6 als hereus el

seupagament per rebre l 'herència,

Moltpocs casos, totes persones benestants, Dos tipus:
I)donacions complementàries, per als pobres o per a la parròquia
(ambunafinalitat determinada: construcció d'un altar, compra d'una imatge,
etc,)
2)Nomenament com a hereva l'ànima, tot donant els béns a l'Església o

instituint causes pies
"deixoya torço hereu /Neu 1117 i versal de tots DIOS bens a Oeu Nos tre Señor y J la

«isani¡¡¡a(." JO

E5fasespre, Habitualment el fill (o parent Jiniaf.l, amb preteréncis

pelshomes i per l'odre de prisoçeoiturs, S'elegeix, condicionalment, encara

quesigui senor, [ls téns trenssessos a l'hereu /)L1 5 'espet it icue»

'tridopel' hereu universal a .. ,

"

Totslos altres bens meus sobtes ê issobles haguts y per haver, drets y accions

Dliasuniversals que a mi pertaifen y per al'ant me perteñers» en qualsevol part
delO/ondeixo y atorgo a .... instituint 10 dit .. , fili hereu universal'

Excepte en molt pocs casos, no s'indica

Només en tres casos, que fan donacions a la parròquia per a obres en l'església

Es fa en un 60 I (1901-1936) dels testaments. Si bé es continuen preferint els

fills i els primogènils, les excepcions 56n més frequents (un 36 I dels hereus

s6n dones). Sovint s'especifiquen els béns transmessas a l 'hereu

"[)e todos los demas bieses que le per ieneten cos son ." r d2111as qU2

perteneterle pueden nomra tieredero a ...

"

Hi un repartiment dels béns en un 16 (1871-1900) i un 36 I dels testaments

(190l-19%J
0)
,Jj
Ol



l_
Condicions de

1 'heri:u

r

Motius d'elecció
dels here.us

Usdefruit

Conc! us i 6

T!?stimonis

L'her�ncia està condicionada a que aquest tingui edat de testar i

tingui descendents, Pel' això, es preveuen un segon o tercer hereu, o bé l'ordre

d'herència

'y si lo dit", D/orís sens fill o filla legíti/IJ y carnal sstrison! procreat,
en tal cas crido per hereu de tots sos béns J '" altre fill /IJeu, Y eix¡ dels

uns els sl tres guardant sespre l'ordre de prisoçenitur«, y qye los fills sien

primer que las tillss"
[hereu] ·Si lo dia de son obi! viurt y à mi no viurà o hereu no serà, perqu� no

voldrà o no podrà, ¡j a fIJi hereu DJeU sert, esper» sorir« sens fills llegltims y
naturals y de t Ieçii i« y carnal seirison! procreats, en dits casos y quistun de

aquells substituesch J '''''' ,v així dels altres guardant lo dret de

profJJeginitura que los fills sigan priser que Jas til lss '

No s'especifiquen, En l 'hereu principal s'assenyala sempre la preferència
pels homes i per l'ordre de primogenitura

Consta habitualment a favor de cònjuge sobrevivent, si n'hi ha
"Oeixo a/IJa, señor« y usutrucuurie de tot lo Oieu y morta esta fas hereu"" •

L'usdefruit es fa condicionat a no tornar-se a casar i al manteniment dels
membres de la casa

"Oeixo i leço a Oià estimada muller", mantenint non nom señor« sslor poderosa
y usdetrutiuerus tant quant naturalment viur: y que ningú li puga demanar
desuur compte de l'es, mantenint ma familia y pagant 0105 deutes

'Esie es non ul ii» y valido testament, àttis« y dsrrers voiluntst mia, la qual
vull que valga y veler puga per dret de testament o codic il i o per espesie de
ultima voluntat que de dret millor valer y tenir podrà y que se fase tant en

judicis CORi fora de ells y que sols esie sia lo vsledor, a qualsevol altre
anterior, Fet lo ult i» tesisneb! en dita parroquial de Torroja ,V en casa de la
dita iestsdors, lo tÒr ,V lo rebo 10 Rd, '" Rector de Torro/al y com a tal

Notari públ itb de dita Vila"

Habitualment dos, sempre homes i sense relaci6 de parentiu directa

No s'especifiquen més que en molt pocs testaments
En la fòrmula de l'hereu de confiança, el cònjuge queda condicionat a la

transmissió de l'herència o de part d'aquesta a l'hereu o hereus que ell mateix
tri i ,

En alguns casos, es fan constar motius d'afecte o per les atencions rebudes
tant per a l'hereu principal com pels altres
'de entre los tueles [fills] les faculta para nombrar heredero e! que se porte
seior [on ella"
'en atención a los buenos servicios que presta y puede prestar de ayuda y
cOffipania durante la vejez

Consta habitualment si hi ha un cònjuge sobrevivent, però en alguns casos el

cònjuge és nomenat hereu o hereu de confiança

.

'Oe Iodo lo tus! di 3 tonoter al tesisdor y testiços, a qf)ji2J12S flJ� leido
edvirt iéndoles del derectio que les ssisie de 11121'10 por si, 512 rsi iticsn en 10

sisso, por etuonirsrlo liel expresio» de 51J última votuntea, firmJndolo cotmiço
el intrescrito cura psrroto, doy fe en falta di! Nctsr io"

._------------------------------------------------�-----------------------------

Habitualment dos, sempre homes i sense relació de parentiu directa
(})
w
--;j
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esquema del contmçut dels capítols natr inonials anal itzats

�cb AiP CO�PAREIXEH MARIT

in) RES

USDIMANIALTR.R¡d. HER DONACIONS . S/H.
I I

" A. H=W (25=22) - 1/2 béns del Sí Sí - 3000 L.u

I!I Pt. HF, HM patrimoni actual
lill h WF. WFF

-

G. P. H=\i F: 1 vinya (5.000 pt) �
,

�
,

Donar al F.v 1 v ¡

188 Pt HP, WP hortet (150 p.) 2666 pt.quan
I et) h casa (3100 p.) l i demanarà

Valor total: 8250 p. perlegítimes
-Manteniment

M: donació 800 p. germanes sol

- - - -

teres a casa

G A. És fill únic i hereu
1888 Neo H=\i Fill únic hereu

lill L lIP casa, 4 vintes.l hort
- -

G. A. Donació vinya
119 Ht. H=W 150 1.

lill hL WP roba d'ús
- -

G. H=W Donació béns pre- Reserva 3 vinyes
1833 P HP, WP sents i futurs Sí Sí Reserva baixos de la

(et) h casa, amb botes

H=W És hereu universal
I

1. P.

188 Pt. lIP

l_ç_LL - -

i. A H=lI És hereu d'una tia: Sí Sí Reserva vinya
(es) h F=hereu universal

llli EL HP WP 2 vintes - -

¡ A És hereu universal
1812 Neo H=W del pare (+)
iill.h HM WB M: 134 Qtes. - -

1. A 1/2 béns

1849 Pi. H=W M: 30 1. (pagades Sí Reserva 1/2
_lli WP desorés mort)

- -

béns
-

f. A F: donació universal Sí Sí Rev. HFM 500 1.

1839 Pt. H:� Rev. P. 1400 1.

!iliL HP HFM 'IIP
- -

Rev. habito oncle

f. A H=W F: donació Universal Sí Sí Reserva. 1600 p.

1885 Pt HP, WM+WB béns presents i fu- cadascú per enterra-

iill.L turs( 12 Ha. i casa) -

ment i lee ít iees
f. A 300 escuts

1866 Mt H=W Robes

iill. hL HP WM
-

f. A
1846 Pt. H:W Don. Universal Sí Sí Rev.3000 1.

lill L HP \IM
- -

Rev. 2 vinyes
G. P
1817 Neo H:W És hereu

Ics) h WP
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HUlLER GARANTIA DOTAL I ESCREIX RèGIM PREVISIó HERèNCIA

�OT ROjCONOICIO IS/H. GARANTIA ESCREIX RESTITUCIó ECON. u'DI�orc ICRE-C"6NrIA� ,� j, '1" rcK.1 v

1000 L. lR ma=400 L 1250 L Na 200 L. A.C.M �' I., Ihomesv 1 � i

ff:)OO; F=250 IM an=200 L ( 1/4) ler matrim.
,�Idot I =250 - -- -- A.C.M'Si¡s¡-11000 1. R Hipoteca 800 pt. Sera per al
(:2,666 ptes.) I� vlnya fill comú o: i 1/2) I i

I - 1/2 propie.
- usdef. tot I

- -- -- -- - --

f:650 1. (inclou R

I ma : ISO 1. 250 1. segons s'ha homes
arets 1 e 9 í tims) M 11 i t rebut A.C.M Sí Sí ler matrim.
M: 100 1. +her enc _[Roba ¡

__ -- lJj_ - __

I
50 1. A.C.M I homes

lí3 ler matrim

- -- -- -- -

--¡homes450 1. R ma: 100 l 751. Promesa 60.1. 1/4
L an: 50 1. I

Hipoteca A.C.M Sí Sí
500 p. 1/2

- -- -- _- - --

ISO p. ma: Hipoteca: A.C.M Sí homes
B: m ptes. an=100 pt 250 pts.per 1/2 ler matrim.

I cada parce 1. -- - --

INol
--

--

fB: 1333,5 ptes. I Hipoteca 260 pt A.C.M Sí 'Elecció
HB: 1250 ptes. I Terres lJj_ - --

11 iure
--

--

Assegurances 50 1. Que sigui pel A.C.M Sí ¡Sí ler matrim.
350 1. R ma:60 1. 80 1. sobre bens fills d'aques 1/4 I

an:40 1. matrimoni
- --

--
--

Got: 1050 1. R. Promesa 150 1. A.C.M Sí Sí F i 11 s

__ ller matrim
- 1- JlL -

--
--

rooa Hipoteca 1000 p. pels fi lIs. A.C.M Si Sí
Usdef. (= 1600 p. l- I any vlnya sinó usrr.o 1/2
llife1.1a I Ha 1/2 béns

- --

--
--

503 esc. R Només Hipoteca A.C.M Sí Sí F i 11 s

500 es- primers que 1/3 ler matrim

cuts camp r i --

-

-I200 1. A.C.M Sí S í Homes

Només 800 1. R ma: 800 l '1 Nòmés Hipoteca 1/4
__ I Primogenlt�. (Her-F) an: 1001.� vinya --

SíPromesa nip. A.C.M Sí
150 lliures quan sigui
(:666,6 p. major d'edat
�
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OBSERVACIONS A l'ESduEMA SOBRE ELS CAPíTOLS MATRIMONIALS

1. Pob
Id.

Poble: G Gratallops T Torroja F Falset (notari)
Idioma de realització dels Capítols:
ct Català Cs Castellà

2. AlP Capítols firmats anteriorment o posteriorment al casament:
A Anteriorment P Posteriorment

RES Previsió d'herència del nou matrimoni: Pt G.R. del marit
Mt G.R. de la muller Neo Neolocal

HER Posició respecte a l'herència: h hereu nh no hereu/va
ha hereva

3. COMPAREIXEN Persones que compareixen a la signatura dels

capítols (inicials anglosaxones) i edats (si consten)

MARIT
4. DONACIONS Donacions rebudes pel marit. Persones que fan la

donació (F,M,FF,etc.) = béns rebuts i fòrmula de concessió -

5. USO Previsió (sí/no) de l'usdefruit per al cònjuge sobrevivent

dels donadors al nuvi
6. MAN Previsió (sí/no) de l'obligació de manteniment dels pares o

donadors per part del marit
7. AlTR.RES. D'altres reserves de béns que conserven els pares o

donadors del marit
8. S/H. límit màxim del qual el receptor- pot disposar cas de morir

sense descendents.

MULLER
9. DOT Dot rebuda per la muller. Persones que atorguen els dots (F,
MM, FF, etc.) = quantitat (en l, lliures, ptes. o E, escuts)
10. RO Recepció de robes i mobles com a dot o donació. R robes M

mobles
11. CONDICIó Condicions de pagament del dot: ma= quantitat rebuda

en el moment del matrimoni an= quantitat rebuda en els diferents

plaços anuals
12. S/H. límit màxim del qual la receptora del dot pot disposar cas

de morir sense descendents.

GARANTIA DOTAL l ESCREIX
13. GARANTIA Garantia dotal prevista
14. ESCREIX Quantitat de l'escreix (en l, lliures; ptes.)
15. RESTITUCIó Previsions de restitució de l'escreix

RèGIM ECONòMIC
16. RèGIM ECON Règim econòmic previst: A.C.M. Associació a compres

i millores (tipus d'associació, 1/2,1/3,1/4)

PREVISIó HERèNCIA
16. USO Previsió d'usdefruit per al cònjuge sobrevivent

17. CONF Pacte de confiança per a l'elecció de l'hereu pel cònjuge

sobrevivent
18. PREFERèNCIA Tipus de preferències per a l'elecció de l'hereu.
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Esquema del contingut dels contractes de conreu analitzats

HQ ¡POble Isuper
Dur . I Trans. Causes I Condicions del contracte IAportacions propletari I

data trenc. ,partsIF.part I Fruits llenya Sofre su 1f Ver. eps 1I
I

1 GRAT 8 j. 10 al - - 11/2 Pas. consum Sí No Na - 500 I28-3-1876
-

? I
-

-- -- --
-- -- - -- -

2 GRAT - f.c. 1/2 a casal 1/2 1/2 1/2 - - re-

-
6-11-1871 -I -- plan-- - --

, GRAT ? - - - 1/2 prop consum Sí 1/2 - 1 íJ
I

I10-10-1875

�I-I
- -- -- -- -- --

-

4 TOR 3,2Ha 30 a fill f.c. 1/2 prop consum Sí 1/2 1 50 a

-
11-8-1882

-- -- designat -- -- -- --
home

_

5 GRAT
6-10-1883 8,6Ha 2 a - f.e. 2/3 Cas 11 iure Sí tot - 2

- -- -- -- -- -- -- -- -
homes

-

6 TOR
10-12-1883 ? 25 a S ne. 1/2 I prop 1/2 1/2 - - - 100

- -- -- -- -- -- -- - -- illL
7 GRAT ? 25 a - - 1/2 Cas 11 iure 1/2 1/2 - 1 500

I
-

28-8-1886
-- -- -- -- -- -- -- -

home illLl
8 GRH

30-10-1886 15 j. 25 a S - 1/2 - costum - 1/2 - 1 5 j
- -- -- -- -- -- -- -- - � -

9 TOR
20-12-1887 ? - W/S . f.c./M 1/2 Pas 11 iure Sí 1/2 - -

-
-- -- -- -- -- -- -- - -- -

10 TOR I
--1-30-12-1887 ? _Sa ¡ - _j_,_Q_,_ ui: _l_!§_ 1/2 - - -

- ----

11 GRAT
- 11/26-7-1888 2,2Ha - - - 1/2 Cas consum

-
-- -- -- -- -- -- -- - -- -

12 TOR
2-11-1891 2 Ha 10 a S n.c. 1/2 prop 11 i urs - no - 1 50

-- -- -- -- -- - � ceps
-

-- --

13 TOR 4,9Ha 25 a W/S n.c. 1/2 - 2 cops Sí no no 1 Sí
6-10-1906 --

setmana
-- -- - � --

--
--

14 TOR 2 vegades
2-4-1912 - No .sls.: 1ll__ _lli_ setmanaQs - J1L tot - L-

- --

5015 GRAT
21-12-1917 .L.t!h _ly_ No Fr/M 1ll__ - 10 1_1_/2 - -

---lillLl- �I --16 GRAT 1 I I

'1Hl-1917!1,5Ha T.v I No NC/M 11/2 I prop I Sí - 1/2 tot 1 100

--' -- -- -
home illL

-
--

--

17 GRAT
16-2-1920 - 30 a No M 1/3 prop 11 iure 1/2 No No No No

-- --
-- -- - -- -

-
-- -- --

11 i urs 1/3 1/3 No 1/318 GRAT 2,3Ha T .. No M 1/3 cas
-

6-6-1930 -- -- -- -- - -- -
-

-- --

1/2 1/2 1/2 No 1 5019 TOR - 30 a - NC 1/3 -

8-12-1931 -- -- -- -

home illL
-- ---

-- --

Sí 1/2 1/2 Ho 1 -

20 GRAT 4,3Ha 10 a - FC/NC 1/2 -

28-8-1942 --
-- -

home
-

-- --
-- --

Sí No1/3 - Sí No - -21 GRAT l,9Ha 30 a - -

_112-10-1943 -1- -- -- - -- -

--



I Forma real itzac ió treballs
Hum. Adob 'I Cavar I Llaurar I Y"r"m�

I I
__ , �

.
- I

I

-1-
2 I -

I
-I--

S I

10

11

12

13

14

_ _jj_
15

16

17

18 Sí

19 Sí

20 Sí

21

¡Marges IP1antació
I

I
- A decidir conserv. 1500 ceps

conjuntament Ien 8 ants
Segons Segons 1+ 5 �ct, I

costum I costum 'Qermls grog, conserv , !reQ1antació
1 març 30 maig + 5 Gct conser'!, A la part no

I permís orop, Inous marg, cu 1 t. abansI

30 marçl 30 ma i g Avisar prop- ¡malg 50 ceps/any

i 2 dles abans I I

I
Segons Segons A decidir pel conserv,

costum I costum oroo,

30 maig 30 maig AVlsar 2 dies

¡NOUS marg, 100 ceps
!

labans al orce Maig durant 5 anys
1 aar ç 30 ma i g ¡Avisar 2 di;;' Arrenjam, 500 ceps/any

I I abans al proo

Iconserv,Segons Segons lA
determinar 5 jornals

costum costum ·nous marg, en 10 anys

Segons Segons Avisar 3 dies Canserv ,

-

costum costum abans al oroo

lestatI I
- - - - -

- - Portar-la a Arrenjam, -

casa del amo desQerfec,

30 maig 30 maig Avisar propt 2 Arrenjam, 50 ceps
dies, 30 malg el ler ant

30 maig 30 maig - ArrenJam 500 ceps any

1 mar� 30 maig Avisar 2 dies - I
- - - - 150 ceos any

segons Segons A decidir per Conserv, 100 ceps any
costum costum oropietari

segons Segons - Conserv , Tot en 10 any

costum costum
I març 30 maig dia fixat per Conserv, l-

la cooner at iva I
Març Maig dia fixat per Conserv, 150 ceps any

la coooerativa durant 10 any

Segons Segons A decidir pel Conserv, -

costum Costum gropietari
- - - En bon l-I estac

Sí

Sí

¡PrOhibició
Arbr I DoS', , l' � V

! ,

! S í I S í I

-1-1
"' �,I�_"_l !

S í Sí

S í S i

-.,':J l l

Sí
I

_'_li" '

- � l

S í S i

_Sí_ _iL

Sí

Sí

S í Si

S í Sí

Sí

_5i_ _iL

Sí Sí

Sí

S i S í ISí I -

I

Sí

I-I
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APèNDIX III_

QUADRES



--------------------------------
-----------------------------------
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Quadre 1.1.
Nombre de oarce l .les ner prnoietar i. Icrroja, segle XIX

-----------------

--------------------------------------------------

Nombre 1818 1834 1878
narcei .Ies

Sense O". ( 23,6 ) 36 í 20.3 ) 2 ( 1 ,2)JJ

<

parc. 25 i 1 ï ,8) 41 ( 23,2 ) 34 (20,6)I

2 oarc. 19 ( 13,6) 28 ( 15,8) 37 ( 22,4)
3 parc. 25 117.8) 32 ( 18,1 ) 24 ( 14,5)
4 parc. 12 (8,6) 14 ( i ,9) 17 í 10.3)
5 parc. 5 (3,6) (2,8) 14 í 8 ,5)
5-10 parc. 16 ( 15, i ) 14 I i, 9 ) 21 ( 12,7)
11-15 oarc. 3 (2,1) ( 2,3) 11 í 6 ,6)
+ 16 parc. 2 ( 1 ,4) (l,li 5 (3, O)
Total 140 177 165
Tot.amb terres 107 141 163

Font: Elaboracio pròpia, s e s e n s els IlillHHent3 indicats.

Quadre 1.2.
Nombre de parcel.les, segons superf ic ie. Torroja, segle XIX

Extensió
Jornals

Equivalència
en Ha.

1818 1834

° - 1
1 - 2
2 - 5
5 - 10
10- 20
+ 20

137 (26,6)
65 I 12,6 )
169 (32,9)
95 (18,5)
34 (6,6)
1 ¿ (2,7)

194 (28,5)
127 (18,7)
206 (30,3)
98 (14,4)
39 (5,7)
16 (2,3)

o - 0,49
0,49 - 0,98
0,98 - 2,46
2,46 - 4,92
4,92 - 9,85
+ 9,85

Total parcel.les 514
Total jornals 2394
Total leauiv. en Ha.) 1179
Parcel.la mitjana (Ha.) 2,29

680
2532
1247

1,83

1878

398 (38,8)
233 (22,7)
267 (26,0)
82 rs, O)
34 u, 3)
11 ( 1 ,O)

1025
2570
1266

1,23

font: ê l a a c r a c i
é

e r e p i a , ugons els �lil¡arHents indicats.

-------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------

Quadre 1.3.
t40mbre de parce l , les. 1952. 1972 i 1932

PRIORAT i 0.0. ) GRATALLOPS TORROJA
1962 1972 1982 1962 1972 1982 Iq,? 1972 1982.. -

Nombre carcel. les 5643 3876 3546 623 433 460 541 340 349
Nombre eXplotac10ns 1515 931 996 117 34 127 153 92 86
Parce! .1es/explotac. 3,7 3,9 3,5 5,3 5,0 3,5 3,5 3,7 4,0

Quadre 1.4.

Parce! .1ació, �egons els Censos Agraris, 1962 1 1972

PRIORAT (0.0.1 GRATALLOPS TORROJA
Suoerf. parc. 1962 1972 1952 1972 1952 1972

- 1 Ha. 2722 (48,2) 1417 (38,1) 320(51,3) 247 (57,0) 262 (48,4) 156 (45,8)
1 - 5 Ha. 1350 (41,6) 1881 (48,5) 256 (41,0) 161 (37,2) 234 (43,21 145 (42,61

+ 5 Ha 571 (10,1) 518 (13,4)- 47 (7,7) 25 ( 5 ,8 ) 45 (8,4) 39 (11,5)

Tota l parc. 5643 3876 623 433 541 340

-----------------------------------------------------------------------------------------

Font: Elaboració propia segons Censo IFilio de España, 19&2, 1312 i 1lal. Instituto

Nacional de Estadística.
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Quadre 1.5.
Parcel. lació de la vinya, 1970

----------------------------------------------------------------------------------------------

Suoerf. carc.

de vinya (ha.)

0,00-0,10
0,10-0,25
0,25-0,50
0,50-1,00
l , ° - 2. °
2,0 - 3,5
3,5 - 5,0
5,0 - 7,5
7,5 - 10
10 - 15
15 - 30

Total

PR lORA ¡ (D. O . I
( 1 ) (2)

606(13,01
915 (19,6)

1 .123 (24,1)
1 .122 (24, I )

641 (13,7)
188 ( 4. O)
37 ( 0,8)
14 ( 0,3)
3 (0,05)
2 (0,04)
O (O )

Parc.mitJana (ha) 0,61

29 u, 1 j
133 ( 5,1 )
365 (14,2)
671 (26,1 )
745 (29,0)
351 ( 13,51
129 ( 5, O )
84 3,2)
33 ( 1,2)
24 (0,9)

O (O )

GRA jA LLOPS

( 1 ) (2)

151 (14,2) 3 ( 1,21
230 (21,7) 11 ( 4,61
280 (26,3) 32 (13,3)
259 (24,4) 70 129,1)
113 (10,6) 75 (10.61
24 ( 2,2) 21 ( 2,2)
3 ( 0,3) 17 ( 0,31
1 ( 0,1) 11 ( 0,1)
O (O ) O (O )
O (O ) O (O )
O O (O )

0,54

¡ORROJA
(1 ) (2 )

34 (7.7) ( 0.6)
37 119,6) 14 1 4,6)
123 (27,7) 47 115,51
106 (23,9) 75 (24,71
70 (15,8) 93 (15,8)
17 3,8) 41 (3.8i
4 (0,9) 16 (0,9)
O (O ) ° (O )

o (O )
O (O )

16 (0,4)
O (O )
° (O )

0,68

(I) Mcailra da p a r c e l v l e s de vinya, distribuït sagons la seva grandària

(I) Superfície plantada da r i n j a , sagons la grandària de 18.S parcel.18s, a r e r a s s a t en Ha.

Font: MlM15TERlO DE AGRICULTURA (I.M.O.O.): c a t a s t r e vitícola y viníccla. a e n e s t n a c t e n de Origen
Priorato. 1970, Madrid, l¡n.

Quadre 1.6.

Règim d'explotació de la vinya, 1970.

üistr ibut ió del nombre de carce l.Ies l de la superfície cultivada (en ha.) , segons
el règim d'explotació i la grandària de les parce.1es, a la 0.0. Priorat [*1

Grandària Nombra de parcel.les
parc. (ha.) Directa Arrend. Parcer. TOTAL

Superfície cultivada
Directa Arrend. Parcer. ¡OTAL % directa

- 0,10
0,10-0,25
0,25-0,50
0,50-1,00
1,00-2,00
2,00-3.50
3,50-5,00
5,00-7,50
7,50 - 10
10 - 15

Total

616
1032
1323
1299
695
175
36
17
4

5200

1

O

40 656
72 1105
75 1398
71 1371
60 756
20 196
7 44

2 19
O 4
° 2

38
179
493
929
964
458
149
102
33
24

°
°
O
O

2 40
12 191
28 521
53 983
84 1048
50 507
29 182
13 115
O 33
O 24

94,3

1

O
1

O
O
°

347 5551

o
4
O
°
O

3369
-----------------------------------------------------------------------------------

272 3647

('I 0.0. PriHat. i n c l u i n t la part dels ter .. s de El Molar i Falslt d'aquesta D.C.

Font: MINISTERIO DE AGRICULTURA: Catastro vitícola y vinícola. Oen. da Or. Priorato. 1!7Q
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----------------------------------------------------------------------------

Qua.jr� Ap. 2. ¡'.
Evoluci6 de la Població, Prlor¡t Vinicola

----------------------------------------------------------------------------

1716
1787
1830
1842
1857
1877
1887
1897

1900
1910
Ino
1930
1936
1940
1950
1960
1970

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
i 977
1978
1979
1981

731
953
1321
1014
668
796
877
1035
678

770
712
631
581
530
481
442
429
407
400
374

ISO
439
604
540
540
572
693
634

237
1005
1129
1177
1146
903
984
785

706
662
644
49:3
464
427
415
360
296

221
232
352
407
746
698
790
632

238 258
1433 1255
171 S 1084
1758 1321
1881 1799
1747 1701
1820 18n
1253 1371

495
856
819
858
859
980
826

719
555
558
506
384
341
313
273
203

206
207
206
206
202
192
191
193
191
192
179

11 :3
395
292
349
561
581
670
543

87
232
209
214
1059
860
928
809

47
308
259
435
622
622
627
598

725
6.49
626
4.58
485
460
39:3
:301
303

537
499
416
354
362
315
301
285
229

330
315
304
305
303
311
306
315
316
318
301

547
465
400
354

342
356
290
249
180

1112 1203
823 1058
811 968
672 908
665 1002
608 780
548 732
554 714
461 670

477
470
439
311
299
286
258
235
188

193
18S
179
180

173
178
170
173
168
167

147

337
339
339
337
337
328
326
319
317
315
194

245
239
236
234
230
218
214
210
211
214
202

Font: 1716/1897. IGLESIAS. J.: Les minves de cultius i de població
a -la comarca del -f-'riórat.- F.jndació Vi ves ¿asajoana. Barcelona

1975. 1900/1936. IGLESIAS, J.: op. cit.. 1940/1970. INE:

Censo de la población espa�ola Madrid, ¡970. 1970/lg77, INE

Delegación Provincial de Tarragona. Rectificaciones anuales

,de los a�os ••. 1975/1981. CONSORCI DIfINFORMACIO l DOCUMENTACIO

DE CATALUNYA: Població dels Municipis i comarques de Catalunya.
1975-1981. Barcelona, 1981

180
180
162
165
167
164
1.s8
152
149
148
i80

459 684

463 660
434 632
433 602
429 568
389 544
388 547
384 520
381 516

384 512
395 496
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--------------------------------------------------------------------

Quadre Ap. 2.2.
Nombre de matrimonis, naixements i defuncions

--------------------------------------------------------------------
TORROJA GRATALLOPS

MATR. NAIX. DEFUNC. MATR. NAIX. DEFUNC.
1501-1505 54
1506-1510 82
1511-1515 67 14
1516-1520 42 19
1521-1525 47 38
1526-1530 47 61
1531-1535 40 13
1536-1540 38 10
1541-1545 45 7
1546-1550 28 10
1551-1555 41 21
1556-1560 52 14
1561-1565 28 12
1566-1570 43 20
1571-1575 40 33
1576-1580 38 30
1581-1585 40 32
1586-1590 39 27
1591-1595 36 30
1596-1600 65 14
1601-1605 13 67 21
1606-1610 3 54 14
1611-1615 4 41 14 39 86
1616-1620 6 29 24 12 54 36
1621-1625 13 46 14 14 44 26
1626-1630 12 54 20 9 55 88

1631-1635 10 46 35 9 50 76
1636-1640 7 42 13 14 59 24
1641-1645 10 35 32 9 73 27

1646-1650 9 33 17 8 60 25

1651-1655 12 23 37 6 45 40

1656-1660 10 41 14 23 60 34

1661-1665 8 33 27 10 47 40

1666-1670 8 35 28 15 54 61

1671-1675 4 29 21 6

1676-1680 12 29 25
1681-1685 19 42 31

1686-1690 9 40 32

1691-1695 15 33 37
1696 1700 7 54 45
1701-1705 3 47 42

1706-1710 8 36 90

1711-1715 9 48 19

1716-1720 16 70 35

1721-1725 6 44 35

1726-1730 9 53 23

1731-1735 9 60 45

1736-17 40 6 54 41
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17 41-17 45 12 58 36
1746-1750 5 48 40
1751-1755 15 58 48
1756-1760 15 75 27
1761-1765 17 79 54
1766-1770 17 72 74
1771-1775 18 101 71
177 6-17 80 24 126 68
1781-1785 20 103 61
1786-1790 21 129 71
1791-1795 23 148 73
1796-1800 32 151 63
1801-1805 30 166 132
1806-1810 34 156 148
1811-1815 45 199 111
1816-1820 44 208 78
1821-1825 28 170 144
1826-1830 44 194 93 60 264 244
1831-1835 53 198 124 57 259 249
1836-1840 23 141 157 44 185 358
1841-1845 69 160 78 58 254 176
1846-1850 25 146 118 32 203 231
1851-1855 40 162 102 49 197 159
1856-1860 33 149 141 36 166 144
1861-1865 38 165 117 185
1866-1870 40 168 121 178
1871-1875 36 129 91 34 120 164
1876-1880 28 136 97 59 117 122
1881-1885 44 130 118 42 155 142
1886-1890 36 169 95 41 141 117
1891-1895 40 145 167 25 121 143
1896-1900 22 126 122 19 71 108
1901-1905 19 88 71 27 67 58
1906-1910 14 73 57 26 66 56
1911-1915 19 46 45 22 74 65
1916-1920 20 38 61 24 49 90
1921-1925 7 31 44 19 31 69

1926-1930 13 20 41 23 30 59
1931-1935 15 22 33 21 41 35
1936-1940 9 21 47 13 23 43

1941-1945 12 28 28 13 41 36

1946-1950 6 9 36 20 18 21

1951-1955 9 11 29 16 25 30

1956-1960 5 15 17 11 22 32

1961-1965 9 14 13 13 18 28

1966-1970 8 6 20 10 3 20

1971-1975 4 4 10 10 3 20

1976-1980 1 5 9 8 4 17

1981-1985 1 12 13 5 10 14

--------------------------------------------------------------------
Font: Actes parroquials i Registre Civil de Gratallops i Torroja.
A.P.T., A.J.T., A.P.G. ; A.J.G.
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------------------------------------- ------------------------------

Quadre Ap. 2.3
Nombre de matrimonis als diversos pobles

del Priorat vinicola (1801-1985)
-------------------------------------------------------------------

1801-i 80S
1806-1810
1811-1815

1.816-1820
1 :321-1 :325
1 :326-1 :3:30
18:31-183.5
18:36-1 :340
1341-184.5
1846-18.50
18.5 1-18.5.5
1856-1860
1861-186.5
1866-1870
1871-187S
1876-1880
1881-188.5
1886-1890
1891-189.5
1896-1900
1901-190.5
l ',06-191 O
1911-191.5
1916-1920
1921-192.5
1926-1930
19:31-19:35
19:36-1940
1941-1945
1946-19.50
19.51-1955
1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985

40
12
20
9

21
26
40
):3
22
26
IS
26
16
17
32
24
25
22
20
44
52
45

15
39
58
')0
.JI.J

41
30
23
21
19
6

24
27
40
28
30
17
24
16

31
28
22
35
30
37
16
28
16
32
36
24
27
18
16
12
6
13
8
5
7
4

10
8
'3
2
4
3

21
24
29
26
13
24
19
S2
27
35
35
34
42
44
37
45
37
33
29
24
22
21
24
21
18
13
12
10
19
14
14
.s
9
5
8
:3

30
34
4.5
44
28

68 44
.5:3

10
l 'J

26
18
20
14
10'J
40
31
17
43
31

8.5
70
116
114
77
6.5
89
7.5
109
79
68
90
76
79
60
79
91
80
57
SO
:39
22
30
27
2:3
20
2S
12
22
16
l',
26
7

20
11
IS
7

48
97
9:3
84
53
44
42
33
30
3.5
34
:35
32
16
32
27
27
27
16
1 :3
25

36
24
12
17
17
3

17
15
16
15
13
3
4

10
8

10
6
8
S
1
.5

.57
44

58

32
49
36

23
69
25
40
33

8

-------------------------------------------------------------------

15

34

59
42
41
27
19
27
26
22

24
19
23
21

13
13
20
16
11
13
10
10

38 31
40' 25
ss to
28 27
44 28
36 29
40 37
22 19
19 13
14 14
l', 14
20 17
7 11

13 13
15 4

9 2
12 9
6 11
9 11

.5 1.5
9 :3
8 S
4 6
1 7
1 5

rONT: Elaboració pròpia segons actes parroquials i Registre Civil

dels pobles indicats (A.P. i R.C.)

8
5
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Quadre 2,4
Exogàmia i endogàmia geogràfica

Nombre de matrimonis celebrats als diversos pobles del Priorat vinicola,
segons el lloc de naixement,

1801-1825
A
8
TOTAL

lS26-18SQ
A
8
TOTAL

1851-1:=:75
A
8
TOTAL

1 :376- 1 '31)1)
A
8
TOTAL

1901-1925
A
8
TOTAL

\916-1%0
A
8
TOTAL

1%1-¡97.s
A
8
TOiAL

57
131
188

34
84
118

52
57
109

87
94
181

104
110
214

85
102
187

57
113
170

38
22

IS
102
117

3.5
105
140

38
77
115

:3S
44

79

2.5
30
SS

29
6

3S

64
85

149

37
79
116

48
92
140

85
78
163

114
76
190

114
39
153

60
53

1 \3

53
104
lS7

79
113
192

44
92
136

76
92
168

27 85
77 377
104 462

SE, 70
64 347
120 417

31
37
68

25
:3.5
60

54 93
86 2:30

140 373

SS
85
140

65
2'32
357

94 36
277 53
371 89

40
101
141

56 29
118 39
174 68

25
54
79

3.5
71
106

28
41

69

19
20
39

18
40

37
63
9.5

77 23
65 22
142 45

12
25
37

22
11
33

3.5
48
83

S8 30
42 7

108 37

--------------------------------------------------------------------------
A: Matrimoni en que un o dos dels cònjuges és natural d'un altre poble
diferent al de la celebració; 8: Tots dos cònjuges són naturals del poble
de la celebració, Font: Elaboració pròpia, Registre de matrimonis dels

pob l es indicats (A,P,T, i R,C,T,l
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Quadre 2,.5
Exogàmia i endogàmia geogràfica

Nombre de matrimonis celebrats als diversos pobles del Priorat vinicola,
segons el lloc de naixement,

en percentatges,

]801-1825
A
8

48,1
S 1,9

]826-185Q
A
8

48,5
51,4

1851-1875
A
B

]876-19(1)
A
B

30,4 33,S
69,6 66,S

1901-1925
A
8

28,8 44,3
71,2 55,7

]9'26-1%0
A
B

47,7 45,4
52,3 54,6

]951-1975
A
8

63,3
36,7

82,8
17,2

--------------------------------------------------------------------------

42,9 53,0
57, 1 46,9

12,8
87,2

31,9
68,1

3:3,7
66,3

25, '3 13,4
i 4, 1 8 i ,6

46,6
53,4

16,8

25,0
75,0

34,3
65,7

41,2
58,8

L""I., ''''I
ÇJ:j I ¡_

38,6
61,4

24,9
75,1

33,1 32,4 45,3
66,9 67,6 34,7

52,1 :31,6 33,0
47,9 68,4 67,0

60,0 32,4 45,6
40,0 67,6 54,4

74,S 66,7 41,7
25,S 33,3 58,3

39,3 18,2
60,7 81,7

25,4 40,4
74,6 59,6

40,6 28,4
59,4 71,6

32,2 42,6
67,8 57,4

48,7 38,9 54,2 51,2
41,3 61,1 45,8 48,8

55,0 42,2
45,0 57,8

62,6 81,1
37,4 16,9

A: Matrimoni en que ¡;n o dos dels cònjuges és natural d'un altre poble
diferent al de la celebració; 8: Tots dos cònjuges s6n naturals del poble
de la celebració, Font: Elaboració pròpia, Registre de matrimonis dels

pobles indicats (A,P,T, i R,C,T,)
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Quadre 2,6
Exogàmia. endogàmia geogrifica

Nombre de matrimonis celebrats als diversos pobles del Priorat vinicola I

segons el lloc de residència,

1801-1825
A

8
TOTAL

1826-18S0
A
B
TOTAL

]851-1875
A
8
TOTAL

]876-]900
A
B
TOTAL

190]-]nS
A
B
TOTAL

]926-]950
A
8
TOTAL

19S1-]975
A
8
TOTAL

36
152
188

28
90
118

33
76
109

72
109
181

:34
1 :30
214

¡ 14
187

43
127
170

17
43
60

9
108
117

7'?'. 25
114
140

52 50
87 63
149 113

9 43
87 114
116 lS7

38 64
102 128
140 192

34 70
102 98
136 168

41
122
163

18 25
61 81
79 106

25 7.5
79 387
104 462

44 .59
76 3.58
120 417

41 72
99 301
140 373

43 38
97 319
140 357

19 33
SO 108
69 141

11 15

28 80
39 95

9 S

31 7.5
40 8:3

55 22
:316 67
371 89

33 13
67 55
174 68

35 12
107 33
142 45

32 9

61 2:3
108 37

---------------------------------------------------------------------------

23
92
115

17
62
79

13
42
55

16
1 '3
35

23
167
190

10 21
27 47
37 68

A: Matrimoni en que un o dos dels cònjuges és resident a un altre poble
diferent al de la celebració; 8: Tots dos cònjuges s6n residents al poble
de la celebraci6, Font: Elaboraci6 pròpia, Registre de matrimonis dels

pobles indicats (A,P,T, i R,C,T,)

26
127
153

11 14
22 46

33 60
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Quadre 2,7
Exogàmia i endogàmia geogràfica

Nombre de matrimonis celebrats als diversos pobles del Priorat vinicola,
segons el lloc de residència,

en percentatl]es

1801-1825
A 39,8

60,28

182F,-] :350
A
B

3'3,3
60,7

1851-1875
A
B

3'3,1
60, '3

]876-1900
A
B

19,1 25,3
80,9 74,7

190)-1'325
A
B

23,7 21,S
76,3 78,S

1926-]%1)
A
B

30,3 23,6
69,7 76,4

1%1-19]5
A
B

28,3
71,7

45,7
54,3

---------------------------------------------------------------------------

34,9 44,2
6'3, ] SS, 8

7,7
92,3

25,0 27,4
7S,O 72,6

24,1 16,2
75,9 83,:3

36,7 14, l
63,3 85,9

29,3 rs ,3
70,7 80,7

30,7 10,6
6'3,3 89,4

]4,9 24,7
8.5,1 75,3

18,6 27,2 33,3
81,4 72,8 66,6

20,0 25,0 41,6
80,0 75,0 58,4

25,2 22,8 23,6
74,8 77,2 76,4

12, 1 27, O 30,8
87,9 73,0 69,2

17,0 33,3 23,3
83,0 67,7 76,7

27,S 23,4
72,S 76,6

18,9 19,1
81,1 80,9

28,2 15,8
71,8 84)

24,6 26,6
75,4 73,4

22,S 9,6
77, S 90,4

26/124,3
73,4 75,7

A: Matrimoni en que un o dos dels cònjuges és resident a un altre poble
diferent al de la celebració; B: Tots dos cònjuges són residents al poble
de la celebració, Font: Elaboració pròpia, Registre de matrimonis dels

pobles indicats (A,P,T, i R,C,T,)
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---------------------------------------------------------------------------

Quadre 2,8,
Lloc de naixement dels nuvis dels matrimonis celebrats a Torroja 1801-1975
-----------------------------------------------------------------------

1801 1826 1851 1876 1901 1926 1951
18205 18050 187.S 1'300 1925 1950 1975

1 TOTAL
---------------------------------------------------------------------------

3.5181 214 187 170 79 ss
---------------------------------------------------------------------------

2 TORROJA
3 BELLMUNT
4 GRATALLOPS
S VILELLA ALTA
6 VILELLA BAIXA
7 LLOA
8 POBOLEDA
9 PORRERA
10 LA MORERA

11 TOTAL
PRIORAT
VINíCOLA

12 BAIX PRIORAT
13 CABASSERS
14 CORNUDELLA

IS TOTAL RESTA
PRIORAT

16 TOTAL
PRIORAT

114
2
4
4

1
4

139
2
6
10
2

8
8

129
2

126

1
4
1

4
3

32 37 31 22 14

17,67 17,28 16,57 12,94 17,72

12

6,62

,�
'-

2
5

9

3

16 7

7,47 3,74

2
2
12

5
.5

7
1
.5

4
2
1

10 8

5,88 10,12

3
7

44' 53 38 32 22

24,30 24,76 20,32 18,82 27,84

Sl
1

39 14

4
2
1
1
4
2

2

2 6

3,63 17,14

5
2
1

2

3,63 2,85

4 7

7,27 19,99
--------------------------------------------------------------------------

17 RIBERA D'EBRE 1 2 3 2 2 1

18 BAIX CAMP 1 S 6 4 1 3 2

19 GARRIGUES 6 6 7 1

20 TARRAGONA 1 8 2

21 BARCELONA 4 8

22 RESTA CATALUNYA
23 FORA CATALUNYA 3 3
--------------------------------------------------------------------------

24 TOTAL FORA
COMARCA

21 14 15

6,54 8,02
11 8 8 16

6,47 10,12 14,54 45,71
---------------------------------------------------------------------------

lilI.8J..
MARITS DE TORROJA 114
MARITS DE FORA TORROJA 65

139
67

129
53

126
43

.sl
30

39
12

14
23

-------------------------------------------------------------------------

Font: Registre de matrimonis de Torroja A,P,T, i R,C,T,
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---------------------------------------------------------------------------

(�uadre 2,9,
Lloc de residència dels nuvis dels matrimonis celebrats a Torroja 1801-1975
---------------------------------------------------------------------------

1801 1826 1851 1876 1901 1926 1951
1825 1:350 1875 1900 192.S 1950 1'37.5

---------------------------------------------------------------------------

1 TOTAL 181 214 187 170 79 ss 3.5
---------------------------------------------------------------------------

2 TORROJA 123 ¡51 137 134 63 48 23
3 BELLMUNT 2 2 2
4 GRATALLOPS 4 S 6 4 4
5 VILELLA ALTA 4 10 S 1 2
6 VILELLA BAIXA 1 1 4 .., 1. .)

7 LLOA 4 1
8 POBOLEDA 2 6 6 6 3
9 PORRERA 2 8 3 1
10 LA MORERA 4 4 2 1

11 TOTAL
PRIORAT
VINtCOLA

23 33 27 20 10 4

12,70 IS,42 14,43 11,76 12,65 1,81 11,42

12 BAIX PRIORAT
13 CABASSERS
14 CORNUDELLA

'3 2 3 1
2
1

2
4
1
1

6
3 10

15 TOTAL RESTA
PRIORAT

12 14 6 9 4 2

6,62 6,54 3,20 5,29 5,06 3,63 2,85

16 TOTAL
PRIORAT

35

1'3,33
47 33 29 14

21,9217,6417,0517,72

"
.�

5,45 14,28
5

17 RIBERA D'EBRE 2
18 BAIX CAMP 13 5 4 2

19 GARRIGUES 4 " 5.;,

20 TARRAGONA 4

21 BARCELONA 3

22 RESTA CATALUNYA
23 FORA CATALUNYA 3 3
--------------------------------------------------------------------------

24 TOTAL FORA
COMARCA

17 10 11 S 2

4,67 5,88 2,'34 2,53
3 5
- 14,28

---------------------------------------------------------------------------

I..a.I.a.l
MARITS DE TORROJA 123
MARITS DE FORA TORROJA 52

1 51 137
57 44

134
34

63
16

48
6

23
10

-------------------------------------------------------------------------

Font: Registre de matrimonis de Torroja A,P,T, i R,C,T,
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---------------------------------------------------------------------------

Quadre 2,10,
Lloc de naixement de les n6vies dels matrimonis celebrats a Torroja

1801-1975
---------------------------------------------------------------------------

1801 1826 1 :3.5 1 1876 1901 1'326 l '3.S 1
1825 1850 1875 1900 1925 19.50 1975

---------------------------------------------------------------------------

1 TOTAL 1 :31 214 187 170 7'3 SS 3.5
---------------------------------------------------------------------------

2 TORROJA 1.58 178 146 157 68 4.5 2"'J
3 BELLMUNT .,.

4 GRATALLOPS .s 3
.s VILELLA ALTA 4
6 VILELLA BAIXA 3
7 LLOA
8 POBOLEDA 1 S 2
9 PORRERA 4 5 4 1
10 LA MORERA 1 1 1 2
---------------------------------------------------------------------------

11 TOTAL
PRIORAT
VINíCOLA

7 11 21

5,14 11,22 1,76
4

5,06
1

1,81
2

S,713,86

12 BAIX PRIORAT
13 CABASSERS'
14 CORNUDELLA s

2
1

2
1
3

2
2

3

15 TOTAL RESTA
PRIORAT

4 '8 3 6 4

2,20 3,73 1,60 3,52 5,06

16 TOTAL
PRIORAT

11

6,07
19 24

8,88 12,8:3
9 8

5,29 10,12
1

1,81
2

5,71

17 RIBERA D'EBRE 2 1
18 BAIX CAMP 6 9 4 2

19 GARRIGUES 1 2 :3

20 TARRAGONA 1
21 BARCELONA 2 3 5

22 RESTA CATALUNYA
23 FORA CATALUNYA 2
--------------------------------------------------------------------------

24 TOTAL FORA
COMARCA

9 11

.s,14
6 6

:3,20 3,52
3 7

3,79 12,72
9

25,71
---------------------------------------------------------------------------

lO.Iill...
MARITS DE TORROJA 158
MARITS DE FORA TORROJA 20

178 146
30 30

157
15

68 4S
11 8 11

--------------------------------------------------------------------------

Font: Registre de aat r inonis de Ior r o i a A,P,T, i R,C,T,



- 658 -

---------------------------------------------------------------------------

Quadre 2,11,
Lloc de residència de les núvies dels matrimonis celebrats a Torroja

1801-1975
---------------------------------------------------------------------------

1801 1826 18.51 1876 1901 1'326 19.51
182.5 18.50 1875 1900 1925 19.50 1'375

---------------------------------------------------------------------------

1 TOTAL 181 214 187 170 7'3 ss 3.5
---------------------------------------------------------------------------

2 TORROJA 166 190 154 165 79 49 2'3
., BELLMUNT.J

4 GRATALLOPS 4 3
5 VILELLA ALTA 4
6 VILELLA BAIXA 3
7 LLOA 1
8 POBOLEDA 4
9 PORRERA 3 .5 4
10 LA MORERA 1 1
---------------------------------------------------------------------------

11 TOTAL
PRIORAT
VINfCOLA

6 10 20 2

3,31 4,67 10,69 1,17 1,81 2,8S.

12 BAIX PRIORAT
13 CABASSERS
14 CORNUDELLA

3

3 4 3

1.5 TOTAL RESTA
PRiORAT

3 724
l ,6.5 3,27 l ,06 2,35

16 TOTAL
PRIORAT

9 17 22 6

4,97 7,94 11,76 3, S2
1

1,81 2,8.5

17 RIBERA D'EBRE
1:3 BA I X CAMP
19 GARRIGUES
20 TARRAGONA
21 BARCELONA
22 RESTA CATALUNYA
23 FORA CATALUNYA

4

1
3

2

--------------------------------------------------------------------------

24 TOTAL FORA
COMARCA

5 4 4 2
l ,86 2, 13 l, 17

3 6

.5,45 17,14
---------------------------------------------------------------------------

I.Olill..
MARITS DE TORROJA 166
MARITS DE FORA TORROJA 13 21

154
26

165
8

79 49
4

29
7

190

--------------------------------------------------------------------------

Font : Registre de matrimonis de Torroja A,P,T, i R,C,T,
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--------------------------------------------------------------------------

Quadre 2,12,
Distribuci6 mensual de naixements

Ior ro i a 1801-19751-1975
--------------------------------------------------------------------------

Mes 2 3 4 5 6 7 8 '3 10 11 12 TOTAL
--------------------------------------------------------------------------

1801-1850
,I 18.5 160 193 174 129 ne 162 118 129 113 119 134 1754" ·JV

N/D .5}9 .5) ¡:: ..., S}8 4,2 4}6 5}2 3}9 4}3 3}6 3}9 4}3 57}6J}1..

Np 124 118 130 121 87 % 109 79 89 76 83 90 1200
1 10}3 9}8 10}8 10}1 7}2 7}9 9} 1 6}6 7}4 6}3 6} "

7}5 100}0

1851-1900
N 112 162 175 1·)·) 134 121 122 108 99 106 102 114 1488..JOJ

N/O 3}6 5) 5}7 4}4 4,3 4} 1 3}9 3}5 3}3 3}4 3}4 3}7 49,1)
Np 88 140 138 109 106 99 96 85 81 84 83 90 1200
Z 7}4 11} 7 11,5 9} 1 8}8 8}2 8} 1 7} 1 6,7 6,9 6,9 7,5 . 100} O

1901-1985
N 90 97 120 93 70 7'3 69 69 5'3 1\ l' 75 61 970Ov

N/O 2,9 3,4 3}9 :3} 1 2,3 2}6 2) ..., ..., 1,9 2}8 2}5 1} 9 31}91../4.

Np 109 129 146 117 85 99 84 84 74 107 94 74 1200

� 9} 1 10}8 12} 1 9,7 7} 1 8}3 6}9 b}9 6) 8}9 7}8 6}2 100}0
---------------------------------------------------------------------------

N' Nombre to ta 1 ,je naixements; Np; Nombre prQPorcional} segons durada dels

mesos (Total=1200) ; N/D; Mitjana de naixements per dia, Font; Registre de

naixements de Ior ro ia A, P, T, i R,C,T,



Me:; 2

1801-1851)
N 80 70 94
N/O 2,6 2,5 3,1
Np 80 77 95
� 5,7 6,4 7,9

18S 1-1 '31)0
N 109 99 11 4 92
N/O 3,5 3,5 3,7 3,1
Np 111 111 116 97
Z 9,3 9,2 9,7 8,1

1901-198.5
N 60 45 .56 .51
N/O 1,9 1,6 1,8 1,7

103 114 108Np 123
Z 10,2 8,6 9, .5
-------------------------------------------------------------------------

Quadre 2,13
Distribució mensual de defuncions

a Torroja 1801-1975

e
• .J 6 7 o

'.J 9 lO 11 12 TOTAL

95 92 92142147 91 92

2,9 3,1 4,6 4,7 3,1 2,'3
93 96 143 148 95 93

7,7 7,9 11,9 12,3 7,9 7,8

86 93 1174

2,9 3, O 38, 1
89 94 1200

7 , 4 7, 8 100, O

2,8 3,3 3,8
89 103 121

7,.5 8,6 10,1

94 97 80 88 1157

3, 1 3, 1 2,7 2,8 :38, 1

99 99 84 90 1200

8.2 8.2 7, 1 7,4 100, O

- 660 -

N: Nombre total de defuncions; Np: Nombre proporcional, segons durada dels

mesos (Total=1200J; NIO: Mitjana de defuncions per dia, Font: Registre de

defuncions de Torroja A,P,T, i R,C,T,

8,2

79

2,6
80

6,7

8S 101 119

8,9

4:3 41 26

1,4 1,4 I) ,8
88 87 53

7,3 7,2 4,4

31 51 46 S8 67 S76

i.e 1.7 1,.5 1,9 2,2 18,9
63 108 94 122 ]:37 1200

5,3 8, '3 7,8 1 I) ,2 11,4 100,0
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-------------------------------------------------------------------

Qua,jre Ao. 3.1.

Evolució del nombre de grups residencials, segons posició social
Icr rcia, 1:367-1986

-------------------------------------------------------------------

1867

1870
10"=
lI.) ,.)

1880
1884
1889
1895
1903
.1906
1911
1918

1920
1925
1930
1936
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1981
1986

IS 7,S
16 20,4
16 8,2
i8 8,4
17 8,2
i6 7,8
13 6,5
10 5,2
10 5,4
7 4,4
S 3,3
9 5,9
o e e
u ...; ¡ IJ

8 5,7
7 5,9
7 6,1
5 S,O
7 7,3

7,5
6 6,6
IS 16,5
12 17,9
11 17,2
11 17,2
iO 20,8

_1_

D.. t

41) 8,4
36 18,8
36 18, S
38 i 7 ,7
36 17,3
32 15,7
30 15,0
32 16,7
33 17,8
22 13,8
20 13,3
20 13,1
14 9,8
16 11,4
11 9,3
12 10,5
12 12, O

1515,S
12 12,9
11 12,2
15 16, S
9 13,4
12 18,7
13 20,3
5 10,4

u. 1.

96 49,0
90 47,1
91 46,9
97 45,3
93 44)
93 45,8
9.5 47,5
83 43,4
74 39,9
69 43,4
63 42,0
65 42,7
62 43,3
61 43, S
SI
48
49

n')
�"'¡,-'

42,1
49,0

43 45,3
39 41,9
37 41,1
29 31,8
21 31,3
21 32,8
20 31,2
16 33,3

u. 1.

35 i 7,8
36 18,5
36 \8,5
47 21,9
46 22,1
47 23,1
47 23/5
51 26,7
52 28,1
47 29,5
49 32,6
45 29,6
45 31,4
43 30,7
38 32,2
3G 31,6
24 24,0
23 24)
27 29,1
29 32,2
26 31,8
19 28,3
16 25,0
16 25,0
14 29,2

4

il t

i O 5,1
13 b,8
IS 7,7
14 b,5
16 7,7
15 7,A
15 7,5
15 7,8
14 7,5
14 8,8
13 :3,6
13 S,5
13 9, j
12 8,6
11 9,3
11 9,6
10 10,0
7 7,3
3 8,6
7 7,7
6 6,6
6 8,9
4 6,2
4 6,2
3 6,2

n

196
191
194
214
208
203
200
191
185
159
150

152
1.13
140
118
114
100
95
93
90
91
57
64
64
48

----------------------------------------------------------------------------

o Activitat no agricola; l, Sense propietat; 2, Petits propietaris; 3,
Mitjans: 4, Benestants,

FONT: Elaboració pròpia, segons fitxes dels cursos domèstics, a partir
dels Censos de població de Torroja (A.M.T.)



- 662 -

----------------------------------------------------------------------------

Qua¡j re Ap. 3.2.

Evolució del no�bre de grups residencials, sego�s posició social
Gratai tops, 1924-19%

----------------------------------------------------------------------------

__Q_ _¡_ ') ? lQl__.._

a.m:.. II l II
�

(L l (L l II •
(L.:L. .:L.

1924 10 6,5 20 12,9 74 48,1 36 23,4 14 9,1 15A
1930 \0 6,8 \ S 10,2 71 4812 37 25,1 14 3,5 \47
1936 12 8,0 17 11,3 67 44,6 40 26,6 14 9 '? 150,"

1940 10 7,4 11 8,2 50 44,7 Ai 30,6 12 8,9 134
1945 8 6,2 9 7 , I SS 42,9 4S 3.5, I 11 8, S 128
1950 9 6,8 11 8,3 58 44,2 42 32, O li 8,4 131

1955 9 7,3 11 8,9 52 42,2 41 33,3 10 8,2 123
1960 6 5,4 9 8, I 48 43,2 39 3.5,1 :3 7,2 111

1965 7 6,6 li 10,A 43 40,9 36 34,3 e 7,6 lOSv

1970 8 8,2 10 10,3 39 40,2 32 32,9 8 8,2 97

1975 12 12,9 10 10,7 34 36,S 30 32,2 ·7 7,5 93

1981 17 18,6 re 10,9 31 34,1) 27 29,6
r:

6,6 91o

1986 22 25,5 11 12,8 24 27,9 23 6, '3 6 7,0 86

----------------------------------------------------------------------------

o Activitat no a'Ficola; l, Sense propietat; 2, Petits propietaris; 3,
Mitjans: 4, Benestants,

FONT: Elaboració pròpia, segons fixes dels cursos domèstics, a partir
dels Censos de població de Gratallops (A.M.G.l
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------------------------------ ----------------------------------------------

I�uadre Ap o 3 o 3 o

Evolució de la població, segons pQsició social del G,R,
Torroja, 1867-1986

----------------------------------------------------------------------------

___Q_ 1 " � � Ull.---l_ __¡._

em.. n. �
!l l D.. l- a 1. �

IL n. IL n

1867 60 6,7 140 15,8 420 47,4 193 21,8 6S 7,3 "0 e
'.J'J';

1870 60 7,1 121 14,4 %0 42,9 206 24,.5 92 10,9 :339
187.5 77 9,1 95 1 l ,2 360 42,6 210 24,8 103 12,1 845
1880 77 8,5 101 11,2 395 43,8 254 28,1 7S 8,3 902
1884 79 8,4 109 11,6 396 42,1 267 28,4 00 9,3 939'J'.J

1889 90 8,8 127 12,4 442 43,1 264 25,8 101 9,8 1024
1395 5' 5,4 100 10,4 UO 45,9 263 27,S 103 10,7 957,

1903 40 5,6 82 1 l ,S 290 40,9 230 32,4 67 9,4 709
1906 33 4,9 8S 12,7 239 35,7 240 35,9 69 10,3 e ,'0'.ICU

1911 29 4,6 78 12,4 240 .,0 ., 224 3.5,7 56 8,9 S17<JV,oJ

1918 20 ? ., 64 10,6 236 39,2 227 37,7 SS 9,1 602.;,.;

1920 29 4,7 66 10,7 250 40,6 215 34,9 55 8,9 615

1925 28 5,4 42 8,1 212 4 1,1 176 34,1' S8 11,2 516

1930 27 5,3 Sl 10,1 205 40,5 180 35,5 .52 10,2 506

1936 20 4,7 40 9,3 168 39,3 150 35,1 49 11,4 427

1940 21 5,4 37 9,S ISO 38,6 120 30,9 S7 14,7 388

1945 15 4,3 34 9,8 lS6 43,9 88 26,3 .54 15,5 347

1950 19 5,7 44 13,3 146 43,4 85 26,8 33 10,1 329

1955 21 6,6 33 10,3 ]:37 42,9 102 31,9 34 10,6 319

1960 18 5,8 25 8,0 129 4 1,4 103 33,1 36 1 l ,S 311

196.5 59 19,9 32 10,7 90 30,3 87 29,3 29 '3.1 297

1970 32 15,5 26 12,6 65 31,5 70 33,9 19 9,2 206

1975 32 16,6 31 1 G, 1 62 32,3 53 27 ,6 14 7,3 192

1981 29 15,9 33 181 I 57 31,3 51 28,1 12 6,6 182

1986 32 23,1 14 i 1),1 45 32,3 42 30,2 6 4,3 139

-------------------------------------------------------:------------------

O Activitat no agrícola; l, Sense propietat; 2, Petits propietaris; 3,
Mitjans: 4, Benestants,

FONT: Elaboració pròpia, segons fixes dels cursos domèstics, a par-

tir dels Censos de població, cadastres i amillaraments (A oM .r.)
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----------------------------------------------------------------------------

Quadre Ap. 3.4.

Evolució de la població, sel�ons la posició social
Gratallops 1924-1986

----------------------------------------------------------------------------

___Q_ 1 ? ') I.U.I.-L- __.._

ê.n:L n. t n.
�

o.. l n l u l il.IL

1924 38 6,7 53 9,3 238 41,9 173 30,4 66 11,6 568
1930 40 7,8 34 6,6 214 41,7 ISO 48,7 7S 14,6 513
1936 37 7,6 43 8,8 197 40,4 154 31,6 56 11,4 487
1940 38 8,3 23 S,O 178 39,0 164 35,9 '., 11,6 4.56b ...

1945 26 6,0 28 6,5 160 37,4 168 39,3 4S 10,5 427
1950 28 6,5 29 6,7 164 38,2 163 37,9 4S Ili,4 429

19.55 42 10,1 27 6,5 164 39,4 149 35,8 34 8,1 416

1960 16 4,2 31 8,1 152 39,8 144 37,8 ')0 9,9 381·.JV

1965 24 6,5 44 10,9 129 .,- 1 136 37,0 34 '3,2 367".J,'
1970 31 9,4 37 11,2 119 36,0 113 34,2 30 9,0 330

1975 43 13,8 32 10,2 103 33,1 113 36,3 20 S,4 311

1981 75 24,9 33 10,9 94 31,2 81 26,9 18 5,9 301

1986 93 34,7 26 9,7 67 24,9 66 24,6 16 5,9 268

----------------------------------------------------------------------------
o Activitat no agrícola; 1, Sense propietat; 2, Petits propietaris; 3,
Mitjans: 4, Benestants,

FONT: Elaboració pròpia, segons fixes dels cursos domèstics, a

partir dels Censos de població, cadastres i amillaraments. (A.M.G.l
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---------------------- -------------------- ----------------------------------

Quadre Ap. 3.5.

Evolució de la Mitjana de persones per grup residèncial,
segons posició social

Torroja, 1867-1986 i Sratalloos 1924-1986
, ,

----------------------------------------------------------------------------

i.URilll.là
1867
1870
1875
1880
1884
1889
1895
1903
1906
1911
1918
1920
1925
1930
1936
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1981
1986

L

4,00 3,50 4,37 S,51 b,50 ',51
3,75 3,63 4,00 5,72 7,07 ',39
4,81 2,63 3,95 5,83 6,86 •

,
35

',27 2,65 4,07 5,40 5,35 ',21
5,64 3,02 ',2S 5,80 S,SO ',51
5,62 3,96 4,75 5,61 6,73 5,04
4,00 3,33 ',63 5,95 6,86 ',79
',00 2,56 3,'9 4,50 ',46 3,71
3,30 2,57 3,22 ',51 ',92 3,6J
',14 3,32 3,47 ',76 ',00 3,94
4,00 3,20 3,65 4,63 ',23 ',01
3,22 3,30 3,84 4,77 ',23 .,04
3,50 3,00 3,41 3,91 ',46 3,00
3,37 3,18 3,36 4,18 ',33 3,61
2,85 3,63 3,29 3,94 ',45 3,61
3,00 3,00 3,12 3,33 5,18 3,40
3,00 2,83 3,18 3,60 5,40 3,47
2,71 2,93 3,39 3,69 ',71 3,46
3,1)0 2, 75 3, 51 3,77 4 ,25 3,43
3,00 2,27 3,48 3,55 5,14 3,45
3,93 2, 13 3, 10 3,34 4,83 3, 15
3,1)0 2,89 3,09 3,6� 3,16 3,07
2,90 2,58 2,95 3,31 3,50 3,00
2,63 2,53 2,85 3,18 3,00 2,84
3,20 2,80 2,81 3,00 2,00 2,89

GRATALLOPS
1924 3,80 2,65 3,21 • , 80 4,71
1930 ',00 2,26 3,01 .,05 5,35
1936 3,08 2,52 2,94 3,85 .,00
1940 3,80 2,09 2,96 .,00 4,41
1945 3,25 3, \1 2,90 3, 73 4,09
1950 3,11 2,63 2,82 3,88 4,09
1955 4,66 2,.5 3,15 3,63 3,40
1960 2,66 3,44 3,16 3,69 ',75
1965 3,42 .,00 3,00 3,77 .,25
\970 3,87 3,70 3,05 3,53 3,75
1975 3,58 3,20 3,02 3,76 2,86
1981 4,41 3,30 3,03 3JOO 3,00
1986 .,22 2,36 2,79 2,86 2,66

3,68
3,.8
3,24
3,40
3,33
3,27
3,35
., .4")
.J l

"t<.J

3,.9
3,40
3,34
3,30
3,15

----------------------------------------------------------------------------

o Activitat no agrícola; l , Sense propietat; 2, Petits propietaris; 3,
Mitjans: 4, Benestants,

FONT: Elaboració pròpia, segons fixes dels cursos domèstics,

a partir dels Censos de població, cadastres i amillaraments (A.M.G.l
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Quadre Ap. 3.6.-
Formes de residència. Gratallops, 1792-1853

_ ...._----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1792 1797 1801) 1804 1809 1:312 18i5
_ ...-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,4.5 2,54 9 3,91 21 7,4S 19
� ...-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,S2 ,45 i d3 � 1,07 1�

4 1,76 7 3,04 16 5,68 16
2 o"

, 3S 2l 'J'.)

.P ,35,�"

o ,00 2 1,83,94 1,76 2 ,714 ,43

2 ,94 ¡ ,83 1,76 ,43 2 ,71 3
1

4

127 64,79 124 54,56 165149 64,S7 169 60,00128 58,71130 61,10

21 10,71 20 9,40 25 11,46 30 13,20 30 13,02 36 12,96 30
90 45,91 91 42,77 84 38,53 77 33,88 92 39,93 109 38,70 107
6 3,06 9 4,23 4 1,83 5 2,20 3,04 " 1,78 3'J

10 5,10 10 4,70 1 S 6,88 12 5,28 20 8,68 19 6,75 25
............_--_ ...... ---- -_ ......... -- -_ ............ -- -_ ......... -- --_ ......... -- -- -_ ......... -- ... -_ ............ -_ ........................... -_ ...... -_ .................. -_ ............ -- --_ ..................... --_ ...... ------ ......... -- ---_ ...

36 18,36 47 21,55 49 21,56 4343 18,66 46 16,33
'

__ -_ -- -- --_ -_ -_ -_ -_ -_ -- -- -_ -_ -_ -_ .. -_ ...

42 19,74

26 13,86 25 11.75 28 12,84 32 14,08 26 11,2S 29 10,30 22
2 1,02 4 1,88 6 2,75 2 ,88 2 ,87 ... ,71 4t:

6 3,06 S 2,35 8 3,66 7 3,08 10 4,34 9 3,20 11
2 1,02 8 3,76 S 2,29 8 3,52 S 2,17 6 ? l') 6.... l 'J

.........._--_ ......... --- -_ .............................. -- -- -_ ...... -- ---_ ...... -_ ..... -_ ..... --- --_ ..... --- -_ ..... -- -_ ... -_ .... --_ ........................ -_ ............... -_ .................... --- ...... --- --_ ... --- ---_ ...

31 i 5,81 39 18,33 38 17,43 44 19,36 28 12, I S 43 15,27 39
... " ....._-----,.. ... --_ ... -_ ..... -_ ...... -_ ............... -_ ......... --_ ............ --- -_ ............................... -_ ..... -- ...... --- -_ ......... -_ ... --_ ... -_ ... -- -_ ...... -- _ ... - _ ...... --_ ............... ----..; ......... -- --_ ... -

21 10,71 23 10,81 20 9,17 20 8,80 12 S,2i 19 ,75 18
10 5,10 lS 7,52 17 7,79 23 10,12 14 6,08 22 7,81 18

1 ,43 2 ,71 3
!.

i:: ,45 ,44 ,43

';¡ �+5

..
�-.- .. _- .. -- - _ - _ _ -- -- _ --- _ _ --- - -_ - -_ -_ - -- - - _ -_ - -- - -_--_ -_ _ -_ - _ - -- -- - --_ -_ ...

67 34,18 81 38,07 85 38,99 93 40,92 71 30,81 8289 31,.59
.� ......_--------_ ... _-----_ ... _ ... __ ... _----_ ...----------------------------------------------------------------------------------------

196 2i8 229 236 267274
............_--- ... - ----- -- - - -_ ... - -_ ... -- -- -_ ... _ ...... - --_ .. -- ---- -- - -- -- -_ ......... --_ ...... _ ... - -----_ ... ----- - _ ... - ----_ ...... --- -- -_ ...... ---_ ...... - --_ ... --- - --_ ... --- ...

213
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�_
_ _-_._ .. _-----_._------_._-_._-_._-_. __ .. _-_ _-------------------_._----------------------------------------

'18i'3 1824 1826 1829 i837 1:339 1842
M •• ··------------------------------------ � _

,

i, 03 19 6,73 5,57 14 4,79 14 5,34 14 5,41 18 6,91 1·).J
.....------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,37 .., ,71 2 ,70 I ,34 2 ,76 2 o', 4 1.73 3L 1'.J.J

U2 10 3,54 9 3, i 3 9 3,08 i O 3,82 8 2,91 9 3,45 8
, ,74 4 1,42 4 1,39 ,34 1 ,38 2 ,83 I 4'), .J

I ,35 I ,35 3 1,03 1 ,38 2 ,83 3 i,30 2

,00 ,00 O O

1,48 2 .71 ,35 7 2,40 8 3,05 8 2,91 4 1,73 3

1.11
,37

7 2,40
,00
,00

6
2

2,29
,76
,00

7
1
O

2,50
,41

3 1,30
,43

2

,35 ,35
o

¡1,05 188 66,55 194 67,51 193 66,10 161 61,45 134 S l,58 134 52,26 121
....._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11,11 30 10,62 3.5 12,88 "32 10,96 13 4,% 14 5,41 16 6,05 31
J9,5'3 133 47,08 133 46,28 129 44,18 117 44,66 92 35,36 81 31,54 64
1,11 520 1,77 S l ,74 3 1,03 ? 1,15 4 - 1,66 9 3,46 6.J

US 4 7,08 21 7,31 29 9,93 28 10,69 24 9,15 29 11,23 20
.. � ....._--- --- ---- - -- ----_ .. -- - -- -- --_ .. ----- - .. - - --- - -_ .. - - -- .. -- - - - ----- - --_ .. - -- ---- ---- .. -- --- - - - - ---- --- .. - - - - -- - --- -- -- - --_ .. - - --

11,91 44 15,58 43 14,96 39 13,36 48
.

18,32 66 25,38 62 24,19 63
'

......_-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i,14 27 9,56 26 9,05 24 8,22 28 10,69 31 12,06 34 13,39 39
1,48 4 1,42 4 1,39 3 1,03 2 ,76 8 2,91 4 1,73 �

�

4,07 8 2,84 6 2,0'3 6 2,05 11 4,20 21 7,90 16 6,05 IS
2,22 5 1,77 7 2,44 6 2,05 7 2,67 7 2,50 o 3,02 6\I

.�.._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.13 31 10,97 34 11,83 30 10,27 29 11,07 38 14,56 38 14,69 29
,

_--_ -_ --- - ---- - - - - ----- _ .. - -- - -- ---- - -- -_ --_ .. -_ --- --- - ---- --_ - ------- - ----_ -- -- -- -- - - - --- -- ---- - - -- _ -_ ...

6,66 14 4,96 14 4, 87 15 5,14 11 4,20 \3 4,99 17 5,48 i 3
I U6 16 5,66 19 6,61 \3 4,45 15 5,73 23 8.74 i 8 6,91 13

1,11 1 ,35 1 ,35 1 ,34 3 1,15 2 ,83 3 1,30 3
1 ,34 ,00 O O

1"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
, lO, 34 75 26,55 77 26,80 69 23,63 77 29,39 104 39,94 100 38,88 92,

,

...
��-�-----------------------_ ..._----------_ ......_------------------------------------------------------------------------------

l, 282 284 292 262 260 257 230
........_- ........ -- -- ---_ ... - _ ... -- - --- - -_ ... -- - -_ ... --- - ------- -- ------ --

_ ..... --- - -- ... - -- - --- - --- _ ......... -- ------ --- --- _ .. -- -- - ... - --------- - - -- --- --

i
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�...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j 1846 1848 1853 fil, i 792-1809 m, 1812-1829 m, i :337 -1853
f······--- --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - ---- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - --- - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --- - - - - --- - ---

I
.

\.é6 19 7.03 14 S,lA 16 8,64 17 1,56 103 6,20 b• "-;
I 'Jo.J

1,31 4 1,48 ., 1, i 2 � 1,61 ') ,27 11 •• r 20 1 .:"� � �
, :,J:¡ ,'.J(

J,48 10 3,71 8 3,48 S 2,68 11 l, O 1 70 4,2i 47 3, .30
3 1,61 2 ,18 1:3 ,i8 6 ,44

,87 5 1,85 3 1,32 5 2,68 1 ,09 7 ,42 20 1,43
O ,00 O ,00 O ,00

1,31 10 3,71 2,61 2,14 11 1,01 24 1,44 2,44

,S7
,44

7 2,59
1,\1

5 2,18
,43

3 1,61
,53

11 1,01
O ,00
O ,00

19
5
O

1,14
:3 ,30

27
8
O

1,87
,57
,00,00

¡US 1.51 .55,87 125 54,51 I 12 60,14 6.58 60,26 1070 54,42 777 54,14
i"···"' .... - ... __ .................................... _ .......................................... __ ......... -- ... __ ............ -- -- -_ ...... -- ........................... --- .................................... -- .............. --- ......... --- ..................------

i IUl 40 14,81 44 19, 18 46 24,71 126 i 1,.54 lIS 10,60 191 13,27
1),91 78 28,86 60 2S,16 51 27,38 434 39,74 728 43 ,83 426 29,67
1,61 6 ., ?? 8 3,48 6 3,22 31 2,84 539 32,45 39 2,73.. , .....

i.72 27 9,99 1-; 5,66 9 4,83 67 6,14 126 7,59 i22 8,47I�

" ......_----_ ...... --_ ............... -_ ...... -_ ............... --_ ... -_ ... --- -- - --- -- _ ...... -- -- -_ .... -_ ...... -_ ...... - -- --- --_ ... --_ ...... _ ... --- _ ............. -- - _ ...... --- -- _ .. --_ ... ---

1) ,46 63 23,31 59 25,72 34 ie,25 217 19,87 263 15,83 347 24,18
'" ...... - .. -- -_ ...... --- -_ ........... - _ ............ -- - -_ .....------ -_ ... -- -- _ ... - _------ - _ ...

r
�

1),01 38 14,06 38 16,56 25 27,01 137 12,55 156 9,39 206 14,33
1.32 8 2,96 S 2, i 8 16 1,47 19 l ,14 28 1,95
b,54 lO 3,71 10 4,36 5 4,83 36 3,30 51 3,07 Ib 5,30
2,61 7 2,3'3 S 2,Sl 3 1,61 28 2,56 37 ? "\"\ 36 2,53.... , t.J

............_------ ...---- --- - -- -- -- ... --- ................. -- --- -_ ... ---- -_ ... - -- ---_ ... - --_ ... --- - --- --_ ... - -_ ... - -_ ......... --_ ... - -_ .. -- -- - - - -- -_ ... _ ... -_ .. ----

12,64 27 9,99 25 10,91 20 10,74 180 16,43 206 12,40 177 12,30
··h ..........________ ...____________ ...______________________________ ... _______ ......_____________ ...... _____ ...............____ ......______ ...________

1,66 13 4,81 10 4,36 8 4,29 96 8,79 91 5,48 74 5,13
5,66 12 4,44 11 4,73 9 4,83 80 7,33 103 6,20 8S 5,95
1,31 2 ,74 1,74 3 1,61 1 ,09 li ,66 17 1,22

3 ,27 1 ,06 O ,00
,

................. ---_ ... --- -- ......---- -- - ............ -- - - -_ ... --- -_ ... ----- -_ ...... -----_ ...... ---- -- ---- -- -_ ...----- -_ ... -- - - - -_ ...... - - ----_ ... --- - ----------

�o, 11 90 33,32 84 30,24 54 28,99 397 36,36 469 28,24 524 36,47
�.� .... - ..... _--_ ..._--------------------_ ... ----------------------------�-----_ ......__ ...-----------_ ......_------------------------

271 231 187 i092 1661 1436
¡

_--------------------------------------------------_ ------------------------------------------------------

:JNT; Elaboració pròpia, segons fitxes dels cursos domèstics, a partir de les Llibretes de compliment
·llqua!. (A.H.A. T.)



Quadre Ap. 3.7.-
Formes de residència. Torroja, 1867-1986 - 669 -

�P---------------------------------------------------- _

1867 i870 ):375 i880 1884 1889 1:395
r--·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3,57 6 3,14 lS 8,24 i S 7 10 4,8 6 8
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,51 ,93 2 ,96 3 1,47 3
,5 i 3 1 ,57 12 6,18 5 2,33 3 l ,44 2 ,98 3

,52 3 1,40 2 ,% 1 ,49 1
,52 2 l ,03 ,46 O

S 2,55 ,52 2 1,03 4 i,87 3 1,44 ,4'3

,S 1 7 3,66 3 1,54 i,87 3,36 2 ,98 2
�n••••• - •••••••• = •• = .. ----.--=.=.= .. -----.=.--------.=_ ..... __ ._ .... . __ . __ ._. __ .. _ .. .. __ .. .. ... _=_ .. _.

e! ., 1.57 2 1,03 .) o') S 2,40j·.J1 .J � 1.1'';

2 . 1 ,04 ,46 ,00 2 ,98
2 1,04 ,Sl ,46 2 ,96 2

........... - -- ;,. -_ ---_ -_ -_ -_ --_ .. -_ -_ --_ .. -_ ---_ -_ ..

124 63,26 i 22 63,87 i 24 63,9 i 144 67,2:3 131 62,98 125 61,57 120
�

_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 13,26 27 14,13 31 \5,9B 36 16,82 32 15,38 32 15,76 32
83 42,34 84 43,98 85 43,81 99 46,26 84 40,38 83 40,88 78

, 51 O 4 , 18 , 51 4 l , 92 2 , '38 3
I 14 7, 14 8 7 3,61 8 3,73 11 5,28 8 3,94 7
�__._-------------------�---------------------------------------------------------------�-----------------------------

39 19,89 38 38 31 15,98 28 13,08 38 18,26 48 23,64 47
...
_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 11,22 22 "'? 17 8,76 14 6,54 20 9,61 26 12,8 121...

3 3 3 1,54 3 1,40 4 l ,92 4 1,97 7
12 6,12 6 6 5 2,57 S 2,80 9 4,32 15 7,38 3
S 2,55 7 7 6 3,09 4 1,87 5 2,40 ') 1,47..;

......._- ..... - -- ...... - .. - --- -- --_ ............ --- -_ ............ -- ---_ ............ -_ ... --- -- ---_ ...... -- -_ ........... -_ ...... -- --_ ... --_ ......... -- ... -_ ............ -_ ............... --- -_ ... -- --- ---- --_ ...

¡ 2S \2,7S 18 9,42 20 10,3 23 10,47 22 10,57 22 10,83 23
L__ .. ____________________________________________________________________________________________ �_____________________

10 S,lO 8 4,18 11 S,67 i.5 7,00 10 4,80 10 4,92 i 2
12 6,12 8 4.18 7 3,6 5 2 �? 6 2,88 7 3,44 7,'N

O O 3 l,54 3 i,40 4 1,92 ") 1,47 ")
..; ..;

3 1,53 2 1,04 2 ,96 2 ,98
�....
_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

·'1 64 32,65 56 29,32 51 46,28 51 23,82 60 28,84 70 34,48 70
.....
_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

196 191 194 214 208 203 200
,' ......_- ..._--- ...... --- ............ - --- _ ......... -----_ ......------ - - -_ ... ---_ ... -_ ... - - -- - ... --_ ... -_ ... -- -- --- ... --_ ... -_ ... -- ---- -- - ... ---_ ... -_ ... --_ ... -_ ... ------- ...............
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(
.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1903 1906 1911 1918 1920 192.5 1'3:30
f'
...•.---- -- - - ----- - - -- - --

-,- ------- -------- - - - -- --- - - --- - -- - --- - --- - - --- - - - - -------- ------- -- --- - - -- ---- - ------ ---- - ----

()i 13 6,8 15 8,1 S S,S6 10 S,S6 8 5,26 11 7,S'3 8
1,._. __-----------------------------------------------

_

:1) c') ,54 O cc ? ,97 5 3,49 ?
l 'J':' ,vu U u

¡� 5 2,&1 6 3,24 2 l,2S ,66 2 i ,31 '\ l ,3'3!

¡I) '\ 1,04 3 1,62 ? 1,88 S 3 -:'') ? l ,97 3 2,09! .J ,_u .J

1 ,54 " ¡,88 c¡; ,69 2:;¡ 'N

¡� 5 2,61 4 4,01 ,� '\ 1,3:3 1,,':li. t:

2 1,04 2 1,08 2 1.25 ,66 2,54 7 4,89 2

,52 ,54 ,66 1
1
2

,6,5
,65

1,31

2 1,39
2,09
1,39

2,62 3
2,52 ,54

...._----- --- -- ---_ -_ -- ----_ ------ - -- -- -_ --_ -_ -_ -_ --- --- -_ ---_ --- ---- --- ------ _ --_ ...

:,:)1) 130 5:3,06 129 69.72 120 75,47 107 71,33 105 69,07 92 64,33 8S
t .. ·····-- - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - -- - - -- --- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - -- - - -- - --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

i �� ?� 17,27 39 21,08 12 7,54 14 9133 14 9,21 14 9,79 13".;¡

: �I) 80 40,88 73 39,45 9S 59.7 4 80 5,33 75 49,34 60 41,% 52
,¡� 9 4,71 9 4,86 S 3,14 3 US 6 2,63 3 2,09 5

\\� 8 4,19 7 3,78 8 5,03 10 6,66 10 6,57 15 10,48 15
...._--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 17,8 23 12,43 20 12,57 22 14,66 25 16,44 22 15,38 32
M•• _

!,\� 17 8,9 13 7,02 15 9,43 10 71 ,3:3 9 5,92 8 5,59 17
1,�Q 1 ,52 1 ,54 1 ,62 2 1,33 4 2,63 4 2,79 1
:, �Q 8 4, i 9 5 2,7 2 1.25 9 5,99 10 6,57 8 5,59 13
:.Q� 8 4,19 4 2,16 ") \,25 1 ,66 2 1,31 2 1, :39"-

1,••••_----- ___ ... ___ ........................... __ ........................... _______ ............ __ ............ __ ... ____ ... ___ ............... __ ... ___ ...... ____ .................................... ____ ............ ________ ......... ___ ... ___ ...

11 5,75 16 8,64 8 5,03 10 6,66 10 6,62 11 7,69 13
l, ........

............ ............... ............ ...... _ ... ........ ........ ... __ .... ... __ ................. __ ...... ... _ ......... ... ................ __ ... ...

¡,�� S 2,62 7 3,78 7 4,4 6 3,99 5 3,28 7 4,8'3 6
I,¡� 4 2,09 5 2,7 1 ,66 2 1,31 1 ,69 4

¡:,¡� l , 52 2 1 , 08 1 ,62 2 1 , 33 2 1 ,31 1 ,69 2

¡ ,\Q l , 52 2 1 ,08 1 ,66 l ,65 2 1 ,39 1

f����������� � �������������� � ���� � �� � �..������� ��� ������� � � ������ � ���� ��� � ������� � � � ��� � � �� ���� ���� ������ �������������
191 185 159 ISO 152 143 140

�.,..._--- - -- - --- - - - -- - -- - - - - -- -- - -- - - - - ---- - - - - -- - - - - - - - -- - - - -- - --- - - - -- - - --- --- ---- --- - -- ---- - - - - - - - ---- -- - ---- - --- - ----
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......-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19% 1940 1945 1%0 1955 1%0 1%5
r'··--------------------------------------------------------------------------------------------� - _

:.11 1 I) 8,47 11 9,S5 13 13 17 17,89 IS 19,35 17 18,88 19
,...•---------

-- --- -- - ------- - -- ---- - - ---- --- -- ------ - ------- - ----- -- - - -- - --- - - ------ -------- ------- --- ---- -- - ------------

.u ,84 2 1,75 2 2 4 4,21 6 S,4S 3 3,:3:3 4
.11 5 4.23 .5 4,38 .5 S .5 5,26 7 7,52 7,77 7
il i ,84 2 US 3 3 2 2,10 1,07 i.n 3

i .l1 2 i , 69 , 87 2 2 2 2 , 1 O 2 2 , \ S 3 3 , 3:3 3
!.11 ,84 , S7 4 4,21 2 2, i S 3 3,3:3 2
t .. ··----- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - --

.l1 3 2,54 6 5.26 2 2 3 3,\5 2 2,\5 2 2,22
�....--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
,84

1,69
3

,87
2,63
1.75

l, OS
1,05
i,05

1,07

2 l ,07
1, n
1,11

UI 59 49,99 63 5.5,26 S2 52 43 4S, 26 42 45, 16 41 45,55

•

1Q S 6,78 9 7,89 12 \2 o 8,42 7 7,52 9 9,99 i 8:,L.., v

',i � 32 27,11 "0 33,3:3 27 27 30 31, .57 30 32,2.5 29 32,22 30'JI.J

i,11 S 5,08 4 3,51
Ui 1"' 1 i, 01 1" 11,4 \3 13 .5 5,26 5 5,37 ? 3,33 4.J .J "

L .••___________________________:_________________________________________________________________________________________

:,�I 35 29,66 25 21,93 25 26 2S 26,3\ 20 21, S 21 23,33 1".:,
....._-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!.14 10 15,25 16 14,03 17 ¡ 7 16 16,84 13 \3,97 15 16,66 10'J

,11 3 2,54 4 3,51 3 3 1 1,05 1 1,07 1 1,11 1
¡,li \1 9,32 3 2,63 5 S .5 S,26 3 3,22 4 4,44 ·2
,11 3 2,54 2 \,75 \ 3 3, IS 3 3,22 1 1,11
......_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 10,16 9 7,89 7 7 7,36 1 i i l ,82 9 9,99 8
¡.,

_----- _ -- -_ ----_ ---- "
---_ ----- --_ -_ -_ -_ -_ -_ -- -- - - - - --- - - - --- - - - _ .. --- ---- - -- - - -- - ----

US 8 6,78 5 5,38 4 4 4 4,21 9 9.67 7 7,77 8
:I�� 2 1,69 2 1,75 1 1,05 \ 1,11
,11 2 1,69 2 1,75 2 2 2 2,10 2 2,15 1 1,11
,lI

1
••• - ....._- ..

.. _

f�-----;:�----��:��------;��----��:��------;::-------��-------�:----��:��-------��----��:��-------::----��:��-------::k.
_
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---------------------------------------------------------------------------------

1970 1975 1381 o 19%
--------------------�------------------------------------------------------------

20,08 14 20,:39 IS 23,43 13 20,31 ¡O 20,83
---------------------------------------------------------------------------------

4. 39 ') 4,47 6,25 5 7,81 3 6,24• .J

7,69 2 2,9:3 ., 4,68 4 6,25 S lO,! ¡.j

3,29 4 5,97 4 6,2.5 ., 4,68 1 2,08;,

3,29 5,9i 4 6,25 1,56 1 2,08
2,19 l ,49

---------------------------------------------------------------------------------

1,49 2 3,12 2 2,08
---------------------------------------------------------------------------------

1,56

1,49 1,56 1· U6 2,08

57,14 41 61,19 34 53,12 39 60,93 28 .58,33

19,78 15 22,38 13 20,31 15 23,43 12 25
32,96 24 35,82 20 31,2S 22 34,37 14 29,16

1 1,49 O 1 2,08
4,39 1 1,49 1 l,56 2 3,12 1 2,08

14,28 6 8,95 5 7,81 5 7,81 7 14. 58
----------------------�-----------------------------------------�----------------

10,98
1,09
2,19

4 5,97 4 6,25 5 7,81 7 14,58

2 2,93 l,56

8,79 5 7,46 8 12,5 s 7,81 2 4,16

8,79 4

1
5,97
1,49

7 10,93
1 1,56

4

1
6,25
l,56

2 4.l6

23,07 11 16,41 13 20,31 10 15,62 9 18,74
---------------------------------------------------------------------------------

67 64 64 48
---------------------------------------------------------------------------------

FONT: Elaboració pròpia, segons fitxes dels cursos domèstics, a partir

dels Censos de població de Torroja (A.M.T.)
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Quadre Ap. 3.8.-
Formes de residència. Gratallops, 1924-1986

-�.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1924 1930 19:36 19.40 1945 1950 1955
._----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 '3,09 13 8.88 15 '3,99 12 8,9.5 9 7,03 17 12,98 19
,u

_

i
I:, ,SS 6 4,08 7 4,66 ,74 I 7" 4 3,05 4� li

, V

Ib o s i 9 " i ,36 5 3,33 4 2,9:3 .5 3,9 7 S,34 10v L

i( 2 1,29 .5 3,4 ? 1,99 5 4,47 2 1 ,57 4 3,05 4.J

ld " 1,94 .74 1 ,78 2 1, S2 1.)

la

4 2,59 3 2,04 3 i,99 2,98 3 2,35 2 1,52

la
Ib
1¡

1,29 2 1,33 3 2
1

1,57
,78

2 1,52
,68

2 1,29 ,�2 ,66 ,74

100 64,93 97 65,98 92 61 ,33 84 62,58 89- 69,53 83 63,35 6i

Ja 19 12,33 19 12,92 18 11,99 13 9,7 15 11,72 12 9,16 16
Jb 61 39,61 56 :38,09 .56 37,33 51 38,05 58 4S,31 SS 41,98 44
J¡ 4 2,59 S 3,4 6 3,99 S 3,73 S 3,9 2 1,52 1
la 16 10,39 17 11,56 12 7,99 15 11,19 11 8.,6 14 11),69 6
--.�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 20,77 19 12,92 23 15,33 25 18,65 20 15,64 20 15,27 22
--.�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

la 19 12,33 16 10,88 16 10,66 19 14,17 13 10,16 lS 11,47 16
l'

3 1,94 O 1 ,65 1 ,78 1 ,76 1.¡

l¡ 7 4,54 2 1,36 4 2,66 3 2,23 3 2,35 2 ¡,52 4
la 3 1,94 I ,68 2 i,33 3 2,23 3 2,35 2 I, S2 1
--�._-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 2,59 15 10,2 17 11,33 9 6,71 7 5,47 9 6,87 14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

la ,64 6 4,08 12 7,99 7 5,22 6 4,69 9 6,87 12
Ib � 1. 29 7 4,76 A 2,66 1 ,74 ,784

I¡ ,68 1 ,66 ,74
Id ,64 ,68
��--�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wi 4+5 36 23,37 3A 23,12 40 20,66 34 25,37 27 21,11 29 22,14 36
���---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WiAL 154 147 150 134 128 131 123
�..

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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�.-.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

i 960 1965 1970 1 '375 198 i 1986
� .. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 ] 3, Sl 12 11,42 14 14,43 i S 1 s i 3 1'3 20,87 i '3 22. 09
r'·------------------------------------------------------------ _

:11 U ,96 , 2,06 4,3 4 4,:39 4 4,S.sI..

¡'1 6 5,41 8 7,62 i 7,21 7,53 8 8.79 6 6,97i"�
¡,t � 2.7 ,96 i 1,03 1,07 2 2, i 9 3 3,48¡ .... J

)1 � 1 Ç\ 2 1.9 3 3,09 3 3,23 S 5,49 6 5,97" I.. , 'J

1 1,03
� .. _----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3,6 s 4,76 5 5,15 4,3 2 2,19 1,16
M•••

_

2
2

i.e
1,8

2 1.9
2,86

1
3
1

1,03
3,09
1,03

1
2
1

1,08
2,14
1,08

1,09
1,09

1, ¡ 6
3

u ••• _

"i) S7 51 ,3.5 SI 48,S7 4S 45,39 Sl 54,81 56 61,53 52 60,46
..._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"l 11 9,91 12 11,42 17 17,52 16 i 7,2 20 21,97 22 25,58I"

)) 40 36,04 35 33,33 26 26,8 32 34,4 33 36,26 28 "'l C"
.J':" l 'ol";

",1 2 1,8 1 ,95 2 2,06 2 2,14 2 2,19
¡) 4 3,6 ., 2,86 1,07 1 1,09 2 2,32"

..._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 18,92 21 20 21 21,64 11 11,82 7 7,69 8 9,3
..._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

:3 1 S 13,52 16 15,24 16 16,49 10 10,75 6 6,59 8 9,3
�1 1 ,9 1 ,96 4 4.i2 1 i,07
11 3 2,7 2 1,9 1 ¡ ,03
í1 2 1,8 2 1.9 1,09

, .._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 12,61 16 lS,23 12 12,37 12 12,9 7 7,69 6 5,97
.�------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l.í 10 9 10 9,52 CI 9,27 o 8,6 5 5,49 4 d,65J v

!1 2 1,81 4 3,81 2 2,06 3 3,23 2 2,19 2 2,32
�l 1 ,9 2 1,9 1,03 1,07

,9
.._�----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ib 35 31 ,53 37 35,23 33 34,02 23 24,72 14 15,38 14 16,27
._------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111 105 97 93
o

91 86
._------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:laboració pròpia, segons fitxes dels cursos domèstics a partir dels Censos de població de Grata
lA, M. G. )



Quadre Ap. 3.9.
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tormes ¡ja residència segons posició social dels G,R,
Mitjanes per periodes (Sl

pnsir¡,) 5..!l:.:.l..il L
� d.a. fesWnc la

tL.BtT ¡ IJ NO-AGR f COLA

1, Solitaris
2, SI, nucli coni:
3, Simple
4, Extensa
.5, Múltiple
4+5
Nombre S,R,

1 NO PROP¡�TAR¡S
1, S'Jlltaris

2, SI, nucli coni .

3, Simple
4, Extensa
S, Múltiple
4+5
Nombre 6,R,

Torroja Torroja 6rat+Tor Grat+Tor 6rat+Tar
18S7-l ns 1303-192", 1 q2H 94Q i 945-1 %5 197r;-1 ns

7,20
1,80

72,97
¡ 1,71
6,30
17,11

111

IS,72
1,61

64,51
15,32
2,82
18,14
248

2 PErITs PROP!�IARIS
l, So l i ta ri s 0,93
2, SI, nuc! i (Dni, 2,32
3, Simple 67,23
4, Extensa 17,.54
5, Múltiple 11,95
4+5 29,50
Nombre 6, R, 644

3 M UlANS
l , So 1 i ta r i s

2, SI, nucli coni ,

3, Simple
4, Extensa
.5, Múltiple
4+5
Nombre S,R,

i ,36
1,36

56,12
27,89
13,26
41, I S

294

.4 8F�JESTANiS
1, Solitaris
2, SI, nucli coni . 1,03
3, Simple 50,51
4, Extensa 25,77
5, Múltiple 22,68
4+5 48,45
Nombre s.s 97

4,08
6,12
63,26
14,28
12,24
26,53

49

13,90
1,98

72,84
5,96
5,29
11,25

151

7,48
1,20

73,91
12,80
4,58
17,39
414

2,42
1,38
63,66
20,06
12,45
32,52

289

8,53
2,43
61),97
21,95
6,09
28,04

82

S,55
9,72
61,11
18,03
S,55
23,61

72

i 1,11
3,41
70,94
10,25
4,27
12,82

117

1 1,29
i ,41

66,33
16,53
4,43
20,96
496

6,01
2,84
53,16
24,99
12,97
37,97

316

1,98
4,95
47,.52
25,74
19,80
45,54

101

17,94
6,41
S5,12
12,82
7,69
20,51

78

21,36
0,85
69,23
S,12
3,42
8,54
117

21,36
l,53

57,90
i6,44
6,80
23,24

456

9,66
2,11
48,64
25,98
13,59
39,57

331

9,41
3,52
31,76
%,47
18,82
55,29

85

18,44

63,10
8,73
9,70
18,44

103

17,28

70,37
8,64
3,70
12,34

81

17,28
4,21
54,40
12,64
11,49
24, i 3

261

18,74
3,40

.sO

18,75
9,09
27,34

176

17,77
4,44

57,77
6,66
i3,33
20

45
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5 TOT91
l, Solitaris 4,83 7,46 8,13 14,62 19,50
2, S/ , nucl i ccni: 1,84 2,03 2,77 2)4 2,9S
3, Simple 63,30 66,51 58, i 8 54,07 5' �"

C
I
i L

4, Extensa \ 9, \ 3 \5,5\ 18,U \9,50 1\ ,47
5, Múltiple 10,88 7,46 12,46 9,56 9,34
4+5 30,01 23,98 30,90 29,05 20,81
N09\bre S,R, lA06 884 1155 1067 610

FONT: Elaboració pròpia, segons fitxes dels cursos domèstics, a partirdels Censos de població, cadastres i amillaraments. (A.M.G i A.M.T.)
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Quadre Ap. 3.10.-
Forma de residència a l'inici del cicle familiar

(residència postmatrimonial)
Gratallops, 1792-1853

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Per iode 1792-1809 1812-1829 1837-1853 TOi 1792-18.53
---------------------------------------------------------------------------------------------------

.; 77 49,35
---------------------------------------------------------------------------------------------------

3a/3b
3d

91 52,30
3 1 r 72

76 48,72
1 ,64

44 32,35
:3 2121

2il 45,28
7 1,50

36 20,69 35 22,44 43 31,62 114 2.1\,46

4a 20 11 ,49 17 10,90 20 1.1\,71 57 12,23
4b 26 14,94 O ,OI) 1 .74 27 5,79
Ac 8 4,60 11 7,05 9 6,62 28 6,01
Ad 8 4,60 6 3,85 13 9,56 27 5,79
---------------------------------------------------------------------------------------------------

44 25,29 44 28,21 46 33,82 134 28,76

Sa 20 11,49 17 10,90 2i 1.5,44 -o 12,45�..,

Sb 24 13,79 25 16,03 24 17,65 73 iS,57
Sc O ,00 1 ,64 2 1,47 3 ,64
Sd l ,57 1 ,64 O ,00 2 ,43
---------------------------------------------------------------------------------------------------

TOT 4+5 80 4.5,98 79 50,64 89 65,44 248 53,22

TOTAL 174 156 466
---------------�----------------------------------�------------------------------------------------

FONT: Elaboració pròpia, segons fitxes dels cursos domèstics, a partir de les Llibretes
de compliment Pasqual.
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Quadre Ap. 3.11.
Forma de residència a l'inici del cicle familiar

(residència postmatrimonial)
Torroja, 1867-1920

Peri!:lde 1867-1895

3 124 53,22

3a/3b SO 21,46
74 31176

58 24,89

1903-1920 iOT 1867-i920

75 59,06 19'3

27 21,26
4:3 37,80

77 21 ,:3'3
i 22 :33,8'3

31 24,41 89 24,72

4a 44 18138 21 16,54 65 18,06
4b 1 f' I ,79 2 ,56, "

4c S 2, IS � 1, S7 7 l.94'-

4d 8 3,43 7 S,51 15 4,17

s 51 2i ,89
------�--------------------------------------------------------------------------------------------

21 16,54 72 20,00

Sa
5b
Sc
Sd

19
19
8
S

8,15
8,15
3,43
2,15

7
7
I
6

5,51
S,Si
,79

4,72

26
26
9

11

7,22
7,22
2,50
3,06

TOT 4+5 109 46,78
---------------------------------------------------------------------------------------------------

52 40,94 161 44,72
---------------------------------------------------------------------------------------------------

TQTAL 233
---------------------------------------------------------------------------------------------------

127

o
360

FONT: Elaboració pròpia, segons fitxes dels cursos domèstics, a partir dels Censos de

població, registre civil i parroquial, cadstres i amillarament R.C., A.P., A.M.)
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Quadre Ap. 3.12.
Forma de residència a l'inici del cicle familiar

(residència postmatrimonial)
Gratallops + Torroja,_ 1924-1986

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PeriQce 1925-1940 1970-1986 TOi 1924-1986

3 .ss 40,44 5:3 37,32 13 52,00 121 39,93

3a/3b 53
2

38,97
1,47 o

37,32
,00

12 48,00
4,00

118
.)
�

38,94
,993d

4 51 37,50 46 32,39 -S 20,00 102 33,66

4a 36 26,47 34 23,94 1 4,00 71 23,43
4b O ,00 I) ,00 3 12,00 3 ,99
Ac 8 5,88 -5 3,52 1 4,00 14 4, 62
Ad 7 -5,15 7 4,93 ° ,00 i 4 4,52

S 30 22,06 43 30,23 7 28,00 80 26,40

Sa IS 11,03 30 21,13 4 16,00 49 16,17
50 12 8,82 9 6,34 3 12,00 24 7,92
Sc 1 ,74 3 2,11 O ,00 4 1,32
Sd 2 1,47 ,70 ° ,00 3 ,99
---------------------------------------------------------------------------------------------------

¡Oi 4+5 81 59,56 89 62,68 12 48,00 182 60,07

TOTAL 136 142 25 303
---------------------------------------------------------------------------------------------------

FONT: Elaboració pròpia, segons fitxes dels cursos domèstics, a partir de ls Censos

de població, registre civil i parroquial, cadastres i amillarament ( R.C., A.P., A.M.)
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Quadre Ap. 3.13.-
Forma de residència al final del cicle familiar

Gratallops, 1792-1853

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1792-1809 1812-1829 1837-1853 TOi 1792-18.53
---------------------------------------------------------------------------------------------------

8 8,60 18 10,84 30 13,57 56 11,67
---------------------------------------------------------------------------------------------------

la O ,00 2 1,20 6 2,71 'J 1,67'o

lb 8 8,60 14 8,43 21 9,50 43 8,96
I e O ,00 2 1,20 O ,00 2 ,42
ld O ,00 ,00 ") 1 ,36 � ,63..J 'o

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 o ,00 o ,00 ,45 ".
1,,1

======================================================�============================================

2a
2b
2c

,00
,00
,00

,00
,OI)
,00

,45
,00
,00

I
O
O

,21
,OI)
,00

1 27 29,03 70 42,17 76 34, 39 '�") 36,04.J I ts
---------------------------------------------------------------------------------------------------

3a 3 3,23 3 1,81 15 6,79 21 4,38
3b 8 -8,60 28 16,87 24 10,86 60 12,50
3c 4 4,30 5 3,01 6 2,71 15 3,13
3d 12 12,90 34 20,48 31 14,03 77 16,04

39 41 ,94 51 31),72 70 31,67 '160 33,33

4a 32 34,41 36 21,69 46 20,81 114 23,75
4b 1 1,08 S 3,01 5 2,2S 11 2,29
4c ., 3,23 ., 1,81 6 2,71 12 '2,50'o ..J

4d 3 3,23 7 4,22 13 5,88 23 4,79

s 19 20,43 27 16,27 44 19,91 90 18,75

.sa 9 9,68 12 7,23 21 9,50 42 8,75

.sb 10 10,75 15 9,04 18 8,14 43 8,96
Sc O ,00 O ,00 4 1,81 4 ,83
Sd O ,00 O ,00 1 ,45 1 ,21
---------------------------------------------------------------------------------------------------

iOT 4+.5 58 62,37 78 46,99 114 51,58 250 52,08
---------------------------------------------------------------------------------------------------

TOiAL 93 166 221
o

480
---------------------------------------------------------------------------------------------------

FONT: Elaboració pròpia, segons fitxes dels cursos domèstics, a partir de les Llibretes

de compliment Pasqual i actes parroquials. (A.H.A.G.l
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Quadre Ap. 3.14.-
Forma de residència al final del cicle familiar

Torroja, 1867-1920

Per¡l)C2 1867- \:39.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ïOi 1867-19201903- ¡ '321)

15 12,61

---------------------------------------------------------------------------------------------------

38 17,8423 24,47
---------------------------------------------------------------------------------------------------

la " l,68 .s 5,32 7 3,29I-

1b 10 8,40 11 11,70 21 9,86
I e 1 ,84 " 2, ¡ 3 ... l.41I- .J

Id 2 1.68 S 5,32 7 3,29

2 ,84

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1,412 2,13 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------

2a ,00
,00
,84

2b
2e

1. 06
,00

1,06

I .

O
2

,47
,00
,94

3 42,86

---------------------------------------------------------------------------------------------------

81 38,0351 30 31,91
---------------------------------------------------------------------------------------------------

3a
3b
3c
3d

15 12,61
25 21,01
4 3,36
7 5,88

10 10,64
6 6,38
7 7,45
7 7,45

25 11,74
31 14. 5S

.

11 5,16
14 6,57

36 30,25

---------------------------------------------------------------------------------------------------"

65 30,52

4a
4b
4c
4d

21 17,65
3 2,52
5 4,20
7 5,88

5 16 13,45

Sa
Sb
5e
Sd

6

6
2
2

5,04
5,04
1,68
1.68

29 30,85

20 21.28
° ,00
4 4,26
5 5,32

41 19,25
3 1,41
9 4,23

12 5,63

10 10,64 26 12,21

8
I
O

1,06
8,51
1,06
,00

7

14
3,29
6,57
1,41
,94

3
2

TOT 4+5 52 43.70

---------------------------------------------------------------------------------------------------

39 41,49 91 42,72
---------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 119
---------------------------------------------------------------------------------------------------

94

o
213

FONT: Elaboració pròpia, segons fitxes dels cursos domèstics, a partir dels Censos

de població, registre civil i , parroquials i amillaraments , èadastres (R.C., A.P., i

A. M. )
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Quadre Ap. 5.15.-
Forma de residència al final del cicle familiar

Gratallops + Torroja, 1924-1986

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Període 1924-1940 134S-i965 1970-1986 iOT 1924- 1 386

24 20, 17 34 2:3,94 as 28,63 93 24,28

la 8 5,72 8 5,63 12 9,84 28 i ,:31
lD 12 10,08 21 14,79 17 13,93 SO 13,05
1 e 2 1,58 2 1,41 i rB2 S 1 ,31
Id 2 1,68 ,) 2,11 5 UO 10 2,S1"

2 3 2,52 2 1,41 4 9

2a
2b
2c

i
2

,84
1,68
,00

2
,00

1,41
,00

2 1,64 3 ,78
1,31
,26

O'')
,'.J':' S

,82

3 48 40,34 44 30,99 57 46,72 14'3 38,90

3a 9 7,56 8 5,63 4'') 35,25 SO 15,67J

:3b 16 13,45 13 9,15 11 9,02 40 10,44
:3c 5 4,20 4 2,82 1 ,82 1O 2,61
:3d 18 1 5,13 19 13,38 2 1,64 39 10,18
---------------------------------------------------------------------------------------------------

35 29,41 50 35,21 12 9,84 97 25,33

Aa 28 23,53 42 29,58 10 8,20 80 20,89
Ab 2 1,68 1 ,70 " 1,64 S i ,31L

4c ,84 ? 2,11 O ,00 4 1,04oJ

4d 4 3,36 4 2,82 O ,00 8 2,09
---------------------------------------------------------------------------------------------------

S 9 7,56 12 8,45 14 11,4& 35 9,14
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sa 5 4.20 11 7,75 11 9,02 27 7,05
Sb 1 ,84 1 ,70 2 1,64 4 1,04
Sc 2 1, 68 ° ,00 1 ,82 ') ,78"

Sd 1 ,84 O ,00 ° ,00 ,26
---------------------------------------------------------------------------------------------------

iOi 4+5 44 36,97 62 43,66 26 21,31 132 34,46
---------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 119 142 122
o

383
---------------------------------------------------------------------------------------------------

FONT: Elaboració pròpia, segons fitxes dels cursos domèstics, a partir dels Censos

de població, registre civil i parroquial, cadastres i amillarament. (R.C., A.P. i A.M.l
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Quadre Ap. 3.16

Iipus de parents en els G.R. (a l'inici dei cicle familiir)

1792-1853
H W A]o.

1861-1920

_li j_ A�b.
1924-1986

_li j_ Amb.

4aJ tX,ense5 ascendents

25
14

32
13 1
19 22

1FF
FM
MF
�M

F + FF
HF t FF
wM + HF

to) Extenses descendents

ZCh
SCh
SW
S� t OH

4c) Extenses col. laterals

8 + l
8
Z
Z t MZ
SW + BCh
Fl
MB
HZ
ZH
8S
BCh
lO
lS
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4d) Extenses 1 i n 131 s col.laterals

F + 8
F + Z
F + 8 t Z
F + BO
F t FZ
� + 8
M + Z 10
M + Z + ZO
H + 8 + Z fi

M + MZ
H + FZ + Z
WM+WB+HZ
M + MB

Sa) Múltioies linials

p 45 21 17 2
P + FF 4 1 3
P + FM 1
P + MF
P + MM

ïP t HF

5b) Múltiole linial extensa ca 1.1 atera 1

P + 8 21 8 4

P + Z 1 9 5 7 4

P + B + Z 23 7

PtB + BW 3
P + Z + FZ 3
P + FM + Z
P +8 + HF
ïP+ W8 + HB -

WP+ WZ + HM
WP+W8+WZ+HB
WP + HZS

Sc) Húltiole col. lateral

B + BW 2
B + 8W tBCh 3

B t Z + ZH 1

Z + ZH
Z + ZH tZHCh -

HZ+HZH+ZChtWF-

Sd) Múltiole linial col. lateral

PtB + BW
P+8+8W+BCh
ptB + ZH
P+Z+ZH+ZCh 1

P + Z+ZH+B 2

FONT: Elaboració pròpia, segons fitxes dels cursos domèstics, a partir dels Censos
de població, registre civil i parroquial, cadastres i amillarament. (RC., A.P., i A.M.)
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----------------
--------------------------------------------------------------------------------------

Quadre � 1 �
", II

Mobilitat dels grups residencials
Variacions i continuïtat en els G. R.

------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Any iota I Pr�sents NGUS ';. R. G.R. oue Any iatai Presents Naus G.R. G.R. O"C��

G.R. al cens desaoa- " Q a I cens cesanar e i xen"".11.

anterior re ixen anterior

Gratallocs. 1792-1853 iorr'Jja. 185i-1920
1792 196 19 (9. Ï) 1857 14' 196 ( 100, O) 29 ( 14,8)• o

1797 213 1ii ( 83. O) 36 ( 16,9) (7. 5 i 1870 191 167 187,4) 24 ! 12.5 i 21 ( 10,9)
1800 218 197 (90,4) 21 ( 9,6) 16 ( 7 f 3 ) 1875 194 170 (87,5) 24 112.4) ( 3, O)
1804 229. 202 (88,2) 27 ( 11 ,8) 20 ( 8 , 7 i 1880 214 18B 187,8) 26 ( 12,1 ) 25 ( 12,1 )
1809 236 209 (8B, 5) 27 ( 11 ,4) 22 111, O) 1884 208 188 (90,3 i 20 (9,6) 30 ( 14,4)
1812 274 210 ( 75,6 ) 64 (23,3) 16 ( 5,8) 1889 203 185 ( 91 ,1) l' 112,3 i 25 ( 12,31-"

1 9 16 267 258 ( 95,6) 9 ( 3,3) 39 ( 14,6) 1895 200 178 189,0) 22 ( 11,0) ," ( 17,5 )-�

1819 282 228 180,8) 54 ( 19,1 ) 21 (7, <[) 1903 191 155 (S6, 3) .? ¡; ( 13,6 ) 30 ( 15,71_-

1824 284 261 (91 ,9) 23 (8,1) '? ( 11 ,2) 1906 185 161 (87, O) 24 ( 12, '3) �Q 121,OlJ_ -"

1826 292 252 ( 86 ,3) 40 ( 13, i) 50 120,5) 1911 159 146 (91 ! 8) 13 ( 8 , 1 ) 29 ( 18,2 )
1829 262 232 ( 88,5 ) 30 ( 11 .4) 47 ( 17,9 j 1918 150 130 (86,5 i 20 ( 13,3) 16 ( 10,5)
1837 243 215 (88,4) 28 ( 11 ,5) 17 16,9) 1920 152 134 (88,1) 18 1 11 ,8) 18 ( 11 , a

1839 238 226 (94! 9) 12 ( 5, O) 21 (8,8 j
1842 230 217 ( 94,3) 13 ( 5,5) '3 ( 3,9)
1846 271 221 (81,5) 50 ( 18,4) 45 ! 16! 6)
1848 231 226 (97,8) ( 2,1 ) 48 (20,7)
1853 187 183 (97,8) 14 (2,1)

Gratal1o�s, 1924-1986 Torroja. 1925-1986
1924 154 31 (20,1) 1925 143 134 (93,7) 9 (6,2) 20 113! 9)
1930 147 p� (83,6) 24 ( 16,3) 21 ( 14,8) 1930 140 123 187,8) 17 ( 12,1 ) 21 114,9)
1936 150 132 (88, O) 18 ( 12, O) 27 ( 18, O) 1936 118 112 ( 94,9) 6 I ¡; n' 12 ( lO! 1 )\ W ! � I

1940 134 123 (91,7) 11 (8,2) 20 ( 14, '3) 1940 114 106 (92,9) 8 ( 7 ,O) 20 ( 17,5)
1945 128 114 (89, O) 14 ( 10,9) 17 ( 13,2) 1945 100 89 (89,0) 11 111, O) 17 ( 17 • O)
1950 131 111 (84,7) 20 ( 15,2) 24 ( 18,3) 1950 95 83 (87,3) 12 ( 12,5) 15 ( 15,71
1955 123 107 (86,9) 16 ( 13. O) 26 (21 ,1) 1955 93 80 (86! O) 13 ( 13,9 i 14 ( 15.05
1960 111 97 (87,3) 14 ( 12,6) 17 ( 15,3) 1960 90 79 (8i,71 11 ( 12,2) 14 ( 15,5)
1965 105 94 (S9! 5) 11 ( 10,4) 16 ( 15,2) 1965 91 76 (83.5) 15 ( 16,4) 20 (21,9)
1970 97 89 (91.7 ) 8 (8,2) 14 ( 14,4) 1970 57 ., (92,5) 5 (7,41 10 ( 14. g)o.

1975 93 83 (89,2) 10 ( 10,7) 10 ( 10. 7l 1975 64 �_ 189, O) i
' 1 � 'J I 8 ( 12,5)_I \ 101, .. 1

1981 91 83 ( 91 .2) 8 ! 8.7) 14 ( 15,3) 1981 64 56 (87.5) 3 í 12.5) 19 (. ! 8,7 )

1986 86 77 (89,5) 9 ( 10,4) 1986 48 45 (93,7) , ( 5,2 )J

------------------------------------------------------------------------------------------------------

F o Ml: Elaboració pro p i a segons fines e e l s cursos s e s e s t i e s
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-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------

Quadre Ap. 4.1.

Persones elegides COI a .!r�essors en els testa�!nts de Torroja (180Q-ln5 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1801 1841 1871 1901 1801 1841 18i 1 1901
1840 1870 1900 1936 TOT 1840 1870 1900 1936 TOi

�omes Dones
'i 11 H 13
W+S 15 H+S 11 21
W+S 8 H .. g I 8
m H+F 19
W+OH H+OH 1
i+lH H+ ZH 3
W+Altre M+AHr! 11 13
�+Rector H+Rmor

3 10 21 S
S+S 10 2 20 S+S
S+8 8 12 StS
5+0 S+O
S+lH S+ZH
S+OH S+OH
srwa SHB
S+Altre 11 12 S+A 1t r: 15
S+Rector 3 S+Rector
O O
BtB 11 B+B
B+lH 11 12 B+ZH
B+OH 4 4 B+OH
B+A1tre 8 13 BtAltre
S+F 1 2 B+F
B+H 1 3 8+H
8+WB 8 am
B 3

lH+lH lH+ lH
LHfA ltrs ZH+A1tre
WB+A ltre HB+Altre
SS+BS aS+BS
8S+lS 8S+lS

HBS+HBS �BS+HBS

HSS+ lS �B5+lS

F8S+Rector HBStRector -

MaS+A 1tre MaStA ltre
HaS+HlS �BS+HZS

FrA 1t re 2 F+A 1t re

.aS+BS 1 mm

A1tre+A1tre 27 4 4 44 A ltretA ltre -

Recto r+Alt re 8 3 11 Rector+A ltre 3

Ho previst 10 12 29 No previst - 10 23

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 151 41 41 37 270 TOTAL 76 36 32 40 184
-----------------------------------------------------------------------------------------------

f�n t: E I aconG i o pr òp i a. sagon! testHtnts parroquials de Tor r oi a. LP. T.
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Qu ad re � p. 4. 2 .

Tious de oarents cue reben béns a part deis hereus [¡]
(en testaments amb nomena�ent d'hereul. Torroja, 1801-1936.

Home Dona i 8) 1
1 gIl fOTAL

ss
SO
OS
00
S'i
OH
�
g

BS
BO
ZS
lO
lH
�B
m
WBS
m
ïZ
WlH
F
M

FBS
Fm
Fillo l
Fillola
Altres

TOTAL 481

180 1
1840

18 ¡I
1900

1841
1810

190 1

1936
1801
1840

1841
1870

1901

1935

52
lli

19 120
2Q4

204
232

1

43
3i

314
332

2

11

33
38
13 21

19
29

48

34
1

11

103 94 63

SS
SO
OS
00
S�
OH 12

li
1 Q

13

14
16
11
13 8S

80
IS
la
ZH
HB
H8W
HBS
Hao
HZ
HZH
F
K

FBS
FBSW
Fi 110 l
Fillola
Altres

11

12
15
17

1
1
1
1

15

741 88 80 458TOTAL 202 88

('J 15 cOlptaoilitlen tOt9S les tr ans s i s s icns de bens Que uncionsn els t as t aaant s , e rc l cuen t a i'�ereu, tenint

en eOlpte Que en un lateiA testalent �i ha nor.allsnt diverses trans.issions a persones diferents. Tenil en ca.·

pte tots els tipus de trans.issions (robes, diners, joies, terres, etc.), pero cada persona notes és cOlptabilit·

¡ada una isgada, encara que rebi diverses trans.issions alhora.

fORT: Elaboració pròpia, >esons testuents parroquials da Torroja. LF.i.
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Quadre Ap. 4.3.

Successió domèstica, segons la posició dins la fratria. Gratallops i Torroja, 1792-1986
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL Gratal100s Torroja Ier+ürat Torroja Gratallops
Posició 1792-1986 1792-1853 1867-1925 1925-1986 1926-1986 1926-1986

A. Fill primogènit 385 (�2.1) 190 (\9,6) 106 (51,5) 89 (43,4) 38 (40.8) 51 (45,9)
8. Fill no primogènit ¡OS ftU) 51 (! 6, O) 30 (14,6) 24 (11,7) 4 (4,3) 20 (18,0)
C. Fill (ordre éescen.) 36 ( 4, g) 27 (8,5) ¡ (4,4) 2 ( 1, O) 1 ( 1, Q ) 1 10, g)
O. Filla primogènita 142 (1 g, 4) 30 (9,4) 44 (21,3) 68 (33,1) 41 (44,1) 27 (24,3)
E. F i 11 a n o o r i ma 9 ènit a 33 (4,5) 8 (2,5) 12 (5,8) 4 (3,8) 4 (4,11 (6,3)
F. Filla (ordre cesccn.) 17 (2.3) 10 (3,1) 5 (2,4) 2 (1,0) 2 (2,1) , (O, g)I

G. Altres 12 (1, ó) (0.9) 2 (0,9) 7 (3,4) 3 (1 ? \ 4 f3,6)"!"¡

A+B+C. FILL 526 (72,0) 168 (84,0) 143 (69,4) 115 (56,1) 43 (46,2) 72 (64,3)
O+E+F. FILLA 192 (26,3) 48 (15, O) 61 (29,6) 83 (40,5) 47 (50,5) 35 (31,5)
B+C+O+E+F.FILL/A NO PR. 297 (40,7) 99 (31, O) 91 (44,2) 107 (52,2) 51 (55,9) 55 (49,5)

TOTAL 730 319 206 205 93 111

Posició 1792-1809 1810-1830 1830-1853 1867-1899 19OQ-1925 1926-1940 1941-1g65 1965-1986

A. 70 (67,9) 58 (58,0) 62 (53,4) 68 (57,6) 38 (43,2) 41 (48,8) 40 (38,5)
B. 8 (7,8) 2Q (20,0) 23 (19,8) 16 (13,5) 14 (15,9) 6 (l,I) 17 (16,3)
C. 12 (11,6) (7, O) 8 (fi, 9) fi (5,1) 1 (1,1) 1 (1,2) 1 (O, g)
O. 8 (7,8) (8, O) 14 (12, O) 21 (17,8) 23 (26,1) 25 (29,7). 38 (36,5)
E. (1, O) (3,0) � (3,4) (1, l) 10 (11,4) 6 (7,1) 4 (3,8)
F. (1,9) (3, O) 5 (4,3) 4 (3,4) 1 (1,1) 1 ( 1,2) 1 (0,9)
G. ( 1 ,9) (1, O) O (O) 1 (0,8) 1 ( 1 ,2) 4 (4,8) 3 (2,8)

A+B+C 90 (87,4) 85 (85,0) 93 (80,2) 90 (76,3) 53 (60,2) 48 (57,1) 58 (55,7)
O+E+F 11 (10,6) 14 (14, O) 23 (19,8) 27 (22,9) H (38,6) 32 (38,1l 43 (41,3)
B+C+O+E+F 19(18,4) 34 (34,0) 46 (39,6) 43 (36,4) 48 (54,5) 38 (40,5) 60 (57,7)

TOTAL 103 100 116 118 88 84 104 17
--------------------------------�--------------------------------------------------------------------------------

FO.r: Elaboració pròpia, sesons fitx!s dels cursos do.èstics



-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quadre .Ap , 4.4.

Practica de l'ulti�ogenitura en les succesions de Gratallops i ¡arroJi (1792-1985)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Grata 11005 Torroja GrattTor TOi AL
1792-1853 1866-1925 1926-1986 1792-1986

Nombre total d'ultimogen [xl. 49 29 31 109
� sobre total de succesions (lU) (14,1) ( 15,1) ( 15. O)

Posició del darrer fill TOT PW[u] TOi PRIH[uj TOT PRI�[H] iOT PRIM [¡i:]
en la iratria
20n 10 17 42 17
3er 15 6 28 8
(art 9 21 3
5è 5 10

6è 1

7è
8è
9è

(li NoUre 1e casos en !ls Quals el Ulrer fill es a la vegada el priloganit s as c u l
í

fONI: ,Iaooració pròpia, segons fitxes dels cursos dOlèstics

Quadre 4.5.

Succesió do�èstica, segons la propietat dels grups residencials.

Gratallops i Torroja, 1867-1986

TOTAl,_ 1861_-_1925 Tor,_1861-1925 ior+Grat, 1926-86
Posició 2 3

-_
4
--

2 3 4 3 4

A. Fill primogènit 115 (44,2) 5i (53,3) 22 (51,2) 68 25 13 48 32
8. Fill no primogènit 36 (13,8) 13 (12,2) 5 (11,6) 23 4 3 13 9

C. Fill (ordre dese.) 9 (3,5 ) O O 7 O

O. Filla primogènita 73 (28,1) 27 (25,2) 12 (27,9) 30 10 43 17
E. Filia no primogèn. 14 (5,4) 9 (8,4) 2 (4,6) 6 5 8 4

F. Filla (ordre dese.) 6 (2,3 ) O (4,6) O

G. Altres 8 (3,1) O (4,6 ) 1

Clisse: 1 : ',tits propietaris ¡incluint nO'propietaris i sense activitat l�ricolal;

l : �itjans: , : Senestants. Font: elaDoraeió pròpia, segons fitxes dels cursos dOlèstics.
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Quadre Ap , 4.6.

RElacions amb els altres ger�ans, auan el orinogènit masculí és el succesor

Gratal100s i Torroja (1792-19861

Grata llops
1792-1853

Torroja
1806-1925

Grat+ior
192H986

TOTAL
1792-1986

I._T� D'ALTRES GER�ANS?

1. Fill únic 31 (10, O) 29 (14,1) �O (24,7) 110 (14,5)
2. Amb germans (8) 25 (7,9) 29 (14,1) 34 ( 16,8) 83 (11,7)
3. Amb germanes (Z) 66 (21, O) 39 ( 18.8) 57 (28,1) 162 (22,1)
4. Amb germans/es (8+Z) 194 (61, O) 107 (51,9) 62 (30,3) 363 (51,4)
2+3+4. Allb germans (8 o Z) 287 (90, O) 177 (85,8) 154 (7U) 618 (7U)

II. RESIDè�CIA D'ALTRES AL MATEIX G.R.GER�A�S DESPRÉS DEL SEU HATRI�ONI [tit]

1. Fill únic 24 (7,2) 28 ( 13,1) 47 (23,4) 99 (11,4)
2. Germà/ns solters 180 (56,4) 54 (25,2) 53 (25,8) 287 (39,3)
3. Germà/ns casats 16 (5, O) 18 (8,7) 10 ( 4, g) 44 (6, O)
4. Cap germà al G.R. 80 (25,1) 83 ( 40,3) 69 (33,6) 232 (31,8)
5. Solter,s/. germans [i] (1,2) ( l ,9) 13 ( 6,3) 21 (2,9)
6. Solter,a/.germans [i;] (0,01 ( 1,5) 1 (0,5) 6 (0,8)

:: S/.germans coresidents 107 (33,6) 114 (55,3) 130 (63,4) 351 ( 48,1)
:: Amb germans coresid. 198 (62,0) 75 (36,4) 64 (31,2) 337 (46,2)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desconegut
TOTAL

13
319

15
206

9
205

37
730

--------------------------------------------�-----------------------------------------------------------

[�l Prilogènit·succesor que no arriba a casar·se, que residirà 501 a la lort dels pares.

[�'l idel., Que residira alb d'altres gerlans a la lort dels pares

[*i*l En el cens posterior al litriloni.

FONT: Ela�oració pròpia, segons fitxes oels cursos do.èst;cs



Qu ad re �,p. "-. 7 •

Formes d'herència i Gratal1cos i TorroJ! (1851-1986)

Tipus TOTAL Torroja Ior+ürat Torroja Gratailops
d'herència 1861-1986 1851-1925 1'l2t-198¡ 1926-1986 1n6-!,)86

1. Hereu únic 219 (58,1) 119 (ÓU) 100 (5],2) 59 ( � i, 3) 41 (48,2)
2. Hereu p ra i . 104 (2 i, 6) 46 (24,3) 58 f '-;[¡ ,�\ 32 111 11 25 (JO,6 ), .... ! '''.I I.'¡'! ,)

., Rea . no i g. ?- (7,2) 12 (5,3) 15 (8, O) 7 (5,81 8 (9,41J. ./

4- Rep. i gu a i. 27 (7,2) 12 (6,3) 15 (8.Q) 5 (UI 10 (11, í)
2+3+4 158 ( 41,9) iD (37, O) 88 (45,3) 44 í42, i) H (51, t:
Totai 377 189 183 102 85
Oesc. 34 17 17
TOTAL 411 205 205 111 93

1 : Hereu ún i c (totes ias tarras i i as c e l s s per a un s e i hereul. In c l cu dues f cr as s :

la) harau ún i c i 1C} Hereu principal. OIO tr an s s i s s i
è

us dinars a l s altres fills;
1: Harau principal. alb translereneia de :arres e cases a :'altr9s roereus; 3: Re¡artieió no

igualitària; t: Re�arti�ió no igualitarla.
far.t: e l ae c r ac

í è

prQpiar sag:ns fitxes c a l s cur s e s c cs s s t
í

c s

Quadre .�p. 4.8

Forme� d'herència a Gratalioos t Torro]a (1861-19861, per perlades

Tipus
d'herència 1867-00(%) 1901-25(%) 192HO(�) 1941-65(%) 1955-36(n. )

1. Hereu únic 66,0 59,0 40,9 58,3
2. Hereu era], 24,5 24,1 33,3 28,1
3. Rep. no ig. 5,6 i ? 11,1

•

?
. ,. b, •

4. Rep. i gua 1. 3,7 9,6 8,6
-

1/ "

2+3+4 33,8 41, O 53,1 41, fi 5
Totai 106 83 81 96 11

Oesc. 12 5 3 8 6
TOiAL 118 88 84 lQ4 17

I : Harau únic Itotas las tar ras i illobles par ¡ un sol harau!. Incl:u dua. for.as:

li) hereu únic i a} Hareu principal, ab t r ans s i s s i
é

da ji�ars al. altres fills;

1: Hereu principal, alb transferència oe terres o ;asas a d'altres hereus;

" ;epartició no igualitari.; 4: iepartició no igualitari a ,

fO�T: ,I.:or.ció pr:pia, segons Fitxas aals cursos jClesti�s.
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-----------------------------_ .. _---------------------------------------------------------------------------------

Quadre 4.9.

PrevisIons de naaenament d'hereu en els testaments de Torroja (1800-1936): tious de ncmenament
i relació de parentiu del testador amb la persona nomenada.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18QO-I840 1841-1870 1871-1900 1901-1936 TOTAL

lA) Hereu únic
S
O
H 41',

I �

• IQ
H o F 1 1
TOTAL 7 (3,01) 8 í 10,38} 9 (12,31) 11 (12,8) 35 (7,5)

Ib) Hereu orincioal
(d'altres dotats a�b diners)
S 118 32 19 16 59
O (a�b al 5 4

O (sense O) 16

SS, OS, SO, 00. 5

S/O ,elecció cònjuge sobrevivent i -

2 17

BS, BO, lS, lO, 2 11

M o F 1 6

B, i. 2 3

Altres 2 2 1 5
TOTAL 140 (61,1) 43 (53,S) 37 (50,7) 37 (43,O) 257 (55,8)

.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Hereu orincioaJ
(d'altres amb terres/cases

� + S

� + (S) + O

[+(O}tS
[+O
S o O + altres

BS, BO, lS o lO
H o F
Altres
TOTAL

26
13
4
1

24
5
2
4

14

53 (23,3) 14 (18,18) 11 (15,1) 6 (1, O) 84 (18,2)

3) Reoartinent no igualitiri
SIS
5/(5}/0/(O}
O/O
S o O/altres
B,l
55,OS,50 o 00
BS . BO, ZS o lO
Altres
TOTAL

2
4
1

2
1

4 (1,7) 5 (6,5l 7 (9,6) 18 (20,9)

12
1

34 íi. 4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



4) Reoartiment igualitàri
SiS
5/(5)/0IS)
O/O
B2

SS,DS,SO o 00

BS,BD,ZS o ZO
Alt res
TOTAL 2 iO,9) 111,29) 5 (6,8) H (lU) 22 IU)

5) Altres
Indeterminat

SIesoecif i car
ànima o fundacions
TDiAL

15 18
6

21 (9,2) 6 (7,8)
2
3 (4,1) 28 (6,1)

RESUM
1+2 Hereu principal 200 í 88.1 ) 65 (8404) 57 (71,8) 54 (6U) 376 (81,7)
3+4 Reparti�ent 6 í 6,2) 6 (7,8) 12 (16,4) 22 (37,2) 56 (12,2)
Altres 21 (9,2) 6 (7,8) 3 (4,1) 28 (6,1)
2+3+4+ Transmissions Ge terra

a d'altres no hereus 65 (28,6) 22 (28,6) 24 (12,9) 38 (44.2) 140 (30,4)

TOTAL 221 77 73 82 m

FONT: Elaboració pròpia, s�gons testalents parroquials de Torroja. '.F.i.
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