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Tat i l'extensió que ocupen, els boscos aranesos presenten problemes importants
que dificulten la seva rendibilitat comercial. L'avet, l'espècie que més hi abunda, ofereix
una fusta de baixa qualitat i pràcticament només es destina a l'elaboració de taulons per
la construcció. D'altra banda, com assenyala el Pla Comarcal de Muntanya (1991:181),
els aprofitaments pastorals han relegat històricament el bosc als llocs més desfavorables,
allí on els pendents són més accentuats i la productivitat del sòl és inferior. No obstant
la mecanització de la major part dels treballs, els costos d'explotació són elevats en
relació amb d'altres comarques (per l'orografia del terreny, la localització dels arbres i
les dificultats d'accés) i aquesta només és rendible amb l'aprofitament de grans partides
de fusta. Al llarg d'aquest segle hi ha hagut diferents intents per planificar l'explotació
dels boscos i procurar d'obtenir un rendiment fix a compte dels recursos comunals. Als
anys setanta, la Mancomunitat Forestal, amb l'assessorament tècnic de l'Icona (cf.
Gonzalez-García, 1971), va promoure la gestió conjunta de tots els boscos de la comarca.
El projette consistia en avaluar les tales que podien fer-se cada any i concedir-ne
l'explotació per deu anys, repartint-se els guanys proporcionalment entre tots els pobles
Una experiència similar s'havia assajat ja a principis de segle en alguns pobles a nivell
municipal. Així, Canejan, per exemple, va "ordenar" els seus boscos al 1907, assignant el
seu aprofitament comercial a un sol arrendatari per un període de deu anys (cf. La
ordmaaón..., 19C9). En cap dels dos casos l'empresa no va donar els resultats esperats a
causa dels canvis produïts en el mercat de la fusta durant el temps de la concessió.
Mentre que fins a principis del XIX els rematants de les subhastes de fusta havien
estat sobretot francesos, en aquest segle són les petites indústries de transformació de la
pròpia comarca les què s'han quedat majoritàriament amb l'explotació dels boscos. A
principis dels anys setanta hi havia radicades a la vall tres serradores industrials (una a es
Bòrdes i dues a Bossòst) i una fàbrica de pasta de paper (a Les). Avui, l'empresa més
important que roman en funcionament importa de Sent Gaudenç prop de la meitat de la
fusta que talla (faig i roure de millor qualitat que el del país).
La fusia i les herbes sobrants no eren els únics béns comunals que eren explotats
per particulars a través de contractes d'arrendament, L'aprofitament de la Het i dels fems
produïts pels ramats locals també havien estat objecte de subhasta en benefici dels veïns.
Als primers anys d'aquest segle encara hi havia alguns pobles que llogaven el seu bestiar
durant ia temporada d'estiu per beneficiar-se de les llets. Aquest ús, que en aquell
moment es limitava pràcticament només a la part de Pujólo, havia estat estès abans a
tota la vall. Fins que la millora de les comunicacions no va facilitar l'exportació del
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bestiar per ser consumit com a aun, els derivsts lactis constituïen un rendiment
important de l'activitat pecuària.
L'aprofitament del ramat format pel bestiar lleter (fonamentalment les ovelles,
però a cops també les vaques i les cabres) es posava cada any a subhasta45. Els
arrendataris (anomenats majoraus), que sovint eren dels mateixos pobles o de poblacions
veïnes i a cops francesos, feien formatges durant i'estiu per dur-los després a vendre,
generalment a fora de la comarca. Les comunitats locals tenien petites cabanes a les
zones de pastura per l'elaboració de formatges (orris) que deixaven a disposició dels
llogaters. À canvi de poder beneficiar-se de la llet que produís el ramat, els majorals
havien de satisfer una quota per animal als seus propietaris que solia pagar-se en
formatges i una petita mesura de mantega . La durada de l'arrendament s'allargava
durant tot el temps que el bestiar lleter s'estava a les pastures alpines, des que pujava a la
muntanya a últims de juny o a primers de juliol fins que en baixava a mitjans de
setembre. Els veïns es reservaven el dret de poder fer canviar el bestiar de muntanya,
havent d'anar-lo a munyir el majoral allí on s'estès pasturant.
Els contractes establien habitualment algunes obligacions pels rematants. El
comú de veïns (i, més tard, l'ajuntament) tenia dret a una quantitat de ' xJuctes a canvi
de l'arrendament que es destinaven a fer un àpat col·lectiu el dia que la ramadà pujava a
la muntanya . A cops també s'havia fixat que el majoral posés els marrans per
acompanyar les ovelles o sufragués una missa en honor de Sant Antoni. Més sovint, se
l'obligava a proporcionar llet al somadèr i al pastor que menava el bestiar baciu durant
l'estada d'aquests a la muntanya. Alguna vegada s'havia acordat que fos el majoral qui
s'encarregués de posar els pastors pel bestiar lleter, però generalment aquest corria a
càrrec del duler contractat pel poble i havi» d'ajudar a munyir els animals. Les normes
que regulaven l'aprofitament de les llets restringien alhora els drets dels propietaris a
beneficiar-se dels seus animals48.

45. Un capítol de Vüac fa pensar que al sejle XVIII hi havui contracto d'arrendament if les lleu establerts per llargs
períodes át temps; * Conudcrtnt «ató i m*í cosUtm que et/fut sotm srrendtr lo kitiar tie ¿Lau per maio affi i molta nuï ifdi toy,
ctpttiiUtn qur d'tqitrtl ata e» rvant no se pHgu' #rrend*r lo belar dt ILtru m uqua de Li da* \iU sino sdsmeni età* *ny i en au
d'**rntd*r-lo ptr molti tttys ugHi nidl'trrtruUmmt"
4fe, La unnat de mesura era la numat. Per establir una equivalència en're el vacum i el bestiar menut es considerava
equiparable el producte d'una vaca al de deu ovelles n cabres.
47 Així, per exemple, en un contracte s'establia «¡ut, a banda de le» 12 lliures de formatge per vacad.4 amb i^iè s havia fiiat
la postura, el matoral havia de sausier IO Uiures mèi pe! comú, ÍQfUxtí de vi bo, 3 galu» de mongetes, 10 lliures d'arrò» "cc»i udo lo
drmíi nKojirw part d g«ue y «fe conirtttUe fafn ¿rrt^tétt trri otiigfae d errendftatso i eturtgarlu t loi tfite ifoe>**l é dí* tjut r/
Kjntao mim t L· numi*n*' [LABAU, 2!.6.llb4).
41, Malgrat que cada propietari poJja guardar-se lef leves vaques o ovelles si neceisitava la ¡le! per lei sèves cries, un cop
pout e! bestiar a la t«<|d<¿< tot el producte era en benefici exclusiu de! majoral Els uptiols de Les prohibien satisfer amb formatges el
pagament delí pastors pir pandéis veirss: "Conoéertmt i veient lo MB tfrm\.. ] ftr raó dt ffston ifur udf tmy é* px Umfs* *qneo*
furt hntm pou! un nati ús i amt*m e» JtU vis i fer t furare'/1 pour f> ken orjrr, htmem Jetermtnt! i ;«Ur en »offre pit cataeU tpte
nmg/ín h*t>iuun de «osíra nit fmgm dotar m fer donitr fanrutf* per taUad* t ntngún pmsttr ttaó </ mtprai Je t*d* aktnâja".
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Els fems del ramat comunal s'arrendaven també cada any. Hi havia diferents
fems que es posaven a subhasta: els què s'amuntegaven a les pietés de la muntanya, els
què s'acumulaven pels carrers del poble i els què deixava al seu pas el bestiar, A la segona
meitat del XIX, a Bausen s'arrendaven els fems de les pietés (kaderqueí) on es tancava el
ramat durant la nit mentre que romania a la muntanya. Els veïns que es quedaven amb
aquest aprofitament com a remuants havien de netejar periòdicament les pietés i, a
canvi, podien endur-se els fems per adobar les seves finques . L'arrendament s establí?
pel mateix temps que durava ! 'estivada del bestiar i es pagava a raó d'un tant per tota la
temporada o per cada nit que les vaques i les ovelles pernoctaven dins de les tanques. Els
pobles solien llogar cadascuna de les seves muntanyes per separat i a cops dividien
l'aprofitament d'una mateixa pietà en dues subhastes. L'arrendament dels excrements
que s'acumulaven pels carrers també permetia alhora un ingrés i la prestació d'un servei
en benefici de la comunitat local. A Vilamòs s'havien subhastat per separat els fems del
carrer major (era carrera), els de Ía plaça i els de la font del poble. Els rematants havien
de pagar un tant a canvi de poder-se quedar amb tots els fems que s'hi acumulés durant
l'any (els contractes s'iniciaven habitualment al juny), afavorint amb això la neteja dels
carrers.
L'inconvenient principal que comportaven els fems del poble i els de les pietés
era que s'havien de traginar fins les parcel·les de conreu que volia femar-se. Es per això
que la modalitat més comuna per aprofitar els fems dels ramats i aquella que s'ha
mantingut fins més recentment eren les jodilhes (jagudes). Cada any se subhastava la
pernocució del bestiar al seu descens de la muntanya o en la seva pastura per les terres
de la ribera durant la tardor. Els particulars podien beneficiar-se d'aquests fems pagant
un tant per cada nit que els ramats del poble (tant ei format per les ovelles com per les
vaques) s'estava a les seves finques i, a canvi, havien de fer-se càrrec dels animals i
procurar que aquests no marxessin a les parcel·les veïnes. Els pobles que a l'estiu acollien
ramad*"; de fora de la comarca podien llogar també els fems que aquestes deixaven al seu
pas en tornar als seus llocs de procedència. Les finques particulars es feien jodilhar a la
tardor, un cop que els prats estaven dalUts i els camps segats, i quedaven suficientment
femades per uns 3 o 4 anys. L'adjudicació s'establia també per mitjà de subhastes en les
què només hi concorrien els veïns. Els guanys de l'arrendament quedaven a favor dels
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ramaders locals i, sota r administració de la corresponent comissió50, es descomptaven de
les despeses collectives generades per les duies.
Eli usos col·lectius de la propietat particular
La diferenciació entre la propietat particular i la propietat comunal no marcava una
divisòria nítida quant als drets sobre els recursos. Els usos a què els béns apropiats d'una
i altra manera han estat subjectes històricament no reflecteixen allò que podria esperar-se
de la seva condició jurídica. La pràctica social mostra, ¿n aquest sentit, un ctmttwtm
entre les diferents formes d'apropiació en la qual d'una banda eb béns de titularitat
particular estan subjectes a determinades servituds col·lectives, mentre que de l'altra els
comunals han permès guanys individuals en detriment deb interessos col·lectius
L'organització comunal de l'activitat ramadera se strtcntava en bona mesura en
l'aprofitament col·lectiu de les pastures de muntanya. Ho obstant, la formació de ramats
amb tot el bestiar d'un mateix poble no es limitava només a la temporada estival. Per tal
de maximitzar les reserves deb pallers, el temps de pastura es prolongava cada any tant
com ho permetia el clima, restringint-se ('estabulado als mesos en què aquest hi
obligava. £1 circuit que es feia seguir al bestiar aranès no contemplava solament una
alternancia entre les pastures del pis alpí i les bordes de la ribera, sinó un itinerari que
marcava el seu ascens gradual a la muntanya abans de l'estiu i el seu descens fins a
l'arribada de l'hivern. D'aquesta manera, eb ramats locals solien passar eb mesos de
primavera i tardor en una iranià altitudinal intermèdia dins de cada terme, l'espai on, a
banda deb boscos, s hi localitzaven eb camps de conreu i eb prats de dall.
Tot i que eventualment podia acordar-se algun canvi puntual en funció del
temps, el calendari que regia eb moviments del ramat a cada poble estava establert pel
costum i pretenia com patibili! zar eb interessos col·lectius amb els particulars
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diferents partides del terme s'anaven vedant de forma progressiva durant la primavera,
generalment des del mes d'abril o maig, en funció de la seva altitud. Les finques dels
veïns estaven a la lliure disposició de tot el bestiar local des del mateix moment en què
aquest podia sortir de les bordes per pasturar fins quan quedaven vedades. El calendari
tenu en compte, així, la formació de ï'herba i marcava alhora la pujada gradua! del
bestiar als pasturatges alpins. Òbviament, els vedats havien de ser respectats tant per part
itíefi* cons pa&*¥j jBf^b d'dtíts ^rofitaffiem* ^af progrestï^AïiefSî van jßar i^îiedafif en iBJtn IVMBT* dfls
proj*»cwrH <fc Lmur. aMqpmnM !"»ngfé$ <lr I« inéAet ^ued*»a m benefici êf w ri f**We Aun, ¿t e ictiol» d'Arti« s'etwblu "Q*r
¡fi rjnurfn o •uMMdU 4bfc gg*uéen ipie éarmtf* m Im ftftf er ¡jamm, fur ¡a *mm éA ffttt htgim ée f*g*t » ¡* i-êt <*é*K*f. é 'eilt '
»«tí« fer voffr a f*gmé¿ per uiJ* *m*i*é* ftt éfrmtré en (<->• frttt i «ras (v û MÎU'IUI ifif tehfi é*tt k*m i 1*r lot étti tjt ugm.-n m ,—••'::
éf ¡M Mia "
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da bestiar dels veïns com pel propi ram« load, però qualsevol propietari podia fer
entrar per compte pròpia els seus animals a les seves finques51.
Passat l'estiu, el descens del bestiar des dels comunals anava acompanyat de
forma inversa per la nova obertura dels prats particulars, començant pels de major
altitud i acabant pels situats a b zona més baixa i propera als nuclis de població. Cada
grup domèstic tenia dret a la producció d'herba de les seves finques, però els treballs de
reco!.leccio havien de quedar enllestits abans del dia assenyalat per desvedar~lessj.
D'aquesta manera, durant la tardor el bestiar podia beneficiar-se fins al darrer moment
de les herbes que ja difícilment podien redalkr-se, reduint al màxim la seva estada a
l'interior de les quadres . En alguns pobles (com Bossòst, es Bòrdes i Canejan), aquest
aprofitament es limitar a les ovelles, mentre que les vaques, des que baixaven de la
muntanya, se les havia de guardar cadascú a les seves pròpies finques. De Vielha en
amunt, pel contrari, els prats quedaven oberts a tot el bestiar local i el ramat comunal
solia romandre format fins al darrer moment.
La facultat de vedar i desvedar les partides del terme havia estat, fins a la
implantació de l administració municipal, una competència dels consells de víla%. EI
calendari dels aprofitaments pastorals solta quedar fixat als propis llibres de capítols que
regulaven la vida local . Posteriorment, van ser els ajuntaments els qui fixaven cada any
la veda de les finques particulars i la seva obertura a tot el bestiar local passat l'estiu.
Segons les actes municipals consultades, l'incompliment de les disposicions relatives als
•O *£n J ca> ér VK&I. é 25 et m**f m fmmm étlt p*mt> f*a-j\ Atm »I'M et* ntr emf «rut«' mum«.* fur w» fm ti é'mn
roii* attrgr m una fmu /"n*í* £j f À», n tu tobe ¡vu' * gitami? Im t*i»o *l Hu prm l in fuétti *n*r . frrè d :rk ft: im é
Orti éens a fmfttr é'*qma* kn». hm «ÇM£« ta« ts. I éi frttt et U napa m frnmm ( ]ä X é'mimL A ptntr éd X d i't—.'' ttf
èistm ér im^-i. f**ii* entrer j :tf fiï itt ninfn í i^rprc qtg f» >'tn5i' Je inm ¿ tmt f**: Si di A fc »nfatj dru¿* mt*ft* / 'kt*9t i
i nr m Miti, *& r* Aliè ftaum fnelttm, n«njf» i le frein!**. (Alle et Ir.j ! ff ¿mt- umps » iTiif» / "kerk*' ( AB\ ]
5J "A tot) dt étmtt fut*, ai é moment tn fur kmut *g*t /1*r4i B í^ruptmi f» cammielf /im... A» amafie, tm knia
é fmtt é li ¿ *.•*: ,'>i.io. dem H> é rrtttf M camme u **i p<WM mfmr t fttiw. Pf-J^r ma hiftrw í*f «uf [ABV] A
h jvu »mbji i coaMiiuir usa eU^acio *Sr *«^MW 4 :¡tlr- ^mf irt<inr ^ ^^CIMI <Jr y^iOifì*' .'oii iunr rfr hierin o rzAnttt d<
kfsui Jaém im ìtatat \ ]•> ftmétt ènee éu le Ituéré afém * **sLti>ur tméemmametàa et fermarmi fw fi
fmaái af*fstm*tit tm m p*apiaii4, fats ttu a It ^ma^étU «KMtm* nMrv'JLABAU. b 1.11*0}
M Im finqu« pirtic u¿jr> q'jnijvrn vrd*in a ft<utef> d mj'ri» da >ifl mes et tna>| cn qu» «s tmvj el
íféas It» ijittfai y f"«I/" or »o ^n^Ki ¿HM« für tt tltu*m*fse 4etae*fitm !»•' ptlxit' .<*tfi¿. <r *MV
' (LABAU. 20 i !ifc|
S^ tl» intomunH I^H Mnbwr k no œtnadmaj drif COMUOU a Üerenc»« ffc cartcter "i4^iu* j Csfff*n
imétfié»tí>Sft

urmp^ k§n

i J €*ai «M« Ici mm tnf*c§ «r ta cmá« «I MM W^fuf." J PNC I i limb«- "Aipu t 8mmt t*t loll ugrM saai

ira temuta m«. Ana mea ffa&wt. /»k® fmiba itttttimamu t muti •ntïf! Pftq*f * ¿i mmmuttj/n (u *KI rr ratvimtKI i *q*:
|<}uj«*J boiuf « J poblr)t»«iArK^McVimMMr<ii(oiaMutir. me t "Im fet m*í En i*»«, « I« p*«t é'étmr* et ¡M VtM é'Armm um me
ami ligatt}" (AR8J (jUnt

tnunopt-it. no oh*im. tobrr la incidnicu <|o* trnen ì'iltMud i ri rtttm en «nbdues formes

% A,h j|"i-.u> J* Arfòt e Vila aqucna !AU!IJ! t|nc<iavâ inunciiij et fonti* genèric* *Q*r Im comal« i (OitseU ée étti tttxs
trjj • cjim ir-. •» fjT ur mie ili ifae } !r"tf* Iqur ] tino- j» i lai f*r m'.'t'in m di:- t «ti'' /«ex. i i ÌM^M dr ^itf*' f*r tjiatwttm*
' ."x- j fa mmrm i. »-. litWMfi AI céofab i t'anuli $ MMI*
- ' Així, j I r^ ruj»j uvnviìji H vrjpjcnt "C<>«i jr Wnf Miq*r> J* <tt*ig ßns -• Wir ''til fimti ««¿it [..J fur /n entííff

mt>

**K*r et .- M¿i^r> A- /r- 'j-iarro n ^-.*ii, i m |< Scqlmi^wiU« íwii^tr et MMMM«I« "«' * TM> Vin« .¿r IM< ctnéttié ér

312

La gestió comunal deb recurros

vedats devia ser força habituai. El bestiar no entrava solament a causa de la manca
d'atenció dels seus amos sinó que sovint aquests el deixaven envair expressament les
parcel.les vedades.
Almenys fins a la Guerra Civil, els pobles nomenaven guardes rurals als qui
s'encarregava tant la vigilància de les finques vedades com de les partides comunals que
el poble reservava temporalment de l'aprofitament pastoral5*. Els guardes eren nomenats
pels ajuntaments i generalment només cobraven allò que recaptawn de les sancions
imposades als infractors (la totalitat de l'import, o una part d'aquest junt amb una
gratificació amb càrrec al pressupost municipal). L'entrada als vedats estava multada de
forma diferent per cada espècie de bestiar i solia gravar-se especialment si es feia de nit.
Els guardes estaven facultats per entrar a les finques particulars quan havien de confiscar
els animals que les havien envaït. A Vilamòs, a més dels aprofitaments ramaders, els
guardes també tenien competències per controlar l'apropiació de fusta i llenya dels
boscos comunals així com l'ús d'algunes instal·lacions col·lectives com les fonts i els
abeuradors .
El fet que les finques particulars est essi n subjectes a algunes servituds no suposava
que, en l'organització comunal, tots els mitjans de producció fossin col·lectius. Pel
contrari, amb els vedats es pretenia harmonitzar els interessos del conjunt de les cases de
la població, mentre que la propietat particular estava expressament tutekda dins de
l'ordenament jurídic localtó. L'aprofitament comunal limitava els drets que tenien
individualment els particulars sobre els prats de la seva propietat, però la restricció tenia
un caràcter temporal i les dates establertes tenien tanta força jurídica com la mateixa
propietat61.

51. I ruposKio de rimtitti pd nomenament et guardes a Bausen h explkna. 'Aúneme® ai tkundana npertmenuée fu?
lat p*rtinlfr<a Je oft pxtUa r<Ui camatenaa cwt ne fpmaat m l*s fmfuttséti que te Ulta Menti auto m J« temirrtelm, práJm y
[ ...\ em vtst* s Im «Jamt tftr les /w:niJ*rri et ffe neuen ( \ intent mio nu fMmá» J frpfmuc en ¿e pmpttatéa y
»' (LABAU, 22.4 !877).
§V La curi d'aquesef insta! lactom constituïa una obligació veïnal, A VJjc efuva establert *q*e m te (¿ms dt it ftmt ne hi
pugnin renéff í*Um, afle» m tttrn cuití n¡ llençar ¿i^tu en ¡m comí, ¡imb¡/yru dun pitxeU er m*.
4£ ftgiu p*n dris capkoli (}ue regie« la vidi (OCA) suposen una cJrfrnu clan de b propietat pantruiar, tmpouM unctans
laut »l» robatoris tom a l'emrada de rjeitiir en le« finques deli «eins Autí, per emeinple, a VJae s'establia fi »eguent: ~Qnt ¡m gut
ttrm, ffsn, forti ptt*t*mt ut 'n kert* stms farws* éeh *mot ifrtm c*at$a$ tn í mttjrrtí dt « (.. ] J dt fortMr-x 'n girin mill,
0 titrrs («KI tit la ima aní ttttrna* ¿Ui tma <f*i CMil^äO f amaw ¡ir U íiila [...]. Qtar i m,:« n fminutH at L· r u'j ^ogxi
Srenar tr^m com KW fraxM, «Mfoen, ttnieieri i tdtrm rn let fxnscuivi! adi Wirr; sens Utàncm éti> tmat { . ] Q*r '.infu fxya afi^fr
ra îméâ'tkres tnutUKtttmét¡"*moée¡* trrrt",
6!. A Arrci. "m mpxil trmft. m IM upwt. ík limití tm «¿s fuegos, en fis ftti, m ei Ï5 ér »uij, U 2* \t na tu stunxm la
[ j A Is ilvrj r-1 d tO <i tfú I <>u:rn fm/j-ii A mu «ni{< o*r fa ¿u um imrdsms [ \ d J Je "uig- ü * to A» «ut« uf
a*, no. Les ftè rrfa *lt bmdua, la paMven t dtiï de la mxnlMwy*. / a mmttt**y* tamíè trt *e«t*eU ( . . ] . Atxa er* mgrtt Defprà ffr
r é i*Miií'. ii-«4i A l"tnifp hai* é 7 ér x-Irm^rr na h íHtrtn» csf :ntM B 7é* lettmkn fe kttaem *c*int tali tie rjtnxtuir U Àrrrw
t (Vuxcwn In tmufma* AMÍ, firn <jue no queda««? v-d*u a la dita eftablena. l'herba de tou el» praw particular! fra d'ui romuiul:
" Tat« ks fixquft eren áe tatt, ée toin la «*&»" [TCA J
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Malgrat que Ics servituds comunals de 1« finques particulars permetien igualar
temporalment les capacitats de les cases en el manteniment del bestiar62, en quasi tots els
pobles de la vall hi havia algunes poques parcel.les que s'escapaven de l'aprofitament
col·lectiu. Els prats anomenats pmnlètges han mantingut fins avui la facultat de quedar
reservats durant tot l'any als seus propietaris. A Gessa, l'estatut d'aquestes finques prové
dels drets pagats a la segona meitat del segle XVII per alguns particulars al consell
veïnal61. La satisfacció d'aquests drets devia estar només en mans de les cases més fortes,
les quals cercaven disposar d'un ús privatiu dels seus prats en benefici propi.
Pressumiblement, l'extensió d'aquesta pràctica i els seus perjudicis pels interessos de la
major part dels veïns va ser la causa per la qual alguns pobles van acabar per limitar-la64.
Igualment com els prats, les terres de conreu també estaven subjectes a
determinades servituds col·lectives. Per tal de facilitar el pas dels ramats i l'aprofitament
dels rostolls, fins a mitjan aquest segle alguns pobles dividien la zona de conreu en dues
parts (Wons), alternant tots els pagesos alhora el guaret en un mateix sector65. A Vielha
aquesta pràctica facilitava que la celebració de les fires de bestiar no fes malbé les collites,
canviant-se cada any l'emplaçament del firal en funció del sector de la vila que estava en
descans66. L'alternança de conreus no constituïa una obligació, però aquells veïns que no
s'ajustaven als torns establerts no podien reclamar si quedaven danyats els fruits dels seus
camps . Finalment, algunes parcel·les de conreu també estaven subjectes a servituds de
pas. Els drets veïnals per accedir i per poder treure la collita dels prats i camps de més
difícil accés no eren tampoc il·limitats ni quedaven a ia lliure voluntat dels afectats sinó
que estaven regulats escrupolosament pel dret costumari i tls títols de propietat61
62 "¡Quin] /Mixj-.rn ¡a ut^ncs dt ¿c miniïnyi. sjtruí iií—r' Ifttt entreven » la mm can 11Wfrr. Tet ft» !ï<*tl El tfti ftès
lenm, met ftrttiM, / rí qui mimat tem», «futtf iftuarfm* [...]. Perçut n no :rnu gttrt c*mpi *q*i i umm loti«r com di tltttr, el fur
»profani* ert ei, perçut el no en Jontw um" {AAS}.
tí. Ami, al 1612, Mateu Mo§ai Pont 'fnmoHt o vefa b prmlr Sait M*rrí tintant t U mU 9S ilmrm. (^ ma f*g*t rntrsr
m dii fr*t n-.n^un fmrro et Ivaur, Uni gm rem mrnxt, m au Utx «r* m m »mg*« tetapt, tin: fru-ni c*» arfiwudor; ¡até que ¡o est
Mögt i P^ ¡ é> herma p*pan fer * ¡a pknes t Uwrm valiinlfK ndtUitt,ptsttftêr & *rnne*r.teT (Mofa-Pont, 19)6:80-11)
64. Als capítols de Vilac s'eaablea: "Que im fintm, ccnstU m vd* ito fn^im ff i> pmtifgt*r m ff nnUt ttngitn fr»t ni
¡rrrt Je n«f»»s ptrtir*«*» dt diu t lì« ma étìs atte tina «/M toa felí i tmm mí prtaJttjia'.
'^ AqucMJ praciKj qu-di detenu a it» rcspcwes per Ali« a ! rnqurvu de Zamora: ~St dr.utm ía turna m eoi ptnn
^wr *qttì tinman iWits. L* ttn* ff M&nfa* et tn%&, mi&Mr* és t*ff© y tenìtn®; v cmiftto iWß* Lé oîrg parîf lirtsr pé** tar^un ïtmt*} %tm /of
mofin«, *ujc, luaift (wnui y truM/M, y ftU ftru e i*Jm, ¡eiMtitjeim aafmitrs, ttrsxft** en tU* ttmittnr trtgo [...). Dutttt ttrrru na
ton ítrifdM, Hty (ttrtí ittrréif cr»cadÍM ée Ut rtfmJa ptntd*t a V«K> q*r ta*n ctrutda de ftrrd y tama f*w* fa no entre» lot
gmnmíos; cumáo ir et* cmtd>*f¡i} mlrtn gtnsáas ác (aman a f*nttmUro" '.-.Jt per Sattlietiv, 1911-70).
64. " Tola é^tetífí terres {!« qué oetqava el íiral] rrn trr*rs de Ubar, qut ht ftten U*t ¡ f*uta. I Utvon m ho comtniunm:
1"om tfit éí hi tonnt et fer firt et paMf-éo Wf dl hút frr na ptrjiKÍK*r"tt, t l'tny que nu él hi ttxfv* jrr fvt h pam-jrm pttttrs [ ).
F f m un *ny ¿tat fuetto ptr no perjudicar tit tftm" JDG A J.
67 Les ordenances d'Arties nulo.en cl srçurni capítol: "Qw M*I *ny n /tei HM tn HOM ftrt éei manie s I'tttrr Jiv .-n l mfw
ftân <tí munte, i u sài tapi strafa'* ernia f*n (/"' no > "htvui at ttmkrtr, ti la btsiut tt •wu lo M*f, '/«• no t^am oUiftti » p*f<*T ¡o éa
U*tm.
61. Mok sovint. Íes servituik de pai devien ka»er-4» orifinji en el proem d'eipamwo agrària en detriment deli comuruls.
AI tltbre capitular d'Ani«, en unj relacw deli vetra que j'h»»'*n aproptji <k pancì.let del comi pef conrear-les. es deiiu convancia
'fffr exnt di les reserves vernai»: "Lai éf Boa per le anni [que] h*n fret mèi »munì étt foot dt Lotrrart t Im vor* M nn jnr.t jl trtt frmt
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Les formes que ha adoptat l'apropiació dels recursos a l'Aran semblen ajustar-se
més a allò que Malinowski va qualificar de 'sistemes de éreu combinats" (Godelier,
1978:86; Malinowski, 1976) que no a la possibilitat d'incloure-les en una classificació de
tipus ideals de propietat (cf. Pascual, 1993a:28-29). D'una banda, l'organització loca1
garantia alguns drets col·lectius sobre els mitjans de producció de propietat particular. El
bestiar i les pròpies finques pertanyien individualment als diferents grups domèstics
però alhora estaven subjectes a determinades servituds que restringien temporalment la
lliure disposició per part dels seus titulars. D'altra banda, ser veí constituïa una condició
indispensable per poder gaudir dels béns comunals, pel què la propietat comunal ha de
considerar-se pròpiament com a una variant de la propietat privada. No obstant, i en
contra de les conjetures d'autors com Hardin (1968), aquesía categoria jurídica no
permetia (ni als propis membres de la comunitat local) disposar d'un accés lliure sobre
els recursos. La gestió comunal limitava en la pràctica els drets dels veïns a beneficiar-se
dels produ<tes de les muntanyes, a través de normatives molt precises que perseguien un
ús maximitzador dels recursos disponibles així com compatibilitzar els interessos
particulars de totes les cases.

7.2. ELS TREBALLS DEL COMÚ I EL TREBALL COMUNAL
La creació i el manteniment d'una infrastructura productiva col·lectiva així com la
pròpia gestió dels aprofitaments comunals requerien d'una dedicació de treball
específica. La naturalesa de cadascuna de les tasques i l'abast dels beneficis que aportaven
esdevenien els principals criteris que definien la seva organització. Així, enfront
d'algunes feines que podien ser realitzades entre pocs individus actuant per separat però
de manera continuada, d'altres tasques precisaven puntualment de la formació d'un
ampli equip de treball. La diversitat de fórmules emprades per dur a terme els treballs
col·lectius evidencia que la seva organització tècnica responia sobretot a criteris
funcionals, malgrat que contribuís alhora a estructurar la pròpia comunitat local.
Històricament, a l'Aran s'han aplicat tres principis per l'organització de les
tasques supra-domèstiques. Els serveis col·lectius que podien ser atesos de forma
individual i que al mateix temps feien necessària una dedicació continuada i
especialitzada eren adjudicats a aquells que oferien unes millors condicions. D'aquesta
manera, cada poble contractava periòdicament pastors pels seus ramats i arrendava
serveis com la manutenció dels mascles o l'explotació del molí, la serradora i la taverna a
rœnt if*r H t "afent é'kfoff

ée p*tmr tir» o cirrtgmet fer ¡a átt comí «IKMM fur â'»qt»él en /MU frtt no fttya pnmrJet ée

', i é. tutntt étt ia*n¿ m I.Ì Santi*.
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particulars. El sou o els guanys que reportaven aquestes ocupacions constituïen un
complement en els ingressos d'aquells que se'n feien càrrec.
Els treballs que re

"rien d'una aportació de mà d'obra més o menys nombrós?,

però no del concurs d'especialistes eren, pel contrari, realitzats amb la participació de
totes les cases del poble. L'assistència a 1» convocatòries de vedi&u, que s'aplicava
sobretot al manteniment de les infrastructures locals, formava part de les obligacions del
veïnatge i havia de compatibilitzar-se amb els treballs en la pròpia explotació familiar.
D'altres femes també eren organitzades de forma col.lectiva però, al no necessitar d'una
aportació laboral tan forta i puntual, eren ateses per part dels grups domèstics d'una
manera alternada L'organització dels serveis que oferia la comunitat local, en definitiva,
anava des de la gestió individual fins a la formació d'una seia unitat de producció entre
totes les cases.
Contractes ramaders i arrendaments de serveis
La vigilància del bestiar ha estat la principal dedicació de treball dins de U comunitat
local atesa per mitjà de contractes amb particulars. La form?ció d'un sol ramat per poble
alliberava a les famílies pageses d'haver-se de fer càrrec dels seus propis animals, sobretot
a l'estiu, en els mesos en que es concentraven eh majors requeriments en les seves
explotacions. Alhora, en responsabilitzar de la cura de tot el bestiar a pastors
contractats, es facilitava un aprofitament adequat dels recursos alimentaris disponibles
així com una coordinació rn la gestió del ramat w .
La grandària í la composició del bestiar local condicionaven el nombre de duies
que es formaven en cada poble. A la vegada que hi havia ramats específics amb cada
mena de bestiar, calia contractar jn pastor diferent per cadascun d'ells. Els pobles
aranesos havien arribat a tenir pastors per les eugues (mmadèr}f les vaques de
reproducció (vaquer), les d'engreix (vaquer hasstuèr), els vedells (vederèr), les ovelles
(oelhèr), els torders (anherèr), les cabres (trabcr) i inclus pe1 porcs (percer). El més
habitual, en qualsevol cas, era que hi hagués com à mínim pastors per les vaques, les
ovelles i les cabres. Amb la davallada de la ramaderia, les poblacions de la vall (sobretot
d/, L'acti d'utta reuní" òe l'Apuuamfiu ée Bausen pri ia contractació Je pastor« « prou explícita quant íis obj.ti.u* q-jt
la fcrrnatifl d'un «1 ramai: "f., i MenaiénJme w/or tu * U rioncmú df étctrnt fmstm, bum* *rt»o*tu> y nm(urniul*á át
ti.Im Im fn-oftttiirttn M átsSrao, ndturnjo at tttt modo ti grtnât uueimniente Jel tmyor ntimrro ét futiera <jw ¡nátfptttsstítmrtUt
hftn-nt ét mattu' ton pnjitx'w et Im -110130? vetutot y tm*.tê à, ira gansât»; fueao tfut no paárún futur la rttt'ofoi <fr te fiàm. ni
íMtnpní fw^tte Jndt lntgo rnsturû otjae! mío y tuyo; cuyo lìtrake m nu parUr, no puai f fOf*j*rj»- en stmaén M ¡fut Ut nun Jt im
prapieuttot st tnattnlrtn itmfmftátáft

for m prumirtunujri [ij rnet.lt, rtax^iéréme ftif otr* pint » ntu.t mfrrfutet tmtgntfuœntn Iti

pmfudédaJtifievkt(rintrito'[\A&M3, 21.2 U6JJ.
70. Alternar là vigilància ^1 bnt*jr entre diierciw %*M nu r* considera y0â I01ució optima T'*! d\a t*n fiï traité™ fV,
/ 'éittt no et ¡mie hé, I fi ktnmr, (ii¡ €*éa ait uonnt dt m»nt, no til ttt ta hé «uà. / áafrét qm tnoiti Iparticulin) hi tmn prr ¡niu' é
ét*: ntr w'n retp&awUttxm, U fatar, fer It cufnu tptt le T«, ¡t ét ht étm* colt ait un* mx* mà áf mununyt, ft U roiurt-in f i a
r«íció di j»istur«J t elis ho (¿Unten* (ABB].
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aquelles que comparteixen uns mateixos aprofitaments) han anat deixant de disposar de
dulers propis i, aplegant els animals en un sol ramat, es reparteixen els costos del lloguer
de pastors ,
L'edat deis pastors estava en relació amb les característiques de cada mena de
bestiar i, sobretot, a la seva mobilitat. Així, mentre que els vaquers ei en generalment
individus adults, els nois solien entrar com a cabrers des dels 13 o 14 anys i com a
ovellers a partir dels 17. La contractació dels pastors sortia a subhasta cada any i
s'adjudicava als què n'oferien les millors condicions, però antigament hi havia hagut una
certa tendència a transmetre l'ofici de pares a fills. A cops, inclus, encara que el càrrec
era assumit per un sol individu, aquest podia reservar-se la possibilitat de ser substituït
eventualment per d'altres membres del seu grup domèstic (un till o un germà). Fins a la
Guerra Civil, els pastors solien ser tots del país, dels mateixos pobles en què es feien
contntctar o de poblacions veïnes7. Amb l'aparició de noves alternatives laborals a la
comarca, els pastors aranesos van anar sent substituïts per d'altres de fora de la vall
(sooretot gallegs).
Els diílers es llogaven per un temps diferent segons el tipus de bestiar que havien
de menar. Fins a !a seva pràctica desaparició en els últims anys, a l'Aran els ovellers
s'han tingut sempre contractats per tot l'any. Un cop que les ovelles baixaven de la
muntanya, cadascú es guardava cada nit els seus animals a casa però, GÌ la neu no ho
impedia, el pastor havia de fer-los pasturar durant el dia pels contorns del poble. El
contracte principiava i acabava cada any per Sant Miquel (el 29 de setembre). Quan
l'oveller corria a compte d'aquell qui es quedava amb l'aprofitament de les llets, el
pastor havia de satisfer el; requeriments dels veïns i la durada del seu contracte coincidia
amb la de l'arrendament establert amb el majoral (des de primers de juliol fins a la Mare
de Déu de setembre o al primer diumenge d'octubre).
La durada del contracte dels vaquers ha estat més variable. Fins als anys trenta, la
major part de pobles tenien un pastor per les vaques també durant tot l'any (contractat,
com els ovellers, el dia de Sant Miquel). No obstant, el vaquer només havia de treure el
bestiar dels veïns des del moment en què la neu í el gel havien desaparegut i les vaques ja
no corrien perill en sortir de !es bordes. D'aquesta manera, tot i que en la pràctica solia
treballar només des del mes d'abril fins a finals d'octubre (depenent de la localització de
cada poble), quedava a disposició dels ramaders durant rot l'any per, en funció de les

71 h\ \tí2, prr eitftnplf, vj rtdjctar-ir »n coovrni rntic ell vnn> ée Vilomòi i d'Arrò» 'f*r* fo> ifxtoí tie (mttorrs m l*%
rctpuliuti miif'.afuit durjntf L trmforaié ár irrito", acordant-M <^ue cl *'at|üír d'Arre» f« d'i|udanf durin', l'estiu èri de Vtlamò* i
qui l'ovfilrr d'aqitm últim poble guard« pimn lei ovilles de »m» do» Ilots, cobtani i parts deli |>ropictam
?'2. 'Quar. A- '«fu mri *nisfu tal* w» M fuMf" |TC".A), 'grnttpte íimrau )t tUmlur" [SCLJ.
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condicions meteorològiques, poder escurçar la durada de l'estabulacic/'. Alguns pobles
(coni és el cas de Bausen), no obstant, a la segona meitat del XIX només tenien llogat un
vaquer per la temporada de pastura, des que començava la primavera. Amb el temps,
aquesta reducció del contracte dels vaquers va anar-se fent general, cenyint-se al temps
en què la vacada s'estava pasturant a la muntanya i quedant durant la resta de l'any el
bestiar a càrrec dels seus propietaris.
Els cabrers havien estat també fins a principis de segle llogats per tot l'any. Més
tard, com a conseqüència del mateix procés de davallada de la ramaderia, molts pobles
van limitar-se a contractar-ne només per la temporada e, ival (de l'abril a Tots Sants).
Així, les cabres sols tenien un pastor propi quan la resta de bestiar s'estava a l'alta
muntanya, i després formaven un únic ramat amb les ovelles des del novembre fins al
març i quedaven a càrrec de l'oveller.
Els pastors pels vedells, les vaques bacives, els corders i el bestiar de peu rodó, a
diferència dels anteriors, sempre han estat contractats durnru uns mesos l'any. Els
vederèn es tenien per la temporada en què el bestiar encara podia sortir per alimentar-se
a dent després de baixar de les pastures comunals (des de Sant Miquel fins per Tots
Sants), quedant els vedells a partir del novembre sota la responsabilitat del vaquer.
Igualment, quan es dividia el vacum en dos ramats diferents, es llogava un baciver nomts
pel temps que les vaques manes s'estaven a la muntanya (generalment, des de la vigília de
Sant Pere fins a mitjan setembre). Antigament, els corders s'havien tingut en un ramat
apart del de les ovelles des del començament de la primavera (al març o a l'abril) fins que
acataven l'estivada, quan eren duts a vendre a les fires de tardor. Per tal de reduir les
despeses en pastors amb la davallada de la cabanyes locals, també des dels anys tren^
molts pobles van limitar la contractació de l'anberèr a la primavera, fent pujar els
corders a finals de juny amb la resta del bestiar de llana. Finalment, el pa>tor que es feia
càrrec del cavallanti i de la resta del bestiar de peu rodó que volia treure's amb la duia u«i
poble es tenia llogat entre el maig i l'octubre.
El dia de Sant Miquel marcava el canvi de temporada a efectes dels serveis oferts
pels pastors que es tenien per tot l'any (igualment com passava amb els contractes dels
mossos i criats). Cada any, a l'entorn d'aquest dia, es realitzava la nova subhasta dels
duiers o es confirmava a aquells que s'havien llogat l'any anterior. Els contractes dels
pastors de temporada, pel contrari, no començaven en una data fíxt i aquesta s'acordava
en funció de les condicions meteorològiques de cada any. Amb tot, el volum de bestiar i
d'herba magatzemada als pallers, la disponibilitat de mà d'obrà, així com la localitxació
73 " ',es vanta i l'hivern, )* er* un antum, <{u*n ¿mktvtn f "mg nin embrr o /inali Je nmiemhte, enctri tfuf fet lx> fé un fe
tmtn ftni tmtmr a ¡'abril i nuïg que tomsvt* à tnntr. (El pastor) df les ovetín ert éiferenl, ptnptè ¡putì unten lot ¡'*ny Ai ne algun
dyi que hi havut wu.,, A-n* era nbttgéí d'tfuir-hi. Sí feM un* mica ha |* ïreïfn W affïi**" i íení* ^»f tfytrxMr" ÍJBV] *T*ní í* ^i t^ í'fttn n
nn ht t'j; io tntn-tya ntfs" (PPVj.
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dels prats i les bordes, feia que les necessitats de tots els veïns no fossin sempre
coincidents i que això donés lloc, a cops, a un conflicte d'interessos entre els membres de
la comunitat local.
Els pastors quedaven subjectes a nombroses obligacions en ser contractats. A
banda d'incloure fórmules generals com que havien de fer-se càrrec del bestiar 'como a
htm pastor" o "como propiedades suyas*, els convenis escrits fixaven algunes clàusules que
determinaven les seves atribucions i condicionaven la seva actuació. D'entrada, per pujar
i baixar de la muntanya, així com per moure's pels pasturatges comunals durant l'estiu,
havien d'ajustar-se a les disposicions d'aquells que els havien contractat (el consell local,
l'ajuntament o la comissió ramadera corresponent) . L'aprofitament intensiu de les
pastures, així com els requeriments específics de cada mena de bestiar, comportaven que
es practiquessin diferents subdivisions entre el bestiar local i feia necessari coordinar els
moviments i els calendaris de tots els ramats75. En aquest sentit, al segle passat era
corrent que es responsabilitzés als duiers (a compte del seu peculi) dels perjudicis que
poguessin incórrer en traspassar amb el bestiar els límits del terme comunal i, sobretot,
la frontera estatal .
Les obligacions dels pastors en la cura del ramat quedava contemplada de forma
explícita en els seus contractes. El pastor tenia prohibit deixar sol el bestiar en cap
moment i només podia fer-se substituir, notificant-ho als contractants, quan havia de
baixar al poble per aprovisionar-se (un cop cada quinze dies) o en cas de malaltia o
d'alguna urgència justificada. Antigament, com s'incloïa inclvr en l'articulat dels capítols
d'alguns pobles, les pèrdues i els danys causats als animals de la vegada que fossin
atribuïbles a la desídia dels seus guardians eren descomptats de la remuneració d'iquests
per compensar als afectats . La vigilància de la capacitat dels vegadèn, dels veïns que
74. Per Sant Miquel de l'any lili, per ««empie, l'Ajuntament de Vilarnò« va llogar dos pastors per les ovelles del poble:
un pastor mai'ir i un rabadà. En el plec de condicions et fixava que te separarien quan l'oMèr pugés el bestiar de llet a la muntanya
de Deià ¡o <-ra Montanheu) d 2f de juny, mentre que ei rabadà havii de puj»r el baciu d 3 de luliol a Esunh Long Ambdós pastors
no podien tornar a ¡timar el ramat finí que l'ajuntament acordés la baitada de la muntanya
n. Al 1814, el contraete del pastor de les ovili« mstus de Bausen fixava el sefuent: *Pnv*rí diem pmtur tuoni I» mtr*¿*
ail fâtatla de fit dtrecnén ifeí lem-nò tonuaul que Jtti fieni costumbre ¡r en are termino àfide tiempo minianti f*r* no permtitutr *¡
ginujo (U nuyortl nomkrtée, o MM en U monttw de Suplan àmie Ut (¿dunas *t*jo. y en el Dossik ¿t nmt t rtrnt * rtnu o Stadt Ut
undent tihtjo, so perú de marrnr duìno putar tuant m U pera de 5 paetts fur itdt va que incurre en U jtlt* que seré éncanttdn dé
meUo <j¿€ se íe promete*.
7íj. A Batían, t>n hi hjvu pactes d aprofitaments comuns arrtb Íes universitat! franceiei d'Artiga, Foi i Gtuus rrconeguts
al tractí! fronterer del 1862, et fixava b «eguent clàusula en el» contractes pastoral«: 'Se p-oMx [. .] ti ptur con lot ftuudat d* m ."«f o
» Us monunjt dt lot ¡pobles] Vfimat y na faetr* pjit< coi du;hm gtradm mat «Watír <^Mf at mttsfm i*'mitet é? Frana* « lenor ari
trauée dt limita nrfíM-«ío (.,.}« Btyotu y éé (murano ¡fra raptms*Me et dictv gtrudo dt tadot latJtñmy prrptuioí que te fnnátfrtn
MMumttr" (LABAU, 2» * 5164)
ÎÎ "Serii oW*f«jAi tnénprnuMf fn qite é írrentUu*io vigli* er ài* ama tie noche is monuñ* furs prttfnmr el #uuäo tie
t¿ genti tmvuw, de lobai, t orno en c<io ¡ir ani ocmfxi o lettfettMÌes, fnvtr dt ¡uè é itinjj« ne se precipue m U- pensi tfttf nuten en Ut
ftUm ¿f it tmmuAi et SspL·n" fLABAU, 23 6.1I/3J Igualment, un capítol de vila d'Arròs establia "que lat fotón u -jv^-féen no
pu%*n entrer atnk lai beautn grat«» en loi UottveAUs [t] l'n ^He son penUmm ée perdre ki btítur; t sientrtrtn 11'ht perori bè
que et* p**t®r 0 t^Wí>r |estarà obliga* f en p*$*r Li f*/ o t*les énfi« io qttf los
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assistien al pastor per torn durant l'estiu, era sovint també una responsabilitat d'aquest.
Finalment, alguns contractes feien referència a l'obligació que tenien els pastors de
posar, per compte pròpia, els gossos necessaris per la conducció del ramat (tot i que, en
d'altres ocas.ons, se'ls hi prohibia que poguessin dur-ne), els mascles per la reproducció
del bestiar o la sal que s'havia d'oferir ab animals durant la seva estada a la muntanya.
A la segona meitat del XIX, els vaquers de temporada solien cobrar un tant per
cap de bestiar posat a la duia i, en alguns pobles, k quota que havia de satisfer cada
propietari es fixava en productes agrícoles . Generalment, no obstant, la soldada
quedava establerta en metàl·lic en el moment de ser llogats i, igualment com es feia amb
la resta de despeses del ramat, es repartia de forma proporcional entre els animals que
tenia cada casa, satisfem se en finalitzar la temporada (o en dos terminis, per la Santa
Creu o Sant Joan i per Sant Miquel). Fins a mitjan aquest segle, era habitual que s'of er is
als pastors alguns avantatges com a complement de la seva paga. Freqüentment, fins que
els contractes no van adquirir una índole més privada amb la constitució de les
comissions ramaderes, s'eximia a aquells dulers que eren veïns del poble d'haver
d'assinir a les convocatòries de trebali » imunal (o, a cops, se'ls hi pagava uns diners de
més a compte de les prestacions a què estaven obligats perquè poguessin fer-se
substituir). Alhora, tot i que la manutenció dels pastors durant l'estivada corria al seu
càrrec (menys el pa dels vaquers, que era aportat pels propietaris a raó de dues lliures per
cap de vacum), els ramaders podien quedar obligats a pujar periòdicament el suministre
necessari. Si els pastors contractats tenien bestiar propi posat a la dula, a cops quedaven
exempts d'haver de participar en el repartiment de les despeses o se'ls hi podia donar
dret a què es beneficiessin uns dies dels fems del ramat per les seves finques. Finalment,
en alguns pobles, quan va començar a fer-se difícil trobar gent diposada a llogar-se per
dur el bestiar a la muntanya, els pastors havien reclamat poder rebre alguns jornals per
les seves finques per compensar la seva absència en els treballs estivals .
Juntament amb la cura del ramat veïnal, d'altres treballs a benefici de totes les
cases eren també atesos per mitjà de la contractació de particulars. Els masdes pel bestiar
vacum i de llana (excepcionalment per les cabres i els porcs) han estat habitualment
administrats als pobles aranesos com a un bé col·lectiu. Amb tot, la fórmula emprada en
la seva gestió al llarg d'aquests dos últims segles no ha estat sempre la materna. A la
71. Ai«í, per eiemple, al vaquer de Bausen del Ml te li va prometre mig gali et cereal pet »acá (una menat en ttgol i
'ali r.; en parmi i, a me», un peccui (un quan de pli) de sègol per cada cap que e« vengués al juny per la fira de Bossòst
79. A Canejan *< vtfttkt 4i havu un ÍVÍ'OT qut es Uofftv* i corn que ¿rtxMV* U c*s* ¡ente uà homi \.,,] ncMHiKtM tnrt újtaLt
!,..} Alla tnav* conforme ti katuit '¡ut hi ktvu: hi st*v* un» fmetnt qttt/òi mp*Hr ae/er fi trrbtU t Japun, t agiteti, la *mo¡ dt 1rs
titres '¡.¿¡¡un li pagaven é forrul. Sóbrela! IH avella [perquè] ttmfre hi tntv* fpnt mèi /mie t *pu per treUltr" (BSCj A Vilamòs
s'havia autoritzat als pastor» ~"uc tn I* temfxtrtuit Je JtlL·f hterim pttnùn therrune 4 o í eòa en uà rnpeiítvaf uf«*, pern cuafanéu
igmímentf ¿e que Im gtmadm vtytn y oten bien ^uarduiïx' (LAVOS, 17.3.1929J, mentre que ali any« quaranta « pagavi ai vaquer, a
banda <W tou, I'impon Ac deu (ornali per l'herba que »'havia dt fer dallar
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segona meitat del XIX es llogava els serveis d'un o dos toros (taures) entre tots els
ramaders d'un mateix poble des de la primavera fins a principis de ta tardor. El toro era
propietat d'un particular que, fent-se càrrec de la seva manutenció, el cedia a canvi d'una
quantitat de diners i, eventualment, d'altres contrapartides (com poder disposar durant
uns dies de la vacada per femar les seves finques) . La despesa es repartia
proporcionalment entre e!s ramaders en funció del nombre de vaques que el mascle
cobria, segons la relació proporcionada pel vaquer, o del total de caps més grans de dos
anys (les vaques tauridères). En la mateixa època, els mascles per les ovelles (mardans),
per les cabres i pels porcs solien córrer a compte dels majorals i pastors, i se n'estipulava
al seu mateix contracte l'obligació que tenien aquests d'haver-los de facilitar (bé fossin
propis o llogats).
A finals de segle, alguns consistoris aranesos van optar per adquirir toros i
marrans pel bestiar del poble amb càrrec al pressupost municipal. En aquest cas, mentre
que la propietat dels animals era col·lectiva, la seva manutenció corria a càrrec d'un veí
que la prenia en arrendament per tot l'any i era sufragada a pans entre els ramaders del
veïnat11. A partir del segon terç d'aquest segle, el poble com a tal va deixar d'intervenir
en l'adquisició i la gestió dels mascles, passant a ser una competència pròpia de les
comissions locals de ramaders. Darrerament els ajuntaments han tornat a intervenir en
l'adquisició de toros i marrans per fomentar la millora genètica del bestiar. En alguns
llocs, la manutenció dels marrans se sorteja entre els beneficiaris sense percebre cap
compensació a canvi. D'una o altra forma, tots els veïns tenien dret franc per accedir als
mascles necessaris per la reproducció del seu bestiar i havien de participar, en
contrapartida, en les despeses generades per la seva compra i manteniment.
La mateixa gestió particular dels béns col·lectius es donava també amb
l'explotació d'alguns establiments i instal·lacions locals de titularitat veïnal. Els molins
fariners, serradores (ressecs) i batans, impulsats per força hidràulica, constituïen fins
aquest segle béns comunals i eren emprats per part de tots els grups domèstics del poble.
Els consells locals i, més tard, els ajuntaments, arrendaven periòdicament la seva
W Lei artes municipal» fon espressile» <k !«$ ímalitaij que peneguta organitzar I iccés ¿f mascle» de íormj col.lectiva
U cwt*mbrt mmtmerud tí futran y lyunumimt»* tramara m trrentUr un tturt fart el frrwcia Jf toa») Us i»t.Mi (U
fufUa y nnuamr furt Lis dits esuïtwm, primtvei* y vtrtno, âUndumta ésí L·i nuyo* tornami* de tadm iot vrcuï"! iftt tunen tadjj Je
laro, y Urgsd* U éftx* en L· que K fuá mdupenmbif fi tennfta dedicrm paJ'e loro; ieri* dé tf%n en que " snmíLtte ¡11-."" ¡tun 4 un
frmo médica y et taon (,..), Si ép*dn taro te dfsgrfimif

e» perdute et raduni* servir M ¡ai \MKM, vulgo nutrir, en élit, pxrntir dit/»

itenl'jptjß* (al teu propietari] é iMÍor M I-uj amcditk, [..,] £/ cttsdo B*q*rru queiú oUtgtau * fttaurtr tinha ;j»-r /wn / a
fon frtfmncuï
(LAEAU, IIS.HM)

t L·» demÁí tvuif un** p*** fpt* dt eue iruéo puait mejor servir t Ui tMtei tW^o vtfad* de alt pwMo"

81 *fj toro rrjdf tnimt ffgemt, el :ífnfrivffi

rrumols, Idttprà»ntvt è snbh»sm pf U nunutrnctó" (MCV) "AiputUipte

mà ktrtt he feu. é^uéíft'l ^md^tm" (SCl-1 L« tonAcions ¿e l'arrendarnenl quedaven espectÍKadn per contracte: "£/ ttal turc iff*
nuntenuía de fiuta legún e/ «so -. i<niumhrt p*'j ea* dem et ininuln mientra quoit eKctrrtdo for riam eel tiemfm mvrrrud \.
utia-nda fur* U du!, m U pnmfye*'*, ir le dari <lr (amer en la on¿r» » U DW/T y a I* auAéru htsta c/«< ~¿!¿j t'mL· did» i L· montaña"
[LABAU, 15.lt.1906).
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explotació a aquell que oferia el millor tracte. Tot i que, segons Sanllehy (1988:54), les
subhastes per aquests arrendaments havien estat restringides fins al XIX als membres de
la pròpia comunitat local, a la segona meitat de segle els rematants eren sovint veïns
d'altres poblacions de la comarca.
Generalment, es fixava un import per l'arrendament que contribuïa a cobrir ei
pressupost de l'administració local. No obstant, en atenció al baix volum de producció,
alguns pobles havien concedit l'explotació de les serradores a canvi només de mantenirles en condicions i d'oferir els serveis requerits pels veïns. L'arrendatari cobrava un tant
a canvi dels seus treballs que solia quedar fixat en el mateix contracte: una mesura per
cada gali de cereal que es duia a moldre o una quantitat de diners a compte de les taules
que havia de tallar. Els veïns estaven obligats a dur-hi a moldre tot el seu gra i a tallar els
seus rulls. No tots tls pobles tenien, però, instal·lacions comunals i, pel contrari, en
alguns llocs n'hi havia hagut més d'una o, inclus, n'hi havia de propietat particular .
Els molins i serradores havien estat els establ. ents comunals més importants,
però no han constituït en aquests dos últims segles els únics serveis gestionats per
l'administració local. En alguns pobles, la taverna i la carnisseria eren també de
propietat veïnal i se n'arrendava l'explotació a un veí. Totes les cases, pel contrari,
tenien el seu propi forn i només le^ poblacions més grans disposaven d'establiments per
la venda de pa que, en tot cas, eren sempre propietat de particulars. Amb el temps, un
nombre considerable de serveis han estat administrats pels ens locals i explotats, sovint,
en règim de concessió a particulars (com la producció d'energia elèctrica, els
escorxador, les bàscules o la maquinària agrícola adquirida amb fons municipals per ús
dels veïns).
Prestacions concurrents: el vediau
El manteniment de les infrastructures locals era un dels principals moments en què el
poble es manifestava com a una entitat corporativa. Fins a mitjans d'aquest segle, les
tasques en benefici del conjunt de la població que requerien d'una aportació
considerable de treball es realitzaven amb la participació de totes les cases a través del
vedmu . Els objectes als quals s'aplicava el treball comunal i el caràcter formal de la seva
organització posen de manifest que la comunitat local constituïa un marc en el què
82 M ..do' Cití1»), > minan-, del XIX, «menta l'eumència de mol UH comunali a Arti«, Arre», Eagerçur. Saufen (que va
ter ven« J un particular al US9). BtMttÒM, Canejan, Ejtufhau, Caro», Causar, Ossa, Let. Vielha i VJat Vilamò* i Arre» tr> teiue.i
un de mancomunat. De »erradûrei, a la ouceiu època, it'hi havia hafttt almenin a Arties, Arra*. Bausen Betren, Rosón, Canejan,
Garòs, Getsa, Le*. Salardú, Tredò», Vielha i Vila Finalment, Bosso«, Canefari i Vielha disputaven també de batam públic*
lì. La definició loc.al deS veaux tontrtRa »ifBificalivimetit amb Sa què daña Coromines al «u diccionari (1990:)W. Am,
mentre que pels informami "er* qut a fetén /e> ro»s «we tontrtttc, tmk l'f^tes at UM tl poMe, Un fer au" FMMB) i 'filo n* m
htntftti nottTt, perone ti fi« ho trrtjfÀvem nastttrts no l"Mf*n&v* uif /'««witemen; In itmi" [ABSJ, pei fiièlrg ennentat ve a lignificar
r pd comú' o 'irmeprofit'.
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s'articulaven els interessos dels grups domèstics per la ressolució de les seves necessitats
particulars.
Les convocatòries ordinàries de vediau es dirigien sobretot a la recomposició dels
camins veïnals. Cada poble havia de mantenir el conjunt de la seva xarxa viària per fer
front al desgastament provocat pel propi ús i la meteorologia. Els camins fins les
pastures comunals s'havien de repassar cada any per facilitar el trànsit dels animals i
evitar accidents, traient els rocs i els arbres caiguts amb la neu i els aiguats, tallant les
sarses que dificultaven el pas i tancant amb rames els llocs per on podia despenyar se el
bestiar . Els camins que duien als prats particulars també s'havien de condicionar
periòdicament per permetre el transport de l'herba fins a les bordes. Les vies que
convanicaven les poblacions veïnes entre si, finalment, solien arranjar-se de forma
coordinada, però cada poble només es feia responsable del tram comprès dins del seu
terme. Sovint, les obres viàries exigien refer els murs que delimitaven els camins o
reconstruir els ponts de fusta que servien per creuar els rius i barrancs. L'obertura de les
vies emprades per l'estracció de la fusta, pel contrari, corria a càrrec dels empresaris que
s'adjudicaven l'explotació del bosc i, posteriorment, va passar a ser una competència de
l'administració forestal .
El treball comunal s'aplicava també a d'altres obres públiques que no calia
realitzar amb la mateixa freqüència. Fins la constitució de la Mancomunitat Forestal, els
abeuradors (corns) distribuïts per la muntanya i les cabanes dels pastors es construïen i
s'arranjaven amb la contribució laboral dels veïns. Igualment com en molts d'altres
pobles pirinencs (Violant, 1985:333), el manteniment dels carrers i de les instal·lacions
col·lectives dins del poble (com les fcnts, els rentadors, l'escola i l'església) també eren
atesos a l'Aran amb el concurs del treball comunal, en alguns llocs fins fa només uns
quaranta anys . El condicionament dels canals de reg, pel co.itrari, només atenyia a
aquells que es beneficiaven d'una mateixa xarxa de regadiu i no al conjunt de la població
local. D'altres ocasions, finalment, requerien també de la participació concurrent de tots
els veïns però no estaven subjectes a la comptabilitat ni a les formalitats pròpies del
vedutu. Durant l'hivern, als pobles més enlairats i poc assolellats, s'havia de retirar la
neu dels carrers i camins per evitar l'aïllament. Els veïns podien dedicar regularment una
04 En alguns casos, iquestj funció s havia adjudicat j algun» veins individu-dmem. Ei llibre de capítols d'Arròs inclou uní
m

Mi'rnvna <íW* qui trnen de mjntenir im c*m¡nt di' la rifar** amb anotacions corn la següent: "/J0rf*H Arnant rrwnlindr* h í**rii m

Sounvu/o tía M Irrrrie prnpi de HirtamG-, Eftämfm fins lo Urmf dr Cariïn Prnâ, tenir cubería In fonti t trenar la grl [tjue] fáran dtta
f&nn, ï s¿ íí df^fñ ätlgun trws de fureî, *r?<y/ imá vegada, no la tornèi A fer i w desgrscia ¿ttgun i.ap de b&lwr, ó obliga! s pagar-lo",
8S Al segle XVHI, anant de Tredòs a Beret, Zamora escriu. "Psr* ir i U /amie [de la Garcna] subimos por m um ina
^jsfjiit* bumn pani fítin tem^im, pues lo ttimponen l<» Comune; y %t Itn arra^tr^d^rci de m&derj io rmn descompuesto, ittidén fsfoj de
r,i,,mf,,,;rr!o" (197X192)
16 A Villini», per «empie, al |925 va acordar-se una aportació excepcional de dotze prestacions per veí donada ¡a llarga
Unti dr treballs que cala realitzar aqueü any: netc|a, reparació i modificació de camins veïnals i rurals, reconstrucció de l'escola i del
teulat de la font pública, instai .lici» de la santa telefònica i canalització de I aigua de la font.
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estona al dia a obrir el pas amb pales, però no hi havia una reglamentació ni una
vigilància estricta del seu acompliment . Pel contrari, els veïns estaven obligats a
participar de forma simultània i coordinada quan es declarava un incendi als boscos
comunals i, eventualment, per fer front als efectes de les riuades.
L'organització tècnica i la vigilància dels treballs comunals corria a càrrec de
l'administració local. Fins la implantació del règim municipal, els vedtaus eren convocats
pel consell i regulats pels capítols de cada poble. La constitució dels municipis a la
segona meitat de! XIX va comportar la transferència d'aquestes competències als
ajuntaments i l'adaptació de les antigues disposicions locals a la legislació comuna de tot
l'Estat. A l'Aran, no obstant, aquest canvi no va modificar massa les ocasions, el
calendari ni l'abast de les prestacions entre la població. Els capítols establien
habitualment un nombre fix de convocatòries l'any i reservaven al consell la facultat de
cridar a vediau sempre que fos necessari als interessos del ccmú. Donat que la majoria
dels treballs es dirigia a corregir els efectes de la meteorologia hivernal en les
instai.lacions productives i a adequar-les pel seu us, les prestacions ordinàries es duien a
terme a la primavera, sobretot durant cl mes de maig . Les convocatòries solien caure
sempre en un mateix dia laborable de la setmana per tal de facilitar la planificació de les
obligacions veïnals i de no interferir els treballs domèstics. Fins al XIX, els vedwus es
fixaven habitualment en dissabte, mentre que durant la primera meitat d'aquest segle
van passar a fer-se més sovint en dilluns.
En funció dels requeriments laborals de cada tasca, el vedtau podia exigir la
participació simultània de tots o de només uns quants veïns. En aquest darrer cas, la
convocatòria solia ser nominal i notificar-se als implicats per mitjà d'una papereta en la
qual s'especificava l'hora i el lloc on començarien els treballs, així com les eines que
havia de dur cadascú (pics i pales, sacs per carretejar terra, destrals i podadores) . El
•vedtAu generati es convocava sobretot per l'arranjament dels camins a la primavera.
Després de ser anunciat amb un ban, el dia assenyalat s'avisava els veïns a toc de
campana i aquests havien de presentar-se al lloc establert pel costum. Un cop allí, el
8?. "Neun» mà <fue *rt mtçueV tempi [...]. Utvors tmtm que sortir ad* dui* obrir tlnsmtnt ¡/tr fadrr cm'uL·r «A fttUn,
Un dutrumtn» obnriMft Viitmài, l'altre Ju otp * U Benfa*, let Borde*, id csntíáe Boaòtt {...}. Hitnt^a uà fer ma ¡amh pile«.)
¡In rttoauUJui i aìrir e¡ ismi" (ECA] "Ert ítmiïdertl com »n i-tJuut tfarf sUs xltra A atona mdarun» tffmfrr. Si fttu »na nevada
¿'un mttn, ho f nen [...]. Els hi I<K*V* »li tuoni *&f*r UHM p*U t oknr-tt un (tms fins »rrihtr t L· crrmer*. Sinó, « qttedtitn
mtromimiurfi [...). Agp/tnm im* etU. truuu loa A homgi itnétimnl de t'être, IMI./nen comi* [SNV]
88 El caràcter ordinari deh vedumt dei mei de maig queda recourt, almenys, en la documentació municipi de Vtlamt» i
Js capítols de vila d'Arri», Le$ i Vifoe. En aquén darrer poble, per exemple, es diu: "Que fori ¡ai dismétti tU met Jt nuïn s 'h*X' d*'/"
vfduds é on figum menaur i im qur na ftndn»n faiftrtn Is pttu Je 5 ton' dr i gratti per KM, i tupieua peneï «• %*s**in [rn] l'M/íim
-ir(W de m*t% itd* tny mu U Vl!*~
Í9. 'Per ample, quern un tn» dt muro t un ctmi de fora é poUf t feu f*lu 4as o tm (peñonesl Us-van it 'n cmif'jt 2 r, i i
se Is hi envuiv* [ j . Es ff u turna {. | I dmprá st'lt tfttnun* i (quanjá«tn4 tona unt iltr* cou, quei'ktvt* trmtut un tros ée .ir-;i per
Kna *ltr* COM o s 'htvut d'trair A tiUar fi rémsígf que rmm* vingttt i arregbir /i qn¿ t 'btvu desfel, /¿fi^ort i* n Vnt^ifw £rn o ffî&tîtr, o ^01
Se^on» eli qui fetén ftltt' (DCA).
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regidor encarregat vigilar els treballs distribuïa els assistents en diferents brigades per
repassar l'estat dels camins del terme . Segons Coromines (1990:336), a Betian s'havien
organitzat vedtauï per partides del terme (per parsam), amb la sola participació dels
propietaris que hi tenien finques .
L'assistència al vedutu formava part de les obligacions que comportava el
veïnatge. Igualment com en la gestió i l'aprofitament dels recursos comunals, les unitats
de recompte en l'acompliment dels deures veïnals no eren els individus sinó les cases. El
poble es manifesta, també aquí, com a una entitat social estructurada per fer front a les
necessitats domestiques d'una manera efectiva. Així, aquells que participaven en
l'execució de les obres col·lectives ho feien en qualitat de representants de les seves cases
però la convocatòria no atenyia nominalment a cap membre concret d'aquestes '. El
nombre de convocatòries l'any no solia excedir mai de la mitja dotzena de dies de treball
per casa. La inassistència era sancionada estrictament, amb multes que havien de satisferse en diners, tal i com es contemplava en les ordenances locals .
L'acompliment d'aquesta obligació no estava exempt J'una certa conflktívítat
que posa de manifest l'oposició entre els interessos particulars i els coUectius dins del
poble. Com recullen els arxius locals, els consells i ajuntaments havien d'executar
reiteradament les sancions previstes i dictar normes per exigir ¡'assistència d'homes
hàbils a les convocatòries de vediau. Malgrat que en principi eren els caps de casa aquells
que havien de participar en representació dels grups domèstics, davant de la possibilitat
que no hi hagués homes hàbils en la família que poguessin assistir als ivdiauf el dia
indicat (per manca, absència temporal o malaltia), es permetia enviar d'altres individus a
realitzar les prestacions . Sovint, les cases hi feien anar els fills menys capaços o
recorrien a justificacions de tota mena per tal d'evitar complir amb les obligacions
veïnals .
*0, "Hi hfsnf IOT cwtctffí, in k*vu un ¡efe qu* ha íontroijn» lot: u B que ¡fitaven, tlí ÇMT no í 'fat-jeu prtmua.. " [SNV],
"Mm rnmíem loa t la é del armati [davant <je la capella de la »on ida del poble. ] i ti « imcfffl
fifutìl tnttit <ír mt»nttity*, t'f frt ítfuffl cjr-ji. dn< f/tr m» <.'f»r" [DG A J

ert à 'M p (nt té autriinn'io qtutrt pr>

*< í . Aqurïti forma havia MM comuna a d'altrej pobtei (tom BotiÒM : Satardú), però Mmbla reUnonar-se sobr«o« àrab la
dava.ììid'1 de leí Convocatòries municipals: *[Ho organitzàvem) entrr ntfttiltrft mateix™ f . ]. ¿4twi tenien é'sn** a jjwve** *qm*il í*mït
i «,iKfit.twn tot) elf <jMf ^ ' psisaven \ , J. ínrttfm J'tufw loti eli vnnt ijttr trniftn rit umpi ê still, íO««4{«ri*»n oftu i l , . ] faula qmf
jriibavfí A d*tli, h& lenìfm é'artTfëhti' tttf" [AB^j.
92 F.i$ capítol» d'ftrròí incloïen la §epirnt clàusula. "Ontetum <f*e >i ih.fi m lew IMT'M/I dtt tneï ée *t*tf nu fogun tmhtr lo
Mmo ¿f 14M, en tal «i tnmnfiUt o fillet, n moam"
93. Segons e!í capitoli de Les, "itt pertonrs nauwda fer el) dit'- vndumt (fur »M« H'tutinn vrtn mstsfátí en li.-u nit"
94 "dii iju hi h*vu <tt trair taüt intenttnfté. No a qtir Ai Imguf tt'trur W iff et iftt* (MME) "Si »mi mu ni tenu
hornet, (ftt ataim maL·lts a no hi faéien mur, htvien de p*K*r *« ftmtltt perquè ris hs fa d veduu* f ABV). En aque« §emi8, en una
convocaïòna 4e Bausen M diu que "las tantnhujfnuï atan fuloruuutat furt envi«' fimu¡mt ft^tdei fm fUos fu tu tuff, mn Iti Je
t¡itfnto* Mínimas tmgtn mat de tu jitoj ymfnot de 60 y ttmn tdemf ¿ida ffrt fo< imimps* (1.ABAU, 20.ï ¡I6b]
í*». A primen de segle, a Vilamòs, l'alcalde íe»a contiar que "htt>ûi uhvmadii ¡lut úa frntfiiimet ptnanslrt nn sínémn Iti
/>rr»*?n4ï «MÎ íapoí'd fata d ïraham y $f mandfbtn ptx» meiiot que mçAp+ceí, f u íoms itirm ^«e pfír %u í.tmi*wttniM nn stitéen L·i
i Mrcineï dr mi «MI y *f*Jm Ui itemhra" (LAVOS. 31 J. 1901 ). En un eipedtenl obert Tan)' 1941 a quaírf win« dr Bauten
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£11 rebali comunal no contribuïa a atenuar la diferenciació sòcia! existent entre
les cascs. L'obligació <ie participar en els vedutus afectava al conjunt ¿x les cases del poble
d'una manera formalment igualitària, amb independència de la grandària i composició
del grup domèstic i de la seva posició econòmica fi, en conseqüència, del seu ús de les
infrastructures : dels aprofitaments veïnals). No obstant, !a possibilitat de fer-se
substituir feta que les cases que disposaven d'una major liquidità! monetària preferissin
pagar el cost de la redempció, llogar un substitut o, st tenien personal contractat, enviar
hi un mosso en representació i evitar d'absentar-se de la pròpia explotació
Amb la implantació del règim municipal, a mitjan el XIX les prestacions de
treball van deixar de comptabilitzar-se per cases i van passar a ser personals . La llei
permetia corregir la desigualtat que comportava en la pràctica que les quotes en treball
haguessin de satisfer-se per cases, gravant els grups domèstics amb més homes hàbils i
amb un major nombre d'animals pel treball (cavallcn.es i parelles de vaques per empraries en el transport de materials) . No obstant a«ò, i encara que havien de tenir
empadronats tots els individus que es podia mobilitzar en obres d'interès públic, la
maioria dels ajuntaments aranesos va continuar aplicant els entens anteriors .
La vigència del veduu fins a mitjans d'aquest segle evidencia la funcionalitat
d'aquesta forma d'organització per atendre aspectes concrets en una economia
estructurada a partir d'unitats de producció domèstiques. El vedwu permetia, d'una
forma operativa, executar treballs que beneficiaven a totes les explotacions familiars. Les
obres d'infrastructura es realitzaven amb la contribució dels veïns perquè precisaven
d'un contingent laboral nombrós i que aquest no podia ser reclutat d'una altra manera
sense afectar greument les finances locals. Des d'un punt de vista administratiu, les
prestacions de treball constituïen una imposició de caràcter fiscal. La manca de liquidità!
era l'argument mes reiterat, tant per part deis -onsistoris com dels grups domèstics, en
justificar la iv_. *zació de treballs per prestació veïnal . Amb l'objectiu de limitar les
au* hjvmt Ut» j uní convocatòria, *jue«i «amen qor U prmaeió d'aquell dit anivi m lomrj aris srut prop«» int
il Iffivra mr 'na ,->*Ji- dir y frfXiumn par Unf .'<i«-* f»«à*K» prette tu *u' o que "'mut ¡n*r < »4jj • « fetuéti"
% AI XIX, li» pmtJCUMi* pertonJ» o rtpm ftt un Rtul Dccnt et 21 4' abril dei 114° i li IJei rminmpil M 2
d octubre <W i 1*7 En li wvt aphucm a Raatee. com rtcJI«« Iti »et« tnunnn»ik, trgom fi d« r« tunwrn« "ni* ««ffi, * fr»i*«i«
prrw,m*¡ todo k*btt*mtt da $*eUa ér Aunrm, éimiitiuaf f» é, for IH pmtmt, ff tide unit at lim inJ.t'Hámm u«*wir< énor ts mita et IH
( )A« «»rfrt«<»«» m itera. Im tmpuá^n tmtnt*mmf*U* y ¡m pahtts ée mrmnxttf It.ABAL'. 20
Ï" A Riuwn s*hj»u ti*»! "i|*f I« WRiirti «minfarwn t ettr immw fmffunéa

pò* lui IJHT ntmten <»w,-*

ituéniéiu» eatff kttn, ítítém o éntnrttmtt at il tem* tu. ytmf*àt uh^>^run>y iiJititrtui ée trtkt*-" (LABAL'. 20
ft "Ntrsaùm mi í *p¿u*rrm npttum Ufi f^r^f In nt^-m ifitt p*J>*tt 'tía ht hrsfu ém o irrt mat fir tuerta fitful ér /<•
vféié*. Mmaltrvt ^H*H fr* an. Rnem. T«4f> veamitt, ff net tt n h*vu et /r* ftgtrr e cil« J iff et l '*ny. é fftrm ' /Vró «n
tmuátéi* 'AqHtUmni.ttfwfilrtmrtiféniptrtttt'

+• ,t* no rr*]mt. A lo mtUa* i a I* í**& mo ptiirr* tfirfn tun

**> í j wriio dri» iniomuiKi »tmif>de« u&t
U donnnnMJCiò rmuuapal. 'Afa «r ~jtf**m ¡mf wn*!. prf^ne ífnfm hi
kt\>u nt/mw» m piiMt No «r poitj ftgf ! ft un Ir prr tol! ferità tolt tmton fur lortir" (FC. A). I <«ntè»r "in vttu de -ftr eut
manu tptn turnt ée fanant ptt* trnftt*f ¡m ft*h*pm «mnanoi m rar puttie tarn« «m la <ir»q^,»i ér tf munit, fumm y ¿t*un tthnf tu»
! m et mtuna. frtmJr m«rmr * ,M pmttKtim ^ftomf
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despeses numeraries, la contractació d'alguns serveis especialitzats per part del municipi
(com passava amb els pastors) oferta l'exempció de les prestacions obligatòries com a una
contrapartida. Igualment, els ajuntaments solien oferir una aportació de treball veïnal en
sol·licitar finançament per obres públiques a l'administració provincia) o de l'Estat, En
aquest sentit, en una economia poc monetaritzada, el treball tenia pels grups domèstics
un cost menys elevat que les contribucions en diners.
El procés experimentat pel irdiau al llarg d'aquest segle ofereix més arguments
en favor del caràcter pràctic d'aquesta institució comunal. L'aparició de noves activitats
econòmiques a la comarca havia de comportar una progressiva desvalorització del
treball comunal justament perquè aquest s'orientava sobretot a satisfer requeriments
específics de les explotacions agro-ramaderes. Les obres públiques dins del poble van ser
les primeres en deixar de realitzar-se per prestació veïnal i, en alguns llocs, les
convocatòries van passar a tenir un caràcter obligatori només pels propietaris de
bestiar130. La transformació de la societat aranesa ha comportat alhora que el poble
perdés el seu antic caràcter corporatiu, que sorgís un nou procés de diferenciació social,
la monetarització del conjunt de les transaccions econòmiques i una reducció en la
grandària dels grups domèstics, contribuint a què el ixdutu perdés la seva funcionalitat
anteriori-1. Després de la Guerra Civil, les convocatòries de treball comunal ja havien
desaparegut en molts pobles, passant a fer-se habituals els treballs per contracte, tot t que
aquells municipis que disposaven de menys ingressos van mantenir-les fins a principis
dels anys cinquanta.
Prestacions rotatives: la uuica
L'organització de les tasques que revertien en benefici del conjunt de les explotacions
familiars depenia de les seves característiques específiques. A-xí, mentre que el
manteniment de la infrastructura local exigia un esforç laboral puntual i considerable i
era atès amb la participació simultània de totes les cases, d'altres treballs no especialitzats
requerien d'una intervenció continuada però podien ser duts a terme per un sol
individu. En aquest cas, les feines es realitzaven també per mitjà de prestacions
domèstiques però eren ateses de forma alternada, seguint un procediment de rotació
comú a un ampli ventall de contextos etnogràfics (cf. Ott, 1981; Tax Freeman, 1991;
País de Brito, 19S9).
La práctica totalitat dels treballs col·lectius realitzats per torn a l'Aran en aquests
dos últims segles es relacionen amb la ramaderia, atenyent només, dms de la comunitat
100 "Si na tmm keitun, no lUímn ta eh oMigfV^t frnpie nun no t«« uf tuvn, mñ ifuf fr* ffa** L· ptnttru ¡al pth
tsmmt é J /"' I<H p»y*| ne tounn» a I* tuntún^* i ne j-ui* j -n fm n ttmm Inter, » a ttruem é t- f}"«" tíi •»"<••"•" ( DG A}
101 "|Ab*n* poáttn fer-w veduta jwquè) Ufeatt tn tmttt molu fnt. Pfrè er* » *ns Miguen * nfei» ei c*"-r» » U
t ki niffn ijuttrr o t tat ; „t -».filnl «i« ! 'tm «A« omir, im faaen tMlfßr" (MCVJ.
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local, a les cases propietàries de bestiar. Es provable que la rotado hagi estat, en el passat,
un criteri emprat en la distribució d'un major nombre de funcions i que, a causa del seu
caràcter consuetudinari, el seu abast no hagi quedat .eflectit totalment en la
documentació

conservada.

De fet, aquesta forma d'organització

s'ha

adaptat

constantment a les necessitats canviants dels grups domèstics, activant-se o reformulantse en funció dels interessos d'aquests en cada moment, i descansa en un principi
estructural que ordena la vida col·lectiva a nivell local.
La caritat del pa, que es feia en les festes de precepte a finals del XIX, constituïa
1 única ocasió al marge de l'activitat econòmica en què s'emprava un sistema de torns.
Segons la descripció de Condó i Sambeat (1896:232-233), en la missa dominical, el
celebrant beneïa derprés de i'ofertori un pa aportat per una de les cases de la parròquia
que l'escolà repartia trossejat entre els assistents. Aquests, després de besar la pax (una
petita placa de metall amb la imatge de Crist crucificat), prenien un bocí de pa, resaven
un parenostre pels difunts de la casa que havia fet la caritat i se senyaven amb ell abans
de menjar-se'l. Totes les cases havien d'oferir per torn el pa senhat, i el crostó (cantei)
s'entregava a la mestressa que li pertocava portar-lo en l'ocasió següent. Al llarg de l'any,
hi havia nombroses ocasions en què es feia un repartiment ritual d'aliments en forma de
caritat, sobretot amb motiu de les romeries i d'algunes contestions col·lectives vinculades
al cicle agrari i a determinats esdeveniments de la vida política local. Aquestes pràctiques
eren relativament comunes entre les poblacions rurals de l'Europa meridional (cf. Ott,
1980; Eehar, 1986) i constituïen, com assenyala Tax Freeman (1991:532), un ritual de
comunió entre els grups domèstics que operava enfront de la diferenciació social
existent .
Com afirma Pais de Brito (1989), els treballs col·lectius atesos per torn
contribueixen a estructurar la comunitat local des d'un punt de vista espacial, social i
ideològic. La successió d'intervencions individuals construeix una xarxa de reciprocitats
i d'interdependències i funda, en un pla ideològic, un model d'igualtat formal entre les
cases. Amb tot, l'operativitat que comporta l'articulació dels esforços domèstics és el
principal criteri que explica que determinades tasques es duguin a terme amb una
participació alternada. La variació que registren els treballs per torn entre els pobles de
la comarca i el seu dinamisme al llarg del temps posen de relleu que aquesta forma
d'organitEació és una resposta funcional a problemes de caràcter pràctic i no la
manifestació d'una solidaritat col·lectiva. L'assistència als pastors és la tasca que ha donat
lloc d'una forma més estesa a l'acompliment de prestacions rotatòries de treball a
102. L'ntasKtit de referències ¡i f» lentui impedeix conèixer amb detall l'organització de les aportacions, Aqursi.-s temen
un caràcter obLjatàrr al: típúoli 4r VJjc s'imposava una pena d'una m:t|era de vi ais qui no acomplissin la seva tanda Soler i
Santaió afirma que "tuptalt i*nì*K U fat fer tara fa c*iaétl poHt" (1906:42), però « probable que la roda no reguis el mateix ordre
establert per la retia d'actuar tom alternades dins de la comunitat local i que s'emregués e! ttntrt cjm a un recordatori
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l'Aran. Si bé la formació d'un únic ramat amb tot el bestiar del poble perseguia que cada
grup domèstic evites haver d'atendre els seus animals duran: l'estiu, la contractació de
pastors solia resoldre només parcialment aquest problema. La distància fins a les pastures
comunals, les condicions del relleu, la grandària del ramat i les característiques d'algunes
espècies dificultaven que un individu sol pogués fer-se càrrec de la conducció del bestiar
en els desplaçaments d'aquest per la muntanya.
La pastura estival de les vaques presentava una dificultat significativa. A causa del
seu pes i poca mobilitat, el desplaçament de les vaques per la muntanya comportava un
cert risc, sobretot quan calia travessar passos perillosos per on podien despenyar-^e. Les
ovelles, pel contrari, no exigien tanta atenció. A banda de la seva tendència a adoptar un
comportament gregari (pel què pot dominar-se millor amb l'ajuda de gossos), l'ovella és
un animal més àgil i es mou amb una relativa facilitat pels terrenys pendents

. Així,

mentre que l'oveller podia menar tot sol el ramat, el vaquer, en funció del nombre de
caps que tenia sota la seva responsabilitat i de les condicions específiques del terreny,
requeria habitualment una assistència continuada durant l'estiu. Alguns pobles podien
contractar més d'un pastor per la vacada, però la solució més comuna era assistir-lo per
mitjà de prestacions de treball ofertes per les cases propietàries del bestiar. En funció
dels ingressos disponibles i del nombre de caps, si el vacum podia dividir-se en dos
ramats (un per les vaques lleteres i l'altre per les bacives), el vaquer i el vederèr
s'ajudaven entre si i no requerien de prestacions veïnals per moure els animals. De la
mateixa manera, quan els aprofitaments comunals eren compartits en pastures
mancomunades entre dos pobles, cadascun llogava el seu propi pastor i a la muntanya
s'assistien mútuament.
L'assistència per torns al pastor, no obstant, constituïa una forma d'organització
més habitual. En aquest cas, durant el temps que les vaques s'estaven a la muntanya, un
representant de cada casa havia de pujar diàriament, per torn, per ajudar al pastor en la
conducció del bestiar. La funcionalitat d'instituir torns de guàrdia (o veganes) es
relaciona amb l'objectiu de reduir les despeses que comportava el ramat comunal. Les
guàrdies evitaven la contractació d'un segon pastor i la corresponent despesa en diners,
mentre que la contribució de treball que havia de fer cada casa no solia suposar un
perjudici significatiu per les pròpies explotacions . L'alternança de les guàrdies

103. "Ei <ptt IM vaia és més pesanta, i tn molti ¡meaos L· w«* no hi po! anar-ht. I Uavon, amb un ramat de 3 o 4QQ imqmet,
una Sf'n tan taf mili i in titrtt u n van cap allà [i cal $er do$ per dominar-lej)" {ALÈ] Pel contrari, "i'oveUa rs ¿e min han dominar.
L'ovella v* mà untura [...J. No hi k* Urrmoqut ta pugui combatir l'mèlia, IU tuui no" JRETJ.
104 "Si rs Uo^ayfn d&$ ptíivn, hi anaven els pastora. Ara, M tvgades no ht favi* w¿i que itn pastor, i un pastor s&l no ho podia
ftr. Pues Uavnr} M guàrdia [..,]- Auto ha feien els ifuarto; Que fn ¿quell umps no hi htvia fit ih quartm d'fvut dia, tap? LL·i>on, si n
pedten tlejf»* dos ¡union, ei Uoga'ien dot ftatan. I si no se'n podia ¿fafar dot, fuet te'n Uagnm un de sol, Aaè ho fetén fer estalviar
" f AU" | "¡No es contract«* dof pasort] prrqu! haurien ujptt em smtf, I ¡¿avons, ei dt cam, al matea ¡empi que feia una altra
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permetta, a mes, una comunicació periòdica entre la muntanya i el poble. Així, en
tornar a casa, aquell que havia assistit al vaquer notificava l'estat dels an i.nais als seus
propietaris (si una vaca s'havia perdut o accidentat, si n'hi havia cap de malalta o a punt
de parir).
La vigilància de la vacada durant ia primavera i la tardor constituïa un segon
moment del cicle anual en què s'organitzaven guàrdies entre les cases. En alguns pobles,
les prestacions de treball per torn evitaven haver de perllongar el contracte del vaquer
fora de la temporada estival i el bestiar podia seguir pasturant en comú les herbes i els
rastolls del contorn. £1 ramat quedava alternadament sota la vigilància d'un veí, el qual
sortia cada dia amb els animals fins que al vespre se'ls feia tornar a les bordes dels seus
propietaris. En d'altres llocs, però, aquestes guàrdies servier justament per acompanyar
al vaquer i evitar que el bestiar produís danys als sembrats. En qualsevol cas, la pastura
col·lectiva seguia beneficiant els interessos particulars de les explotacions a l'afavorir
alhora un estalvi de força de treball, en les reserves dels pallers i en les despeses
domèstiques.
Tot i respondre a un mateix model d'organització, les ocasions en què es
formaven guàrdies per torn eren, amb això, específiques a cada poble. Una bona part de
les poblacions de Pujólo només contribuïen a menar la vacada amb prestacions
domèstiques durant el temps que aquesta s'estava pasturant per la muntanya baixa i la
ribera, mentre que a l'estiu els seus pastors s'assistien entre ells als pasturatges compartits
(com passava entre Unha i Bagergue i entre Salardú i Tredòs)'05. D'altres pobles
alternaven l'assistència als pastors durant tot l'estiu i responsabilitzaven rotativament als
veïns del ramat a la primavera i la tardor (com passava a Arres, Arròs, es Bòrdes, Gessa,
Les i Vilamòs). En alguns, la participació veïnal en la pastura col·lectiva es reduïa a quan
la vacada s'havia de canviar de muntanya i per fer-la baixar en acabar l'estiu (com a
Bossòst), s'organitzava només fora de la temporada estival (com a Vielha)

o,

finalment, aquesta depenia del nombre de caps que es reunien diàriament a la duia (com
a Beños) v .
L'assistència als vaquers en la conducció del ramat no era l'úntca activitat atesa de
forma rotativa. El trasllat de la sal a la muntanya solia organitzar-se també per tandes.

IOM, ¿i/un!da ¿rau 4 fer !M gtàréu. £ten pníïort htturuí stguí molt g«fo, prrtpu Jffñ

«'j g««« í'hamrn de rtpirttr i dtsprei

mh gtstof -jut ingrés«»" (PLG).
lOü. "Per Tals Santi [el víqurr] /* plegava i lUvon hi teníem d'trur ncoltres de gHÍnlu, per anar-la t ^ujirdár. ¡.hnon
panrufrn tota la VMpta* [ABSJ.
106. "Hi h*w* tpaijHei de l'tmjr que é katur, en com/«« d'tntr » U munttny* (...) estat» pft¡ voilants M ¡xMe n prr 1rs
'them, I això requeria mé> atenem feJ hettur, pcrqw na entrét en dner-nauti liott, en determtrau f nií \ .). fíonn fi titmu n U
tom'ium fitrauier* (...)éetrrmmav* qut... dé 2Í d'fbrda/ 25 de mst% t"rmvu daft* guéidi* ¿f mqita" ( ABV).
Í0?. "Si h, h*va menat et ifti$nze mupia far trritsitn j./nnl ela, upuK da no hi ««wwr s* n 'htvu d'erK*rrt(pr r! futlot
m*tnx é'ttú. Si f*sff'jé dttfutnrt, kitm^md'tnardt^ufdif" (SEB]
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La sal era un complement indispensable en la dieta del bestiar, inaccessible en les zones
alpines, i calia pujar-la periòdicament amb cavalleries. Els llocs que tenien arrendada la
vegada del bestiar lleter, la sal corria a compte del majoral. En d'altres pobles (com a
Salardú i Vilamòs), el suministre de la sal havia estat objecte d'un arrendament específic,
concedint-se a un particular que cobrava un tant per cada sac traginat fins les pastures,
sufragat per parts junt amb la resta de despeses del ramat. No obstant, el més habitual
era formar torns per saliar que comportaven, com les guàrdies, la participació alternada
de totes les cases propietàries de bestiar (com passava a Arròs, Unha i Vielha)108.
La manutenció i el trasllat del suministre als pastors s'havia organitzat
antigament de la mateixa manera i, segons Redclift (1974:204), a Vilac encara es
mantenia vigent als anys setanta. L'alimentació dels gossos comunals, finalment, era
també una responsabilitat compartida alternativament per part de les cases del poble1 .
Com en la sal, aquesta tanda no afectava només als propietaris de vacum sinó a tots els
ramaders que tenien bestiar posat als corresponents ramats, tot i que en aquells
constituïa una funció complementària a les pròpies guàrdies. Posteriorment, la
manutenció dels pastors durant l'estiu va passar a córrer a càrrec d'ells mateixos110 En
les últimes dècades, amb la davallada de la ramaderia, els propis veïns van tornar a
encarregar-se de pujar el menjar i la llenya necessaris per la subsistència dels pastors, tot i
que, a diferència d'abans, aquesta tasca ja no era objecte d'una organització formal.
Igualment com passa amb els treballs als quals s'aplicaven, la forma d'organitzar
les prestacions per torn presenta una relativa variabilitat. Fins a la implantació del règim
municipal, els consells veïnals eren els encarregats de regular la participació de les cases.
Les disposicions reunides en els llibres de capítols fan referència, però, a aspectes molt
puntuals d'aquesta forma d'organització que es dictaven per fer front a l'incompliment
de les obligacions col·lectives i als conflictes que generava en la comunitat local. Des de
la constitució dels ajuntaments, la gestió dels aprofitaments pastorals va anar deixant de
ser una competència de l'administració local, passant a mans de les comissions integrades
pels propietaris de bestiar. A partir d'aquest moment, les normes relatives als torns de
guàrdia solien consignar-se en els contractes dels pastors, a través deh quals els ramaders
oferien la seva assistència com a una contrapartida .
108, "(P»r dur la tïl] també ht truevrm » tom, un fer Í*<M, C*d» dtsithtt, *«. Comenfflfm
dmalfSfí'tltTti

fer I* prtmcrt MM, l'tltrr

casa nuí ho frtem [...]. Pe> ururé t)na*r * gmreLtr la -jatjua tra «n, iride la iot rrt mnJtre* (DGA].

Î09 E's itpíiali d'Aní« dispotaven que "fi fòsfor r-w/or [de Ics ovelles] nuri aUigut a trguir ei torn de Iff CMset fer
msn'.mir é got ari* Vila*.
HO. Així, com recull un contracte de finals del X!X. ' tatamente podran MHsmurst de noche del frenlt det'ttmñauno dr f/fot
( ] «m fi M/Ö otifetn dr provane f*r* tm ttnesidtdfj' [LABAU, 29.6 11141.
111 "(A banda de la \~"£¿\ se le dtr¿n (al vaquer] un fwn/u dutrwmmlt o im mu xrrcnfr ¡ ...] «¡ut ¡et ctpoz, recluyendo
pur j tiln a lt% mxfrrr*, tjmf prnpo*tum*r¿n y fiíiliurán loi tfurf« Jet g*n*ao tttotno en L·i »guíente formí- ftctliUran e/ rzfmuuto
fuardu n te* vegpdi, ntmikrr vulgar ¿e' pttf, lodo prnpieurw dt farutdo imcuno <fue fong» m ganado * argo eU ftslor nambrtda à
mon dr un dû pnr rr« twi una o «a un fuardu qat por tumo It mrmpnnd*, prmcífumdo ear * won de un jonuí o ttcgiutt p»r tm mo
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A diferència dels vediaus, en els què havien de contribuir tots els grups domèstics
del poble, en l'alternança dels treballs per torn hi participaven només aquelles cases que
tenien bestiar al ramat comunal. Alhora, igualment com passava en el repartiment de les
despeses pecuàries, la comptabilitat de les prestacions era específica per cada vcg&'a i el
nombre que corresponia a cada casa era proporcional al dels seus caps de bestiar. Cada
poble fixava una quota diferent (d'un o més dies per animal), en funció dels dies de
treball necessaris i, en el cas de les guàrdies, de la grandària del ramat. Als pobles on els
propietaris, a més de participar en la vigilància del ramat, havien de contribuir a pujar la
sal o a facilitar el suministre al pastor, cada torn corria de manera independent a la resta.
La freqüència del torn ha estat també un factor depenent de les circumstàncies de
cada poble, condicionat sobretot per la distància fins les pastures comunals. En alguns
llocs (a Arres, Arròs, es Bòrdes i Les, entre d'altres), cada casa feia les seves guàrdies de
forma seguida, quedant-se a dormir el vegadèr amb el pastor i no tornant al poble fins
haver acabat la sev'a tanda. D'aquesta manera s'estalviaven desplaçaments,

però

l'absència de l'explctació familiar d'un treballador capaç durant tants dies suposava un
perjudici pels interessos domèstics11 . Es per això que, més sovint (com a Bausen, Betren
o Vielha), cada casa oferia les seves guàrdies de forma alternada. D'aquesta manera, la
i\nda corresponia cada un o dos dies a un grup domèstic diferent, j el vegadèr se'n
tornava a dormir al poble després de deixar tancat el bestiar al vespre. A la primera volta
del torn (k "guàrdia d'un"} hi participaven tots els que tenien un o més animals; a la
següent (la "guàrdia dedos") ja només hi entraven els què tenien més d'un cap de bestiar.
Els tom: de guàrdia s'anaven succeint durant el temps necessari fins que els últims dies ja
només es rellevaven entre si aquells que tenien una major quantitat d'animals.
L'organització de tots els torns seguia una roda entre bs cases (anomenada tanca)
que estava ordenada en funció de la disposició espacial dels habitatges dins del poble113.
El sentit de rotació de la tanca permet una lectura en termes simbòlics, en mostrar una
percepció específica de l'univers social que es plasma en una configuració de caràcter

pratneuna de vaai. Concluid* U mu dr un guatusa far ganadero, volverá n principiar el turno » tm profittano! dt dt» u«i farm
arriha defanda ¡t» profittarmi (fur tofo taiman una. Conduido ait segundo tumo volveré í principiar U presumían o gtarttia * ¡oi
pmpieu-not que solo tengan dm »«es vacunas y itguirá esta mu hasta terminar ion ei ganadera que tenga mayor número de ganada
Momo, otea hatta terminar ¡a prnUKión de la guardería a razan dt un vef ade por cada vaia [...J, Correrá a t'4*jt» dtl patter mimbrada ¡a
dirección dé ganada rfut lunfa a tu custodia faralá partida qut detta dirigir d ganada diariamente con ¡a /acuitad ir ordenar ai vtgadt é
servtoo que dehe frrstar m tu ayuda, procurando iot dm evoar que fi ganado Itaga daño en lat propiedades y vtdadnì, l'afe pena de
tntnrnr m ¡as infracciones epte te rstaUacan para corregir sus apaliaì" [LABAU, 25.4 IH9J
112, I ini a rmt|an$ át segle, a Arròs el lorn de guàrdia s'organitzava d ¿questa manera. 'A let temporada j t-nu a una caia
que di rn tocava anar, ft errn tu o vuit au*, ta o vuit dus ftgutti de faltar l'home [...]. llxvon passava tfur la fetnn es rtiraiuva f i ] ha
taren taniisar aixa' [ÜGA).
i í 3. Arra* i Vii», al lenir les vaques de tots dos poble» en UB $ol ramat i compartir lei mateix« muntanyes, acomplien de
forma coruecutivi els «eu» respectius tomi dt guàrdia.
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espacial114. Alhora, el procediment traduiria una igualtat formal entre les cases davant de
les actuacions que requerien d'una comptabilitat social dins de la comunitat local. El
seguiment d'un ordenament establert pel costum i constatable en el propi espai físic
comportava, en qualsevol cas, avantatges de tipus pràctic. Cada casa coneixia per
endavant abans i després de quina altra anava, pel què podia planificar els seus treballs en
funció d'això. Alhora, la roda facilitava la coordinació de les aportacions familiars en
l'esfera col·lectiva: l'ordre de les cases en el torn, sense estar fixat per escrit, no havia de
ser vigilat per ningú ni generava conflictes entre els veïns11 . Malgrat que les prestacions
per torn eren sempre estacionals, la successió de les cases en la tanca no quedava mai
aturad* i, d'un any per altre, en remprendre's els treballs pastorals, el torn continuava
des d'allí on s'havia quedat parat en la temporada anterior
La participació a les guàrdies i a la resta de treballs per torn tenia un caràcter
obligatori per aquells grups domèstics que es beneficiaven de les pastures comunals i la
inassistència estava multada. La casa era també aquí la unitat de recompte i la
contribució no atenyia nominalment al cap de casa. Amb una relativa freqüència,
l'assistència al pastor posava en joc els interessos particulars enfront dels col·lectius. Per
les explotacions domèstiques, les guàrdia constituïen una despesa laboral que coincidia
amb el moment en què es concentraven els majors requeriments de treball

. Els

comuns de veïns havien de dictar normes relatives a les condicions que havien de reunir
els represt niants de les cases davant de la tendència d'aquestes a enviar-hi els individus
més prescindibles. Sovint es prohibia de forma expressa la intervenció dels menors
d'edat i de les dones i es fixava que, quan ei cap de casa es fes substituir per un altre
individu, el vegadèr havia de ser a satisfacció dels cònsols o del mateix pastoru

En cas

114. A Riusen, ek tom* atenien a Sa disponoó de ió cam en eh carrrrj d rsqurrrj a dreta i. en r*<ac»o aoib fi pendent, at
dalt a baix: *Ainu hi tntvrm nastltrts, demà é vn'ér bttn, dem* ptot! l'titre t acton* é som Dnprn, ss i«n>, <pum hiittt e*ts! rlb,
ens tocttMt HOM/P»tlttrof [.,,]. Aiuvt up t t>*u [ ..]. Anàvem t It drmt" ¡AEB).
1 !5. "/* * *t/u*t*n. .V» ht fnt ftlín I» {nmuftó. ¡s ho itbm itdt un [ J. Coftttn^tn! ff

tin* ftmtt M poUt s *»nir tirmn:

Toi ti foUt. ¡t ha minen ioti Com erm vont J'ttfa, f* In MPI«" (SCI.J "¡t ^> '•«*• ** *»*rf*f a:*kùn dt ¡ft ma, ifut tun M tempri- fc
ht ugMt Dapréi it ¿/¡unti tursi* l'titrt i tua* fmt U : .1.1.1 ¡Mguint la dufxmció de les uses) V-".,"': ri •••:<-¡<~!>¿ j f f uns MU
érífrmtntdt {., ] í/* n<? t"*lìcr*ìM mai /'0«E^*rs [FLG¡.
116. A Arròs e» feien gnauliti durant l'eftiy "FJ tom à puiréu é mjftteKttm irmptt. i1.»*»* ^w n>, ti fnttm tr*vir. rl
mtntmtem :*dj tny* fDGA) "(Sij « 'htviM «almi * i*t* »mira tfttn ktwrn IMOMI la s*»f»if« i em ^mait*n f»n dia et pu»¿««, rm «i«
pri (ftmplne* la iusqiéa qitf tfnMt pv* l'*ny ^<r w. MIX® ja f*â *mìl*°t ti pmttv el á*$fur m is
trrs dtn" [TCA j. Pe) contrari, j Vielha iiom« »'anava per torn àrab el ranut a b pnma»era i J la tardor *£« ftttvt it una* i
qu*n puj&ven ls% vtqiits t IM mnnl*n~t*, (@nftmtMnï iowtpttni 9* ¡n ^tttféun alií @n > 'iMt^u q**é*t r*i i&mar j ^«ijtjr" f TPX'I
117 "Perquè tino tmien queprrdrt trmfipf tntr m IM auautmyt lÜMVims à trfktUet ÍOM fw»ita Ifattf

m tmt tetmtnt

ja dm difi hú, i M^mgUí ¿m dm qief /è £0 f 'entvet t L· ttitn&tiry*, i eit tlï*v* eu«* M tts*« 1 é* l tlï** /or^M tpf®jil*\*n t«*f W; em tif
/'«iii.-fBSCJ
1 IS. Vjoiïs Mo(a-PorH, ali capitoli de Geïu l'enipulava qur ~ipmtírioi tmktttn: ;»r h ia,f»ei IM -i\j'Lt [i] '¿-j i'u< um
fiM e mata * U vrftiie groat. Mie mit de vtqtia i ««fi«. ^MC htgim de prestats*-« ti eàmnl per a rt ¿tfn .t no t 'fir ugui et mrtraemi'
n v v > 48, Iguaìinent. els d'Arròs incioirn la leguew dàusulj "Cur U vrgtát <Ui étti fleto Mf*i fet* i ".»gì fer ' -j>i i <;u<- m eut
Vfgâéa ht ht J'tntr lo ctp et mit o fervmt dr rtsfettt (onrgué* Mi ròntn/> Mi fnUa i une [ .1 M o ftrrju krtaar, tpit l'httg: tir p*g*r
Ì a mit HXM U dut
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de coincidir el torn amb d'altres treballs urgents en les pròpies finques (o, inclus, quan
tocaven dues tandes diferents al mateix dia), podia contractar-se i enviar-hi una altra
persona o acordar un canvi d'ordre amb algun altre veí.
Tot i la davallada de la ramaderia, els treballs per torn no han desaparegut del tot
en les últimes dècades. £1 baix nombre de bestiar ha comportat en alguns casos que un
sol pastor sigui suficient per conduir el bestiar, posat generalment en comú entre més
d'un poble1 ^. Darrerament, no obstant, una solució més comuna per fer front a !a
pastura estival davant del descens de la cabanya, del nombre de cases propietàries i del
creixent cost dels pastors, és deixar el bestiar sol a la muntanya (a l'interior de tancats
elèctrics) i alternar-se els diferents propietaris entre si per anar a vigilar-lo i a recomptarlo periòdicament

. La baixa pressió a què estan sotmeses avui les pastures araneses

permet escollir partides properes a les pistes transitables, facilitant que pugui pujar-se a
la muntanya en cotxe i que hagi de dispensar-se poc temps per realitzar aquesta tasca.
La vigència d'aquestes pràctiques, malgrat haver perdut els efectes estructuradors
que tenien per la societat local en el passat, posa de relleu seva operativitat en la
ressolució de determinats problemes pràctics. L'organització comunal d'alguns treballs,
amb això, no està vinculada a certes tradicions ancestrals ni ha d'interpretar-se com al
reducte d'un passat en què la producció era col·lectiva o com a la mostra d'una societat
local de caràcter solidariuï. Pel contrari, la divers;tat de formes a què s'ha recorregut en
el curs del temps per atendre determinades funcions econòmiques mostra que la seva
organització col·lectiva s'ha orientat 3 satisfer les necessitats de les explotacions
domèstiques d'una manera efectiva i funcional122.

119 A I«, mentre qye antigament t'hanntn arribat a posar da* vegaders dians per acompanyar la vacada, ja fa anyi qu*
»p « fan jptardtw. "/V»"^»è 05»ï fti h*ïn* p@t ée txitsav, ím f fe fet* el ¿**ííar «if" [SCLJ,
120 A Caneian, a mi!¡im Jels imanta, "ft vu ét*mtmnr ti ¡testar i Us-vans |* ne n paj>4 p*y un ptftor i « M trun» *
¡urna f . J .' frr 4«¿ AM tingut que hf qmtáiu tone hnlmr. Ht tmktt un mommi rpu Li gnt no p®! nt»r m dm patum. Hi hu fins grnt
M fe 14M9 î u n kt ha é®$ t ffMn* ttn, n@*nfs qiteeLt an" f BSC).
121 Violant, per «sempit, considéra el irreali comunal com a

'vnttgHtdtUifOiMjeMfttvtífdfr^L·mntMtutni'nwulodr

i ell belts de propietat veïnal com a "rtmmiKOKmsde nsn.'H.iwno ramanuin* (HÍ5:J33-354).
!22 La relac»ó entre t'inaividual/domè»«!! i d col·lectiu queda ben expressada en el propi diicurs oral; "Am.í com t main
tun é f*n*ni*r-it fi JnfjtMf í*4tmm t U tetm ffrttiJf,

t 8egrr%*e na. S oènen ¡a fortn, (H AUVM un fttiar : nmpu jthmo' A

<r* malí he, pfrip¿ uiutií* penmu que a Itnm que afjr * am *mt> é tat batur. apteUt penan* podi* f f met ftm&. Hi
*n*vfm UH éu per ».ata, per extmpit, tt<mp*nt*nt tiptitar, frrè A ármrt a étditfvrn t ¡M mm frtnt (.,.}, TrtimUìvem CMII m 4om».
t* (FABJ-

-8LA COMUNITAT LOCAL: POLÍTICA, IDENTITAT
I SOCIABILITAT

La casa, el poble i la vall han configurat històricament a l'Aran els àmbits principals de
pertinença i d'integració social. Els aranesos han percebut sovint la seva comunitat
d'interessos enfront de les instàncies polítiques exteriors, al mateix temps que a
l'interior de la comarca es manifesta una oposició equivalent entre pobles i, dins
d'aquests, el grup domèstic és el referent d'inclusió immediat davant de la resta de cases
que integren el veïnat. La importància d'aquests àmbits, però, no deriva únicament del
fet de constituir elements subjectius en la construcció de la identitat personal i col·lectiva
sinó que són els factors objectius sobre els quals es recolza l'organització social.
La necessitat d'organitzar l'aprofitament dels recursos de l'entorn de forma
col·lectiva, de la mateixa manera que explica el caràcter concentrat del poblament o la
importància de la propietat comunal, ha donat lloc a un ordenament polític en el qual el
poble esdevé una entitat corporativa. Fins a la imposició del sistema municipal al segle
XIX, tot l'esquema de l'organització local partia de !a casa com a la unitat fonamental
que vehiculava la pertinença dels individus al poble i l'accés als recursos, de manera que,
des d'un punt de vista polític, la comunitat local constituïa un conglomerat articulat de
cases. L'existència d'una gestió col·lectiva d'alguns béns estratègics i la identitat sòciocèntrica que aquesta propiciava no excloïen l'existència de processos de diferenciació ni
!a generació de conflictes interns a nivell local. Pel contrari, el poble mostra una tensió
permanent entre l'individual i el col·lectiu que és inherent a la seva mateixa estructura.

8.1. CASA, POBLE, VALL: LES INSTITUCIONS POLÍTIQUES ARANESES
Fins al primer terç del segle XIX, l'Aran gaudia d'un ordenament polític propi.
Cadascuna de les instàncies que el composaven, però, havien sorgit de processos
històrics específics i s'orientaven a acomplir funcions també diferents. Les comunitats

336

La comunitat local: política, identitat i sociabilitat

locals s'haurien constituït molt provablement en adoptar-se a la vall un patró de
subsistència basat en l'aprofitament agro-ramader de l'entorn, ja que responien a la
necessitat de regular l'accés als recursos productius i a garantir-ne una gestió col·lectiva.
Des de l'edat mitjana, junt amb les entitats locals va desenvolupar-se un conjunt
d'institucions polítiques a nivell subcomarcal i de tota la vall que, més que relacionar-se
amb l'adaptació a l'entorn, eren una resposta a les pressions exercides per part dels
poders centrals. Juntament amb la supressió de les instàncies supralocals, la implantació
del règim municipal va comportar canvis importants en l'organització política dels
pobles aranesos i la seva substitució pel sistema administratiu comú a tot l'Estat.
De les universitats als municipis
La historiografia aranesa s'ha interessat molt poc fins avui per conèixer el funcionament
del sistema polític de la vall al llarg del temps. La mirada dels investigadors s'ha dirigit
sobretot a comprendre l'especial vinculació de l'Aran a Catalunya, donada la
contradicció aparent entre aquesta i la situació geogràfica de la comarca al vertent
septentrional dels Pirineus, així com la seva pertinença a l'àrea lingüística del gascó.
Així, malgrat que la bibliografia sobre l'època medieval és abundant, aquesta se centra
especialment en els esdeveniments bel.lies i diplomàtics que van provocar que la vall
quedés sota el domini de la corona catalana, sense que hi hagi un coneixement paral·lel
de la formació social d'aquell moment (Pladevall, 1987:324). Un segon episodi històric
que ha estat privilegiat és l'organització política que es codifica al XVII arran de la visita
duia a terme per Juan Francisco de Gracia per encàrrec de Felip III. Els propis
documents redactats per aquest funcionari reial (l'informe de l'enquesta i les seves
Ordinaaones, pragmática y edictos reales) estan en la base de molts treballs sobre les
institucions araneses, sense que ningú s'hagi interessat per indagar el seu funcionament
real . Amb això, els historiadors han afavorit que s'hagi sobredimensionat el paper dels
terçons i del Conselh Generau d'Aran, mentre que les referències a les instàncies
polítiques locals són escasses i quasi sempre marginals.
L'origen de l'organització política local s'ha presentat reiteradament en termes
d'una pura especulació. Soler i Santaló (1906:75) situa en el temps "'deh pobles primitius"',
abans de la conquesta romana, els fonaments de l'organització local posterior, mentre
que Regla (1951:272), inspirant-se en Come* (1929:79), apunta que aquesta era la forma
política de "la remota Edad Media", Per uns i altres, en qualsevol cas, la primera forma
d'associació a la vall hauria estat el vesiau (veïnat), format per tots els vesins o caps de

i Mentre que l'estuili de l'organització local presenta una relat:va dificultat per b dupcrsió i ti caràcter fragmentan de la
documentació conservada, la maior part de leí jete« del ConseSh Generau estan dipt sitad« J l'Arrhíu teòric d'Aran i resten inèdites
i una aitatiti ngorota

La comunitat local: política, identitat i sociabilitat

337

casa d'un mateix lloc, els quals es reunien per reglamentar tot allò que feia referència als
afers comuns derivats, sobretot, del règim comunal dels boscos, els pasturatges i les
aigües. Segons aquesta versió, el creixement de la població hauria obligat a restringir la
participació a les assemblees locals, delegant els veïns la seva representació "als caps de
casa més importants" .
La documentació dels segles XIII i XIV constata la presència a la vall de tres
nivells d'administració. Una primera instància, el ple de la universitat, estaria formada
teòricament per tots els veïns d'un mateix poble. En el segon nivell se situarien els
cònsols o magistrats municipals, els quals es reunien a Castètb-Leon o a l'església de Sant
Miquèu de Vielha per prendre en comú acords d'una certa trascendencia per tota la
població de la vall (com el d'exigir la confirmació dels privilegis). Finalment, una
instància superior (les Corts) estaria formada pels delegats elegits anualment per part
dels representants de les universitats. La figura dels cònsols (cossos) heretava
possiblement l'organització administrativa de la Civitas Convenarum romana i és la
denominació que van mantenir els regidors locals fins al segle passat. A la baixa edat
mitjana cada poble tenia un nombre variable d'entre un i quatre cònsols que tenien la
funció d'administrar els béns comunals i de sancionar a aquells que infringien les
disposicions locals (Regla, 1951:279-280)'.
El buit historiogràfic sobre el funcionament de les entitats locals i sobre ei seu
desenvolupament històric no impedeix que pugui apreciar-se la seva importància dins
l'organització política de la vall en el passat. Durant l'època medieval i moderna, les
instàncies supralocals tenien restringit el seu àmbit de competències a l'administració de
justícia (i, dins d'aquesta, als delictes considerats com a greus) i a actuar com a
interlocutores davant dels representants reials, principalment en afers de caràcter fiscal.
La documentació conservada no fa mai cap referència a què tinguessin atribucions en la
gestió dels recursos productius ni a què la població estès vinculada amb elles a través
d'un règim de drets i obligacions . Pel contrari, allò que se sap amb certesa és que els
2. Ccm en d altres aspmei de ¡a histonograha aranesa, la monografia ck Soler i Samalo està en la ba* de molts trebJis
posteriors: "Elt heiíins, octfs deusjt, tptegtu en pttrittuJ fondit, formtvm d kesiuu o tWwut, que fo* et pnmttuï f tut tt'*imitt(u>*
U Vtü. frrt disunir y jrregL·r df timmpta aé ioiu« eren fonvoffts peí* fur*tt o tómoli en ei prai heautt, o rn un um* o pitft

tlfsott

df trfdictarud trim. Allí » jurtvtn ttf furs y u vottven In Uns. Més magnami, *k ¡'tument ée paU*i.u>, tingut U rnt ru om tiri arri
d"*ttMe-ui* flf í*pí de iuu met anpontntt, y JevegtJti fe feren représenter fief delectis oétfaun t fi de litìmtniw Hur nomile. /-* An«"
%ocudd'ttfurtt nut trt't règmen cornuta! itítfe»«o%fMHurttgfsy itgiia" (1906:75-76),
V La Quenmimuí va reitrtnfyr i« atribucions «W cònsols en l'admmulraaó de luakia, le» quali vin pasjai a la |UI«S<|KCIO
resal "tan oiffeto éf tvtttt motivos <tt dmovdiâ eniït tm vttmm de c*â* putUo' (Régla, 1951 2ÍO)
4. Corn e$ recull en un article deis capítol» d'Atro* e Vila, els vein» tenien dret a aptl.lir 't I» Cort ée difetti o mi^rs o
ultra afukthd'Artn" pere, en !'adminmració de |ufik¡a, "itpntnrrt catteucerifi uxttL· urmmtut".
5. L'afirmació que (a Regla de ijuè els terçoni "cow tatU praktUuitti ertn tgfitfMtionff

Jr munuipim p*'-> IM

tprmvchamtfritui anmaitla* (I95I.277J lant-í ha anat panant d'uns autors ais altres tense <^ue hi hagi cap indi« que «iigui prou
íonamentada Ai*í, per exemple, segom Sanll Ay (1984:194) els pobles d'una maten terçó hnurien compari;! pn iomú la propinat de
botem i paMuratge«, però no aporta proves que permetin avalar suficientment aquesta hipòtesi
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membres dels terçons i dei Conselh Genereu actuaven corn a représentants de les
comunitats locals i que és en aquestes on es prenien les decisions que més afectaven la
vida quotidiana dels habitants de la vall. Si les reformes imposades pels diferents
monarques no van afectar d'una manera significativa el paper de les universitats
araneses, cal pensar que la seva versió moderna, en una època en què ris testimonis
documentals són molt més abundants, constitueix almenys a nivell formal un reflex
força fiable del seu funcionament anterior.
La propietat de les muntanyes estava adscrita, des de la baixa edit mitjana, a les
comunitats locals. Els seus òrgans polítics eren els encarregats de regular l'accés als
recursos comunals, de gestionar els aprofitaments col·lectius i de vetllar per la defensa
dels interessos locals. Malgrat que hi ha indicis anteriors, al segle XV! cada poble es regia
per unes ordenances específiques que s'anaven actualitzant amb la modificació dels
acords anteriors o l'addició de noves disposicions. Els llibres de capítols consultats
indiquen que el major desenvolupament legislatiu devia produir-se als segles XVII i
XVIII. Les normes aprovades s'instituïen generalment per "d'aquesta hora en avant", pel
què, amb el p*¿ del temps, cada comunitat anava completant el seu cos de llei; alhora
que l'adequava a les necessitats de cada moment*. Els capítols van estar vigents com a
lals fins a principis del XIX, tot i que moltes disposicions van romindre des d'aleshores
com a un codi consuetudinari, no escrit, per seguir regint nombrosos aspectes de la vida
local. Al marge de poder realitzar a través seu un seguiment de les transformacions que
van afectant les comunitats araneses, els llibres de capítols permeten comprendre des
d'una perspectiva més àmplia l'organització d'aquestes en els últims segles.
Les ordenances se centren en regular dues esferes diferents de les comunitats
locals: l'organització dels aprofitaments comunals i la seva gestió política . La potestat
dels pobles sobre les muntanyes dels seus respectius termes queda palesa en tots els
llibres de capítols consultats. A través d'aquests, cada comunitat local regulava S'accés als
recursos i n'organitzava el seu aprofitament col·lectiu. Així, en relació amb els
pasturatges comunals, es fixaven les normes per la formació de duies, la contractació de
pastors vediatts, el calendari dels aprofitaments, les formes d'explotació dels productes
derivats de la vegada (la llet i els fems), així com les servituds a què estaven subjectes les
finques de propietat particular. Els productes dels boscos eren objecte d'una atenció
h A Vil*, dciprés d'actu»J«tzjr I« $r*« oninuncc* J I'M, s'alegu b wguetw dàuwU. "Q**1 et tstt I« iMpuali tptt wn m
pram Utbtt, U »M/or furi éé amttu en pugni snyédtt, fuit»» i atfmnuut M la fit ie penateti » U mt^er fmn fu ntíiiuu ée L· en*
MI lumifdf 14MT ioti lot iptt ten ncnu en lu prtttnt Uiirtt ufiax ai*m>tn i gutxiftt'
7
L'eneipcaSaraetK del» cjpitoï» de Vilac ión replient en jqura «mu "Cffûelt éel Oottrn Paiait t L·imamn et is
llnnmiut at ViUt" L'ofgaaNució polkica qu« dtbuucn rii lisbre» et cipàok coofukiti oo és nitidi ra lali «li «nu etenent* L«
dilerratiM mire un* pobl« i »hr«, rl» cjnvn mtrodnni »ne »1 t«up» i e' in i|ae » rapinili) solament aquells *§pc«ej «jue podien
generar conflictes pera« ajwnur ei marc de Se» mimmi»« Iwjii }>efo la ter* ir&ttpteuctò definiti»» hauria de recolur-ir en uní
recerca historiogràfica met tpratanàié* i ««tertüitci
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similar, indicant-se Ses partides i les espècies forestals de les quals els veïns podien fer la
fusta i la llenya que necessitaven pel seu consum. D'altres articles feien referència a la
infrastructura productiva de propietat comunal: la xarxa viària, establiments com els
molins, les serradores o les tavernes, o instal·lacions com les fonts públiques i els
abeuradors. Al mateix temps que regulaven l'accés als béns comunals, les ordenances
locals també fixaven les formes d'aprofitament dels productes sobrants. Finalment, els
capítols de vila recollien les obligacions a què quedaven subjectes els membres de les
comunitats locals a canvi de poder-se beneficiar dels comunals, en forma de prestacions
de treball i de contribucions numeraries.
La primera instància política dins del poble la constituïa el consell) (anomenat
també, com a mínim des del segle XVI, conselh dera vila). Almenys sobre el paper, era
en aquest òrgan on residia tota la capacitat decisòria de la comunitat local, mentre que
els càrrecs que es nomenaven només tenien competències en l'execució dels seus acords*.
La composició dels conselhs constitueix un problema no del tot resolt: si bé els capítols
mostren un ordenament polític formalment democràtic, la representació dels veïns en la
presa de decisions no era universal ni igualitària.
Els cònsols eren elegits entre els membres del conselh per l'administració dels
afers col·lectius i per actuar com a delegats del poble davant de la resta d'institucions de
la comarca (els conse/fc d'altres universitats, els dels terçons i el de la vall), així com dels
representants de la corona i de l'Església. Cada comunitat local nomenava cada any dos
o tres cònsols als qui s'assignava algunes funcions específiques: un cònio/ en cap (que
encapçalava la representació de la vila i presidia les reunions del tonselh), un canso/ segon
0 mttger (encarregat de dur el llibre de comptes) i, a cops, un cònsol tercer . L'elecció es
realitzava "1 dia de Sant Miquel de setembre o per Sant Joan segons els pobles i, aquells
que resultaven escollits, estaven obligats a prendre jurament del càrrec10. A Les, l'elecció
dels cònsols entrants es feia a la vigília del dia de Sant Joan (el patró de la vila), i
1 endemà, en sortir de la missa parroquial, havien de jurar el càrrec dava.it de l'arxiprest
al pas del cementiri. Un mes després, tenien d'haver-se comprat les capes amb les què es
vestien en ocasions especials relacionades amb el seu càrrec .

i Aní. per emempîe, fis capítol» d'Arrà t VJ» fixïwen "fur mngHH itmtal fmgut firm*t ntmgtm ¿tie n: uttta en Ufar A
•ungwu frrums «tnr értfrmtn*fti 4t éa camell*.
*> Pnupde (199):5) unenti nitrrrutitzjí tei referències qu* iparrmen en U document«» del tefk XV11 sobre el nombre
ac càrrecs deh tnnailr: locals per »eure u fan respondre a una ewlueio hunoncj, però no amb» a cap concluí» definitiva.
1C Am, als capitar! de l** a recull eJ fegueïM: 'Çhwif *%*ár luí awf in tatuili ne miguel scttpur lo fttnmfU ieri asttfií
fer ¡m homntf Jr i*mwl¡ « «»i ¿nur a sofw t ducrtfw et f», fi » (mm t a fat ¿m magne fmk im ¡.mnfitiHa tptt te traktrmm, i fm h
framt uitítt lunmuJ m iMpl-rt ifgom moumfM softrr I* ftnt JftMt fon tUt i·immm dt vdt, -.rv*A-» , ilr*nr* d nLi. fai fent i làflu
i nnatur« rtgoruu'nt·u"
11 S*|;<"»n» Mojj-Pora, 'tr* cmtmm t à'tMifpttté qui m ta itmftU (de Gnu)/wt>u ér fantr-tt %Emkete" (1934:41).
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Els cònsols havien de dur per escrit una relació dels ingressos i les despeses que la
comunitat local tenia durant la seva administració i eren els encarregats d'aixecar acta
dels acords presos en les reunions veïnals . La seva actuació estava fiscali t zada pel
conselk. En resultar elegits, els cònsols havien de presentar una fiança13 i, generalment,
oferien alguns productes per ser consumits per tota la vila . En acabar el seu mandat
havien de presentar els llibres de comptes i quedaven obligats a respondre, amb els seus
propis béns, de les falles que haguessin pogut cometre1 .
L'estatut dels prohoms o probomem (proòms) és menys clar. A cops sembla que
rebien aquesta denominació alguns veïns que gaudien de determinades prerrogatives
protocolàries. No obstant, sovint se'ls atribueix funcions de representació o d'arbitratge
i apareixen com a una mena d'assistents dels cònsols que poden actuar ocasionalment en
substitució d'aquests. Així, quan els cònsols havien d'efectuar visures o estimes per
determinar els danys comesos en alguna propietat o per dilucidar els límits de les finques
dels veïns, solien actuar amb l'ajuda de "sos prohomem*. Els capítols d'alguns pobles
expliciten que els membres del -onselh havien de passar pel càrrec de prohom abans de
poder ser elegits com a cònsols, existint una jerarquització paral·lela entre els rangs
d'uns i altres .
A banda de les reunions ordinàries per procedir a l'elecció dels càrrecs o per
revisar els comptes de la seva gestió, els cònsols podien "manar a conselh" quan hi havia
afers que requerien la seva aprovació. El conselh es convocava a toc de campana i els seus
components havien de presentar-se al lloc que cada poble tenia establert pel costum .
Les reuniom se celebraven en espais oberts (sovint junt al cementiri, com passava a Les i

12. A Arròi t Vili aquesta funció de!i consoli quedava fixada com a una obligació. 'Lm cònsWi | .] «mm rmgutt ¡ oHtgun
dt pes*' s fer eserutr* ioti Im conteUt [que] «r /iran n Uitr smy i inqtteen tUs teconéxtrà t fi que te uf ig* [ ,] per leí emes founfj tí U t
profit de «to lloa [tou com] iqpun tinguts i oUigtn m lo liitre de I* vd» fer tscnurt ¡ala ¡et jt*nte*CT [que ) fmyuetn ¡ tata ¡es
lì Un capítol afegit l'any ¡7*>7 il llibre de Vuac dimoiava "qatlot còfutJt iptt s'etegt'jn d'tant m ¿ixnt per In rfgsm et Lt
do» m* k*fa> de dorar (¿dt fcs dtn fuma uiètta è tata/ttció drí canseu de dtU i·iL* tntei Jr «e» luimam ¡ pre*ur / *cmttm*¡
jurantnt; tfue no dontnl due* funtei nmp' seri témh pfr * rfgiifor" .
14. A V'ilac es rontemplavi "iju* '.»s tons- J: ktntt d t f i f f r

lo dui qui rnlrtrtn 4 mitgfreì er vi pfr cmi» ai fer » tau la :iU*

15. l/obhgació que trnicü fi* consols tie rendir coRipíts dp ïa tfva gestió apareix cu tou rh llibrpí cir tapttois Als d'Amn
es disposava *fw ¡m cmsalt mtVurnuíon, ti tmf} <ftr enlrtrtn en da oÄri dt con*«/ vcgnn Amgin dt dan** dm fumrf fer u (otnfmi ár
¡n utlfí et diu vtlt, i dt lots Iot fmatitntfnh tpa entren m dtt* nitn, o fi qme lo ir row* no ugni dtftMnLn (qtwdini oblidat a) (nbrtr fr
ut ti-ídJj tot lo <ftir elitra en dit toy i ftnt tu immin psfprtn df a httendt i [teran) c*jf ig«tt * merà dt U fií* ( . ) Qttf l<x comali ¡que]
ten t srrtx htgm de cohnr ion lo» «irm^cmrnti 4t la mmnttrtyrs t u ft*i t!pm g<tn*áer o gtrudm «• n'«nr»tn tente pagmr
1'trmiíéintent. [qur] ¡ai dai i'attttJí h*g m Je fffyf

/a òr u hnrtid* pràpu*

16 Amí queda rïtoliït a V ¡lac "Qw í'elfcító de tettanti m i*f k*fm éeprtetdir lot prnhemm* en up Jut ¿ny* i ¡M mUffn

un

*fî> i en (ai ht h*%ué$ ¿l^un ^n>fewi mitsei €<tni*K.enl per A cènnil en f^a ^f * ^ ti¿«, [unía 0 i&rttei! elegí* ¡@ rn^jr*
1?. Arròi f Vila e« l'únic ii« on n contemplavi 'que lat camelli <«mt«î de eis» Uoci t'hagin áf fnt* M on !m (tmte!¡
m*n*r*n" Més hibmuiment, lei, reunions se lelebraven rn llocs preftmatî: "CaminMs i congtrftli m li ittu Je dit» ri¿i * w et
Mmfm*, segons tcntm conmeoij d't/tnU' noi i ívifrtfp*-not
lèi rtpiìUiu ór átu n

fer tractor i mnti·lur lei ima tiltil ¡ tammientt a U tttJtut t h' pMi( dt
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Gessa) o en locals públics (a Vilac a la "sa/a comuna* i a Arties a la "casa de la vila").
L'assistència a les reunions del conselh era obligatòria i e!s estatuts locals fixaven multes
per aquells que no s'hi presentaven sense tenir una causa justificada18. Dins de
l'assemblea, els acords es prenien per majoria de vots, tenint els cònsols la potestat de fer
inclinar el resultat quan es produïa un empat19. No obstant, per prendre determinades
decisions es requeria que hi hagués quòrum o, inclus, un consens unànim entre tots els
membres del conxth, sent suficient un sol vot contrari per impedir que prosperés una
. . . . 20

iniciativa .
Les disposicions dels llibres de vila incloïen en la major part dels casos les
sancions que calia aplicar a aquells que contravenien les ordenances . Les faltes més lleus
solien estar castigades amb multes en diners a benefici de la comunitat local o, més
sovint, amb l'obligació de satisfer alguns articles de consum (generalment d'importació).
Així, moltes s'avaluaven amb una quantitat variable de migères o pitxès de vi (mesures
d'uns 6 i 3 litres, aproximadament), com també pa, carn o peix, per ser consumits en
àpats veïnals. Les infraccions de major gravetat podien arribar a comportar inclus la
prohibició de participar en les decisions del conselh i de gaudir dels béns comunals22.
Com a garants de l'observança dels capítols, els cònsols quedaven obligats en jurar el
càrrec a executar les sancions*3. No obstant, l'autoritat que els hi conferien les
ordenances sembla apuntar a què disposaven d'una major preeminència de la què
comportaven les seves atribucions i podria haver estat relacionada amb la seva pròpia

18 Segons Moji-Pont, a Gesta, "tnttftment, qittn lo comeü rannt dt reunir-se per trtcttr flfftn

ttutmpte del poUe,

i 'rtittvt M": h un ft-tytl especul Je tocat mmptnt qtu deneltvt rtnn¡¿ de conteU. Al tout l'ingeSits /'«cou ¡it! dt», »htm de U rrunié,
fra ti ¡u; pfr ¡o pi tor per ftr ¿n tenytl, : t l'hcrt tfut i'hrtat de tenir da cornel m toavt It ctmftnt groa* tmh dotte rvull¿Jr< ¡ io
fuetto senytitt dettimi perdut Tumo ere en lo ccmrnnn Qwui no ftlttvj nmçu, i rn ttt tu filar hsvit d tLlegtr ti matai dt no rmver
tttfstit, t en uà dt ser fer neglt^tncit o exfres*tmtnt ert ftsttgtl t conetxemenl del ftmseU" (¡93M7-4I) Eis capítols d'Arties establien
que "/ö qui no tcudirt A conseü havem oït ìottr ¡M ttmptnt htgt d'tncsdir en Lt pérît d'un pit\ell de t-i, menati que n® linoti l¿%ílimt
exeas«, ¡j qu¿l ncoâd ktgi de iff t íimrum<,t dt U vát"
19 A V Jac eaiva t onicmplit "que let eme* ¡que] ei vottrtn en consell ttrtrt I* mtjor ptn deli eoo i n es irobrsvn tmptlMlt
Im cofKiJ: Im pnfu¡n desemptítr".
70 Els capítols de Vilac són eis més «plícr.s ert aqueM sentit. Pels arrendaments i vendes de béns comunals s'exigu la
"prrsènt'íM dt le mtfnr pjrî del cometí (,,.] i aïtrtmenî no tm^tin efeftf ^i si*J*3r", A Anies també s'havu acordat mque d'est* bû*â fn
mnt los cimuJs ¡ prohoms <fnf rm i teun no fuifitmfer nmfuná venda de boKm \ , ] m d f comuns susse iptt ton no agum aitstts en fir
«MWÜ, td«f I» amnluru com Mtrtmen! lat ftruaàtn de dot utmtnOM, foli pent de nul.ItUi deli dtts contracta dt vnuk, htgutU raó
áeís gr*t¡ *bum tpir n n'h* fn en grtn ferjudici dr it dut tmntenoti* El ëes«rord d'un îol membre de! conseil era forca sufiarnt per
anul.br dcauoni relative» ¡ l'adnussié de nous veins o per facultar ais habtiajHi d'aitres pobles a gaudir deh béns comunals Ai 174?
s'havia acordat a Vtlac que "<•« ctt que U mtptr ptn [de! (mneU>] uolgueisw fer »KT.T t «%»« ftriioésr dt Moni o titra ti/*, ijite tmt>
ifttf n "h Auf i un (fut nu ho tw/fni sigut hmnn! stfteU fer detfer ¡t determtntuw ifur ¡m demés h»guefstn fri"
21. A Vilac ei preveia "tjut en lot ítfúoli qut na hi ht fent ¡t vdt í« fugia ordentr « proporció dei sUtcic".
21. Així, els c»pí*,ols de Les incloïen el sejúent article^ "Si hi ht tlguru fmant rrheUt tls dm '.ìmmls ¡ ct>n\eU (...) ieri
fortyüt! í irti de du i'ítrtzefí i df Í92í Im *l«**tm t tinnenti dédits tilt, i itmfaé las que ftztn pltite^tr tnjustmmenî & maktnenf n la f'fiä f.. i
o <ptt dignessin o furianti partían infunata rn ¡a caatU com fart*.
25. Com es dm ai Hibre d'Attics, *qne los rvypdori f..,) de ningún moda puguin ser &mí3i*n en admtni'irjr l'iexecutié (de
cu^ fc*«ï It pent dr U mmigmi»« de san ptrtmeru i êtres fernes ben itstes ti tomeller eut suit*.
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posició sòcio-econòmica24. Els veïns estaven obligats a acceptar l'autoritat dels cònsols i
aquests havien de vetllar pel manteniment de l'ordre dins del poble25.
Els capítols insisteixen amb freqüència en la necessitat de guardar ordre en les
reunions del co.iselb, el què possiblement constituïa una resposta davant de les tensions i
conflictes que aforaven en aquestes26. Les intervencions dels veïns havien d'orientar-se
en benefici d'un pretès interès comú2. Les reunions eren dirigides pel cònsol en cap qui,
després d'exposar allò que havia de tractar-se, donava la paraula per ordre als
participants28. Alhora, en alguns pobles, s'exigia ab assistents í guardar secret sobre les
deliberacions produïdes en el curs de les reunions .
Els cònsols tenien reconeguda per part de la universitat la seva competència en
afers de peritatge. En aquest sentit, acomplien funcions tant per la vila en el seu conjunt
com per arbitrar en conflictes entre particulars. D'una banda eren els encarregats
d'inspeccionar la qualitat de la carn que es venia a les carnisseries i del vi i l'aiguardent
que s'expenia a les tavernes. A més, havien de proporcionar els pesos i les mesures
emprades en els establiments comercials que depenien de la vila i fixar el preu dels
articles que s'hi venien . Igualment, actuaven en representació del poble per contractai"
eis pastors i en els arrendaments comunals, sense percebre cap guany a canvi ', i havien
d'estimar els danys comesos en els béns comunals a compte de la meitat de la sanció
imposada. Els cònsols podien actuar també a requeriment dels veïns per tal de visurar i
estimar danys en les propietats particulars (terres i bestiar) així com per atermenar
24 Mentre que a Arròs K sancionava a aquells que injuriaven el« consoli i prohoms en l'execució Je llun càrrecs i a Vilac
s'obligava a qualsevol membre de! coaselh a 'ter aMieni *1> consoli*, sis capitoli de Les són encara més «plícüi 'Qur los rn4tumrnti
[que] ngit&> feti fer los lertyon fùraols de dit* lai* a^uin okeils Uní en íoastU que fan drnqueM en ema profiline! i ¿till i dut vú» i que
figurili puguin ¡m diu ctmsoli pas*r en txexnci¿ conforme t «M i .< 'és uu! en nostra tuia s ifue nifuiï muluplictr depenef".
25. A Vilíc estava estipulat 'qut lat còr,tolf puf*™ m*rur l'trrta » qu*ljevo¿ et conseil que butterà dt ruido en L· dtu -edit
[...] i o TO andrà l'trrfstfats

t ttnl fi tratrtn d'eU*. Igualment, a Gesta Ki havia el lèguent capítol: "Qur Im comali siguí« oMtgats t

dentmcar tots lot mali i dinys i rrudfjuiart que ttitgian dintre de L· vtL* o qmhtiiol que prengui fnah et futi i ierra o g*rttá penanti o
cmet" (Moga-Pont, 19J6:49)
26 D una o altra manera, tots els llibres de capítols recollien anieles en aquén sentí: A Vilac estava fixat "que en ¡o conseU,
mentrt „ ^.rurrà fer la profitât L VIÍM, ntrtft » af m*M4 * mlr*ramprt lo que » furiar» i que loti tinpan utertnf. Igualment, a Arties
es recull: "que osent en lo anaiM nsnyú pugni fer harrettii* ni aorar «/fun punuprt. en menytftrtu de It ini* m at ptrtuultr del amteU*
27, A Vilac es dm ~tf"i leti /'" homtrn ijue «twi fon i tcrtn m lo inmril et le dtu untimi'*: rmgm de ptrìj' m lei cosa ari
tamù frr ¡n prafa ihééet* éti* unrvmttMt fer » qut ugni contensiuáí'
2S. La difetcnciació existent a 1 interior de la conumtat locai devia intervenir en configurar una prelació especifica dels
assistent* a les convocatone! vciiuls. Amí, j Ije* s'havia capitulat el següent: "Que tou hart t tpurtl U dtljt nU ¡fri janìaÀt »ig*« en
fonseü ö en ivtnœttcnî de VÌÌA, i que l@s c««iWs martarftt stlenu iigtttn ttUtgsti * oèrir [ î i q*e t*rnfae termn nkttgats lin d:tî h®n¡ens de
dit conseild'ai$entâr-%e utdâ ttn a 10** onín"!.. } f*fn? en twtseUque ert (o*nntwií de vdt*
29. Segoni Moga-Pom. th capîtois dr G«sa cantemplaver. que 'ipuJsnxJ ftnura del (rmirU que dei-.ngia In »»in âne es
cowtntqum en da canseU\.. ] ¡rrì funai i i*tttg<fti ifo**gu*¡> dt da tonutt" (19}fc:49)
JO, AIÏÍ, per exempli, legons els capítols d Artws: "las qme voUran vtnJn t*m li Auf m de dan*r freu Im làntoli fque] són i
tertn i l'tmgfn J'ntvmr íònsolt i awoAumen* i feifr-U tmr> ¡os pam (que) eli don*r* Is wi* [...] Q«" « j/£ti et Lt t-Ja o df ferí Lt vút
paru (¿m t U támiíKTM, Mk'm |quf ] / A*|in Je ;-isarar toi tònioíí i prohamera'.
31 A Lrs, però, estaven eximits ë'rîaver de participar al treball comunal: w(Jtte /*ïï c¿*i$o»s i Calile presenti í /*>s que vindrtn
Ujpun o&iigftí. quin li» r<fcjr«, m Mttuiïr t ínhmU*' tom lat drméí de U vd* fií cornuta e uaiuia det Ret tournent, perù no fina'«»
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finques. Sense tenir assignat un ingrés fix z compte del seu càrrec, aquesta era una de les
tasques per les quals els cònsols tenien dret a una gratificació. Alguns llibres de vila
presenten una relació detallada de tarifes per aquest concepte, especificant els diferents
tipus d'estimes i preus variables segons la distància que calia recórrer per efectuar-les32.
Generalment, el demandant havia d'avançar el cost en què estava valorada cada estima i,
en cas que la inspecció ocular determinés la responsabilitat d'u: tercer en el dany, aquest
quedava obligat a reintegrar-la .
Com a administ -Hors dels béns comunals, i d'acorc! amb la voluntat del conselb,
els cònsols també tenien atribucions per donar llicència als veïns que necessitaven fer
fusta als boscos, per vedar i desvedar les partides del terme, per deixar sortir bestiar de la
vegada o per autoritzar la sega d'herba als pasturatges del comú34. Finalment, havien de
participar en determinats actes en representació de tot el poble. A cops, la defensa dels
interessos locals obligava a que s'haguessin de desplaçar fins a Vielha o iclús a fora de la
vall, tenint dret a percebre dietes . De la mateixa manera, l'assistència dels cònsols en
algunes celebracions religioses responia a la seva qualitat de delegats de les universitats.
Els pobles de Pujólo, per exemple, enviaven cada any un cònsol per portar la bandera i
la creu de la parròquia i per fer una ofrena a la Mare de Déu de ' *ontgarri. A Arròs
s'havia arribat a limitar l'assistència dels veïns a les honres ofertes als difunts, restringint
la als parents més propers i als cònsols com a representants de la resta de cases ¿A
poble .
Els efectes que va tenir la reforma de l'administració local del XIX en les
comunitats araneses són difícils d'analitzar. Fins als anys seixanta del segle passat no va
començar a portar-se un registre sistemàtic de les reunions dels ajuntaments. Al mateix
temps, la pèrdua de vigència dels capítols de vila no va comportar la redacció d'unes
noves ordenances específiques per cada poble ja que, en la pràctica, el seu règim
32. A Lo estiva capitulat '¡/ur de qiulmal esttnuï que s "*prKur* en L·i fltfjt, <pu¿ievt>l gttge que sigia a p*g*r* 1 targa et
drets »It còlutili i si es éwiiar [.,.]_? urgn en ,*íi¿* i ufé» eamarforë tir Li fl*^* * úrdesele (t¿t jpfgr [. \ Quede lotet la elianti ¡que]
stf&rtndt ¡tsttrsérrts m *vtU[.. }f^gtrnn 6t*~-%a t ¿elf temiera en *mttnl ¡2c*dax*n deli tptretfmn e<tt>rur"
3 ï A Anifî quedava r ri ouït de la srfuent manera "Que qmlmol y««- rtqmmrì t'aura, t/iu/n-tWù ugxi, pnmrr kugt et
dentr jrrmtit et quinze r*!i i sqmeih ptgtir* lo reo * qui se ff rii da* muré'
Î4. Pf í exemple, pe! què fa a l'aprofitament «>emal deh bosco», el» capítols de V Jac establien: '"Que qttéliewJftnimUr

«fut

ifcUtt fer m du hm t trénti, íttmUrrs e rrnUm hr¿ dedtmtntr ílitèntié til ir«««/» ( . . . ) i que *qne\t<K baa turkmeni héfin <i'aru> » ixmrt
idt nrtfsïïï*iî éf M^ìfrrs, iir4f|*5 o rulltn i he *etlsr*r*n b*tx du permmeni i sí jm netewttAt io fn tantgdiran i si no Id té U hi repwgnj^jn
ÍS. Elt dreti que podien percebre el» cònsol* per resüitzar diii|ènci« "ptr lo prafa de du* t'iii cow é% d'itur « ptttieiéi o
tdtrfi coso pert-xé'.tri t Jiu f«/*, com ñ tnar » Vietile, f Rirtdon* a M^tinei o jdlrê ptn~ estaven inclosos ¿Is llibre» de capítols. A
Vilac, per exemple, e$ diu "q*f qitslm<QÌ cmso/ & ffrttk&me d* I» dita t°i¿i quf h*$i d'*n*i * Vtelh& M éden^r i* t^iLi ttnguì de suljri prr
»n ttrhttU 10 urgnper '.MÚ ue^usU, i a hfgnéi ¿'»tur ma lluny «f l> dnrur* lo ep¿ mertt^frt". Segons Mofa-Pont. a«ò va manienir-se
a Gè»« (ins al pnmrr terç dei XiX (19)6:! 12).
36. 'Per qmm i "tm voi matti *tmtei [que es leía] ft eut Utx.% ér VÚM t A rrm, tfae a ht hitnt un cos mon I* ctm d'an frt Ja coi
jr «feinua pi fer honres, i fer nttfr aai shnm s'ht (MptíMÍM qitt nn fmgtitn conviai' * ninguna honres una et f ¡(emuim, nekts, «»i«
i *ii /Uh érl% «WM jfrrr^Miis i n& tttrrs, è f th ^enj ée J mtí^rs ée t'ï ^"er í tda ttn <p*f tntr* 4 les dtíes ^cmw ( . . ] tom ¡@ qu?
* \ J; i aai métta {que] im «wuoû et étti Una jutfyitn tnar t lo honm i nn tura une • ieni/tnt tir cnuat".
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administratiu va quedar assimilat al general per tot l'Estat. La documentació disponible
no dóna compte del procés seguit en l'establiment de les noves institucions ni si aquest
va comportar friccions a l'interior de les comunitats locals o entre aqu'-tes i els poders
centrals.
Cal tenir en compte que la primera meitat del XIX va ser un període d'una
acusada inestabilitat política a la comarca. Després d'haver quedat sota v. Jomini de les
forces de la Convenció francesa entre els anys 1793 i 1796, les tropes napoleòniques van
envair de nou la vall al 1810 annexionant-la al departament de l'Haute Garonne. La
dependència administrativa de Sent Gaudenç va comportar l'abolició dels antics
privilegis fins que al 1815 la comarca retornava a la jurisdicció espanyola (Lladonosa,
1967:58). No obstant, mentre que fins aleshores l'Aran havia restat al marge de la divisió
territorial que Felip V imposà amb la Nova Planta a Catalunya, el govern espanyol va
determinar en aquest moment la seva incorporació aí corregiment de Talarn. A l'agost
del 1835 la vall quedar sota el domini de les forces caríines, després de derrotar aquestes
a les tropes liberals i davant de la manca de resistència per part de la població. Al
novembre, una columna comandada per Pascual Madoz va tornar a fer-se amb el seu
control i va incorporar-la a la província de Lleida (Vergés, 1984:210). Un any més tard,
aprofitant l'absència de Madoz, els carlins tornaven a ocupar la comarca i van mantenirs'hi almenys fins al 183" '. Els carlins tornarien a mantenir el sm domini sobre l'Aran
als anys setanta, tot i que ja no d'una forma continuada.
En qualsevol cas, amb l'aplicació del nou ordenament administratiï, la vall va
quedar dividida en divuit districtes municipals que van conformar-se a partir de
l'anterior organització territorial en comunitats locals. Sí bé no tots els nuclis poblats
havien tingut fins aleshores entitat jurídica pròpia s'amb v-niversitats formades per més
d'un poble, com Arre«: de Sus i Arres de Jos; es Bòrdes, Begòs i Benòs; i Escunhau i
Casarilh, i assentaments temporals com els caserius de Canejan o era Bordeta), el mapa
municipal resultant semblavs perseguir una certa racionalit?ació administrativa. Els
districtes de nova creació aplegaven sota la direcció d'un sol ajuntament pobles que
havien gaudit fins aleshores de pertinences comunals pròpies i, junt amb això, de
capacitat políuca en la gestió d'aquestes: Arró quedava annexionat a es Bòrdes; Aubèrt,
Mont i Montcorbau a Betlan; Betren a Escunhau, Casau a Gausac; Garòs a Arties i
Unha a Salardú . Les llei«, municipals van preservar els antics drets que tenia cada poble
sobre les seves muntanyes, tant pel què fa a l'aprofitament veïnal dels boscos i pastures
37 Com devenu Moga-Pont, "Lt tmll i*n *vt*Ï *^a dd a®m,nt JW* cruïmt ¿wtn éelt carlini ¡t] &m * «ílírn nú a?ix*?fn M'
un >tmtttbuci»n\...\ confimi tou ílxtstd 'étrttpeüm ( .] N'hi Auru un' tjtunís (d'arjnnos) tjur tenim • un [unit ' a I "titre"
)

31, L'annex ió <le Girò» jl municipi d'Ante* "a prtxfuir-ir il J84*>, mentre qut Vilj vi «-gregjr-if i4'Arrt» per icihn
mjra, més urd, a (ormar un sa! municipi
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com a la venda dels productes sobrants. Per gestionar aquest patrimoni van crear-se
juntes administratives que, fora de la participació en les despeses comunes, gaudien
d'una relativa autonomia pressupostària19.
Aquest mateix procés va repetir-se a finals dels anys seixanta d'aquest segle quan
l'Estat va promoure, de manera sovint cohercitiva, ics fusions municipals en una política
que afectaria a moltes àrees rurals despoblades (c/. Arqué, Garcia i Mateu, 1979a). Al
1968 va crear-se el municipi del Naut Aran (amb els antics districtes d'Arties, Bagergue,
Gessa, Salardú i Tredòs) i dos anys més tard el de Vielha e Mijaran (amb Arròs, Betlan,
Escunhau, Gausac, Vielha i Vilac), Les pressions governamentals no van aconseguir que
prosperés l'agregació al B ais h Aran, per l'oposició d'alguns ajuntaments a acordar la
capital municipal, mantenint-se fins avui els districtes establerts al XIX en aquesta
subcomarca (Arres, Bausen, es Bòrdes, Bossòst, Canejan, Les i Vilamòs). La fusió
implicava la creació autocràtica d'entitats locals menors en els pobles que mostressin la
v

•

40

seva capacitat econòmica .
Sobre el paper, l'interès governamental en afavorir les fusions radicava en
simplificar l'administració local, creant unitats de gestió viables d'acord amb la f pacitat
financera dels pobles, els serveis que aquests havien de prestar i el seu volum de
població41. Molts ajuntaments ja compartien entre si, a cops des de feia dècades,
determinats serveis (especialment la provisió de places de secretari, però també d'altres
com el metge o l'escola). Tot i que en alguns casos això va contribuir a facilitar
l'acceptació voluntària de la proposta d'agrupació, la pèrdua d'entitat jurídica i de
capacitat de gestió que aquesta havia de comportar va donar lloc en molts pobles a un
revifament de la identitat local en oposició al projecte . Malgrat que la iniciativa
corresponia als consistoris, la tramitació dels expedients de fusió va sotmetre's a
informació pública i alguns ajuntaments van convocar reunions veïnals per consensuar
un acord. De fet, malgrat que la centralització administrativa resultant contribuiria a
39 Segons Gonzalez-Garcia (197!), fa trenta anys només tenien junta administrativa pròpia els pobles de Betren, Cauti i
Arre, però no la resta dels annexionats,
40. Segons Suñol (1989:51), les actuals entitats local» menors araneses «en Arró (es Bòrdes), Arties e Garó^, Bageigue,
Gessa i Tredòs (Naut Aran) i Arrose Vila, Aubèrt e Betlan, Betren, Casau, tscunhau e Casarilh, Gauiac i Vilac (Vielha t Mijaran)
41 Això queda reflectit en ut.a ata de i Ajuntament de Bausen que promovia la fusió amb e! municipi de Canejan.
L'alcalde donava compte "de ¡s tttuacnin pnr la que vttnrn Mrtvtnmdo estos muntí'iptos [que] en breve etfuao de t tempo te hu 'jfntäo
produciendo una éeiporiLittén en ut ya redttiidû ernst' [.,,] sm que cxtïîan prr$pttîiv*i frjûr*ble$ a esfe retpecto {,, ' La tnmftcif'fiœ

de

economica^ farà é tdtiuaAn soílenimtfntu y dntrraíio de lot semutts mtnimra a (Mfgp dd munttipm fer tmptrtttvo legal «
at. (La fiuió es ptopouva] en L· legunctod 4f qui úmctmenle beneficios han de derrame qur a na dudar u reflejaran en unt
rcOAZián de lv< srT'íoos mttnuîpaiei, (on ¡a amsiftutzntf fct»!f»w¿f y /ogro dt. uñé *dmtnifti4tión rngjfir or^amz^sd^ y diñada de
trayarr mtd¡m" (LABAL 1 , 24.I0.1%9}
42. L'antic alcalde de Canejar diu que va manifestar al Governador Ovil: " '¡o no PIK vendre J poUr, prrqur nhtns dr fet
ÍKO prefrrma qtt? rm JruUHruu ". En b teva opinió. Vi Wífï /»afa és imi fn^myar, que ara no son podía cow ti Ctntftn i rt
Bausen. A re tn pe, jnin. A'o Km..., n& MWÎ rt"s { .. J. NO ptjekn powr iap tmpmt fnuni^tpjd, n& piteen /ft nrs perquè œixv hi) fa IA ittnfamer'.:
tit VuUu. (l^s inutitanyes comunali| eis hi deuen témuttartr s eus, però tit que fumen fén uns altra Htn ptrAui L· penan*ltt*i'
[PNC],
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allunyar l'àmbit de presa de decisions, l'autonomia que havien gaudit els pobles per
gestionar els seus recursos econòmics ja havia quedat constreny ida des de molt abans
arnb el canvi de l'estatut de les muntanyes comunals, al mateix temps que les successives
lleis municipals havien limitat també la participació dels habitants en els òrgans locals.
Al llarg d'aquest segle només s'han celebrat assemblees veïnals en ocasions molt
excepcionals.

Les reunions consistorials han estat generalment públiques, però

l'assistència dels veïns, sense tenir una capacitat d'intervenció reconeguda, ha sigut
sempre molt minoritària. Les fusions municipals va ser el darrer moment en què, d'una
manera relativament estesa, els ajuntaments van voler comptar amb el suport d* la
població local . No obstant això, fins a les últimes dècades, els veïns no havien deixat
mai de celebrar reunions periòdiques per gestionar els aprofitaments comunals. Les
comissions formades a cada poble per administrar les seves duies constituïen una
herència dels antics conselhs locals. Els ajuntaments no només atorgaven ? aquestes
instàncies una competència plena per organitzar els aprofitaments sinó que els hi oferien
alhora un recolzament decisiu davant dels òrgans governamentals i dels serveis forestals.
Les reunions celebrades pels ramaders locals, a més, proporcionaven als consistoris un
marc propici per vehicular les demandes dels veïns . L'abandonament de l'activitat
igrària, no obstant, va anar restringint gradualment la representativitat de les
comissions.

Dels terçons a les mancomunitats
L'especificitat que van mantenir fins al segle passat les institucions supralocals araneses
ha fet que la vall hagi estat presentada habitualment com a "una veritable república
independent" (Cau-Durban, 1880:177; Márquez, 1878:37). Si bé és cert que l'Aran va
disposar des del segle XIII d'òrgans de representació a nivell de tota la comarca i que té,
per aix\ una llarga tradició d'associació entre els pobles que la integren, la capacitat
polita que van arribar a tenir aquests en el passat ha estat molt sovint sobrevalorada.
Els propis privilegis de la Querimònia van ser reconeguts per Jaume II davant
d'un grup d'habitants de la vall que actuaven com a comissionats pel conjunt de les
universitats araneses . El document limitava les facultats de les institucions que existien
41 " Va arnfafr un rntmenl que un! [es pressionjvaj que vrm fer reunió dt poble i d's ht ho vern dir 'Bueno, f¡ue a* semlAaf
[. , ], Allò era una ona extraordinària, perquè prendre una decìsiti d'^qufsíes és una rrsponsaftililal moll grttn. [Però, for.» d aleshores] d*
reunion4, no tt n 'ha fel mat i*p <ujuí~ (PNC).
44 "(Per] tuptttt coniarle amb ris vcini tmu moll una rtunióopoqun reunions que es feim coda any elf veïns yuan üogavm
els patton i quan remiten compta per pagar els paüfin. ¡Javon hi havia en cada pitale una cornano ganadera, que e? deia, t cL·'O, tols eh
veïns anaven a U íortnmó ganadera í es fariaven, I entre. Ms fa de un: 'Homt.ara necessitaríem defer aquesta cosa [..],/! veure alcalde st
mos/»! «ixo '. [L'akaidel com çweera ganader, rn tnitlta* [SNV]
4 r > "Van comparèixer Ciullem Arnau de Monlcorhtn, avalíer;¡oan dt Casarilh; Ramon Arnau de CnïMÜarj; Guillem de
Hœnla Muría de Cap d'Aran; Gutüftn Muntaner, Je Puy; Bernat de! CasleU de Vujttèirn; S*nç ¿t Canal, iie Cane/alla, procuration •
unjtií dt tats els h<»ne> j tir la univmtlal'. ¿t la nostra Vati d'Arat,, pregant amb ir.iatèncu i suplican! humilmi il, tant en nom d'elh
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a nivell comarcal "des de l'inici fins avui". Eh cònsols, com a comissionats de les
universitats, es reunien per designar anualment els membres de les Corts, les quals
tenien com a objectiu "regir i encarregar-se del$ afers de la gent de la vall i tractar, si fos
necessari, amb el castellà [...] i ordenar les càrregues, les exaccions i els ofèn de l'esmentada
vall". La reincorporació als dominis de la corona catalana va comportar que els
representants de la vall passessin a anomenar-se procuradors, jutges de pau o consellers (i
la seva assemblea es denominaria, des del XIV, Conselh Generau), alhora que veien
restringir les seves anteriors facultats en l'administració de justícia i la defensa del
territori en passar aquestes a ser una competència del batlle general (baile), com a delegat
reial.
Els estudis històrics situen també en el temps anterior a la Querimònia, a
principis del XIII, la divisió de la vall en terçons, cadascun dels quals estava regit per un
batlle propi. La primera documentació relativa a aquestes divisions administratives
esmenta l'existència de tres terçons: Garòs, a la subcomarca del Naut Aran, que
comprenia les universitats d'Arties, Bagergue, Cap d'Aran, Garòs, Gessa, Laspan, Pujo,
Salardú, Tredòs i Unha; Vielha o Romincosa, al Miei Aran, amb Arròs, Aubèrt, Betlan,
Betren, Casarilh, Casau, Casteth, Escunhau, Gausac, Mont, Montcorbau, Santa Gèmma,
Sant Germés, Vielha, Vila i Vilac; i Bossòst o Lairissa, al Baish Aran, format per Arres,
Arró, Bausen, Begòs, Benòs, Bossòst, Canejan, Les, Sant Vicenç, Sentéis i Vilamòs. Els
tres terçons inicials van desdoblar-se en sis durant el segle XVI (Pujólo i Arties, Vielha i
Marcatosa, i Lairissa i Bossòst), conservant la mateixa denominació i demarcació fins al
XIX (Boya, mSillS}*.
Un privilegi atorgat al 1456 fixava el funcionament dels conselbs de terçon, els
quals quedaven integrats pels cònsols de les universitats que en formaven part i es
reunien fonamentalment per triar els seus representants al Conselh Generau de la vall
(tres magistrats per cada terçó). Durant el segle XVI, paral·lelament a la subdivisió dels
terçons, va produir-se també una modificació en la composició del Conselh Generau,
Aquest passava a ser integrat per sis conselhèn i sis proòms, elegits per les respectives
assemblees de terçó, els quals tenien com a funció principal la defensa dels privilegis de
la vall i actuar en representació seva. Els acords del Conselh Generau havien de comptar
amb el vot favorable dels delegats d'un mínim de quatre terçons.

í&ffi trí el et les Eom*itií*rï, qus la sew* liibfrtAîî, /rançnise* ï tmfnitnitAti i ítmïueïuds ohseruadet a l'amenteda vau duran
fé> ntnl'n frrdetafon, ent titgnenim lanftmurJmJeí ^rr U naar* bemgniut reu/*
44 El terç<í de Pújelo comprenia el» poble» át Bagergue. Gessa, Saiardú, Tredòs i Unha; el d'Arties, Arties < Garòi; el de
Vielha o Castièro, Betren, Casau, Ciurilh, Escunhau, Gausac i Vielha; el de Marcatosi, Arròs, Aubeit, Betlars, Mont, Montcorbau,
Vila i Vilac, ei de Lairma, Arres de Sus, Arres de Jos, Aïro, Bega», Birlos, Vilamòs, i, des del sejle XV111, s Bord«, i el d? Bossòst o
Quatrc-Lòcs, Bausen, Bosso«, Canejan i Ijes,
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La reforma administrativa que va pretendre imposar Juan Francisco de Gracia a
principis del XVII va quedar força restringida a conseqüència de !'oposició que van
mostrar els representants aranesos a les pretensions reials. La missió d'aquest visitador
consistia en codificar el dret públic aranès i introduir-hi algunes modificacions per evitar
conflictes competencials, afavorir el manteniment de l'ordre polític i reforçar el paper de
l'administració reial a la vall (Poujade, 1993:2). El canvi més important que s'introdueix
amb les Ordenaciones va afectar el sistema d'elecció dels conselhèrs, el qual va passar a ferse per sort. El procediment, anomenat insaculado, consistia en introduir unes boletes
(redolins) amb el nom de les persones que es consideraven aptes per ocupar un càrrec, a
l'interior d'una bossa diferent per cada poble . Aquestes bosses es ficaven després dins
d'unes altres més grans que portaven el nom dels terçons corresponents. Cada any, el
diumenge abans de TOTS Sants, el Conselh Generau es reunia a l'església de Sant Miquèu
de Vielha i es feia treure a un nen un redolin de cada bossa de terçó, seguint un torn de
pobles descrit escrupolosament a les mateixes Ordtnaciones, d'on sortien els noms dels
nous conselhèrs .
Juntament amb els sis conselhèrs, la reforma administrativa mantenia la presència
dels proòms (elegits per votació als conselhs de terco) i introduïa la figura del Síndic
Generau (o procurador), triat també per insaculado d'una única bossa per tota la vall de
forma alternada entre els terçons . Per tal de poder ser elegit membre del Conselh
Generau calia ser veí de la vall, tenir més de 36 anys i haver estat cònsol de vila com a
mínim durant un any. Alhora, va fixar-se un termini de tres anys per poder tornar a
ocupar un mateix càrrec i d'un any per ocupar-ne qualsevol altre. Les reunions, que se
celebraven a la plaça d'Arnals de Vielha, havien de ser convocades pel Síndic a iniciativa
pròpia o quan ho sol·licitava un mínim de sis membres del Conselh. Els afers que s'hi
tractaven havien de ser discutits i acordats prèviament als conselhs de terçó, que
aplegaven tots els cònsols dels pobles respectius sota la presidència del conselhèr
corresponent, a través del qual les ressolucions eren elevades a la seva deliberació
definitiva per part del Conselh Generau. En aquest òrgan, conselhèrs i proòms havien de
47 Tot i que cal una recerca documental més aprofundida, sembla que 1 atompl ment d* i« ¡uncions de representació
veïnal podria haver estat organitzat de forma rotativa, mantenint un* certa similitud formal amb l'anomenat "usirmj df i*r^os" de
les comunitats andines i mesoarritncanes (c/-, per exemple. Fuenzalida, 1976 o Carrasco, 1%!)- Anà és ei què es desprèn d'alguns
capítols: "Q*«1 ningú se fttgui inocular en Ut httsìjt de conseller A ntenm qut nu stgui cònïd en cap excrplf qut no hi h«t%u¿< tonso/ï en í*p
mfai'uL·ls o per inuiuUr-u, que c n tjt¡ caj puguin /<»« prohomeni mitgm a*nk vot ¡ parer Je U viU* (Vilac) 1 també: " Qar ijuaiíeval ¡que-]
M*iM£K*4r*f per ser tonnelier ¡ que no sid p^iat còíiïo/ ifgon e fercer, ¿M^I df turner s diH càrrecs dwprfa de *ÍT ÍHÍJ? c0n5f//í*r" |Artïesi.
48 Le$ bosses per l'elecció dels càrrecs del Consdh Generay es dipositaven en una arca dins de I Armari des Privileg« dera
Val, a la ugnnia de 1 església de Vielha, en el qual hi havia antivns també el» documents dels privilegis, e! segell de la vall i els llibres
d actes L'arca mava tancada amb tres daus, de les quals una estava en poder del governador i les altres due», alternativament, dels
lansettttn de dos terrons.
49, Fini ai lale, el íimitüirr de Puiòlo era qui pr-sidu i convocava les reunions del Conselh Generili, rebem e! nom de
pnor (Gracia, 1793:96-97).
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votar seguint les instruccions del corresponent conselh de terçon. Mentre duraven les
reunions del Conselh Generau, els seus membres s'allotjaven a la Casa dera Val (on
actualment hi ha la seu de l'Ajuntament de Vielha).
El Síndic Generau tenia funcions executives en la gestió dels béns, rendes i
obligacions fiscals de la vall, n'era el seu representant en plets i altres afers i, sobretot,
havia de vetllar per l'observança dins de la comarca deb privilegis atorgats i de les
Constitucions de Catalunya per part de l'administració pública . Cada any, a més, havia
de rendir comptes de la seva actuació davant d'una comissió específica. Les
convocatòries ordinàries del Conselh Generau estaven restringides a ocasions com el
jurament del governador i del jutge reial, les visites oficials, la petició de privilegis o la
taxació de preus i salaris.
Malgrat la representativitat de què gaudien les institucions araneses, la seva
efectivitat real estava constrenyida per un àmbit d'actuació molt restringit. Per un
costat, les comunitats locals, a través dels seus òrgans de govern, no van arribar a perdre
en cap moment la capacitat de gestionar per compte pròpia els productes de les seves
muntanyes, administraven justícia en moltes qüestions de fet (com les relatives als
desllindaments i servituds que afectaven els comunals o les injúries lleus) i inclus, en la
pràctica, van m?itenir fins al XIX la facultat d'acordar pactes per l'aprofitament
compartit de pastures amb els pobles situats a l'altre costat de la frontera (tot i que
havien de comptar amb l'aprovació governativa) (cf. Roy, Sirat i Uroz, 1988). Les
capacitats del Síndic i del Conselh Generau, nu obstant, estaven encara més limitades
per les competències de la jurisdicció reial .
A principis del segle XIV, Jaume II va establir una batllia general a l'Aran. Les
funcions del hule o castellà, que fins al 1616 residia a Casthèt-Leon, se centraven en
l'administració de justícia, la recaptació dels tributs i el nomenament dels batlles de
terçó. pel que no es limitava a actuar com a un mer representant reial sinó que constituïa
l'òrgan suprem de control del territori (Regla, 1951:275). La confirmació dels privilegis
va comportar que es transferís als batlles algunes facultats que fins llavors havien estat
privatives dels cònsols. Aquests, per exemple, no podien destruir per iniciativa pròpia
les construccions aixecades en les terres comunals, havent-se de limitar a denunciar-ho
als batlles. Igualment, la impcsició de penes quedava reservada com a una competència
exclusiva de la jurisdicció reial. Malgrat que el nomenament dels batlles de terçó tema un

SO En funicular, els tractats de Uigurs i patieries, com a convenis tramfronter*rs de pau i de comerç, conaitimn un afer
de v«;! importància pels habitants de la vaJl, a causa de h seva situació geogràfica, pel què ¡a »èva defensa per part de les institucions
araneses va centrar bona part de l'actuació d'aquestes davant de la força cremem dels poders centrals (Pou|ade, 1993).
SI. Vidal sosté justamer" Is hipóle« contrària. Segons aque« autor, re<enm-se sobretot a la situació anterior a la reforma
dei XViï, "ens ï*&bcm [,..} *mb un fWema ^etóíí < n In msn/Kíjom "de ¡a ierra' tvnirolen lei mst*ttt£wns di' t'admmistraíw rru/*
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caràcter vitalici, a la llarga van esdevenir càrrecs hereditaris, quedant vinculats, com a
privilegis, a algunes famílies (Valls i Taberner, 1964:163).
A partir de les Ordinaaones, la figura del governador és la què assumeix la
representació reial a la vall. Aquest era e! cap de l'administració civil, militar i de
justícia, i comptava amb un jutge ordinari com a assessor, el qual havia de pronunciar les
sentències civils o criminals i ratificar els actes de justícia del governador. Als terçons,
l'autoritat seguia a mans dels batlles, ''« quals eren els encarregats d'executar les ordres
del governador i del jutge i comptaven amb representants en cada poble. Malgrat
dependre directament del rei, el governador, en prendre possessió, havia de jurar que
observaria i faria respectar els privilegis dr la vall i les Constitucions de Catalunya. El
jurament es feia davant del Conselh Generau al monestir de Mijaran. Periòdicament,
cada tres anys, o sempre que fos requerit pels conselhèrs, havia de donar compte de la
seva gestió Alhora, el governador assistia a l'elecció anual dels conselhèrs i els hi prenia
52

jurament .
Amb tot, com afirma Comet (1929:112), malgrat que les Ordinaaones semblen
marcar el punt àlgid de la doble organització administrativa de la comarca (la dels
representants reials i la dels mandataris de les comunitats locals), a mesura que es
desenvolupa l'Estat unitari a Espanya amb un poder central ascendent, l'antiga
organització va desapareixent poc a poc per donar lloc a una administració anàloga a la
de la resta de províncies. La influència del governado- va acabar per destruir les facultats
del Síndic, eï Conselh Generau i els terçons. No obstant, aquests òrgans no havien
arribat a gaudir mai d'un poder executiu independent a la jurisdicció reial i la seva
capacitat política residia, v? fet, en actuar com a instàncies de representació i, en el cas
del Síndic, a vetllar per l'observança dels privilegis i les llibertats .
El decret de Nova Planta del 1716 no va abolir l'ordenament de la vall que havia
estat codificat un segle abans a través de les Ordinaaones. Segons Mercader (1952), la no
integració de 1 Aran al corregiment de Talarn va respondre en un primer moment a
interessos de caràcter estratègic (la necessitat de mantenir Castèth-Leon com a una pb^a
militar forta donada la peculiar situado geogràfica de la comarca) mentre que, després de
la invasió anglo-francesa del 1719, Felip V va optar per ratificar l'anterior organització.
Aquesta particularitat administrativa, que permetria el 1.1.1 nteniment de les anteriors
institucions de la vall fins al XIX, va produir-se inclus en contra de la voluntat dels

52 Segons Poujade (Î990;2fc), les Ordtn*cvmei haurien codificai la coexistencia de dos tipuj de poden que defensaven
interessos contradictoris, eb (|uaJs, en el seu funcionament, es limitaven l'un ¿ i'alîre
53 Com diu Soler i Sámalo, el càrrec del Síndic Generau "venu < «wr un xtc ímUtnt *¡ /latituï Mayor d'A **gó, y per noto
se l t*^f en d%un& Oí/tsivns po%al al front de i» V*ll pera rCTiï/ir /es soktran& dnpwxinn* deis rnortfrque! atentatorias als /Vii'i/fg« de L·
amara" (!?0ft:87). Les seves atribucions, doncs, s »proxanuven més a ITS d'un Síndic de Greuges que no lei d'un President
republicà.
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propis representants aranesos, els quals preferien integrar-se a la demarcació de Talarn
per escapar a les extorsions del governador general, tal i com van expressar davant del
Consejo de Castilla. Tot i que els monarques borbons van reconèixer com els seus
antecessors els privilegis de la vall, les prerrogatives del Consci h Generau van quedar en
la pràctica molt disminuïdes davant del poder creixent del governador (Lladonosa,
1967:49), el qual va passar al 1726 a presidir-ne les sessions.
Malgrat que es mantenia formalment vigent, el Conselh Generau havia perdut en
principiar el XIX la seva efectivitat real. Un decret de la reina regent va suprimir al 1834
el Conselh (quan feia set anys que aquest havia celebrat la seva darrera sessió), amb el
què la vall va quedar integrada, l'any següent, a la província de Lleida i, amb això, a
l'estructura administrativa comuna de l'Estat. La desaparició de les antigues institucions
no va suposar, però, la fi de la llarga tradició associativa dels pobles de la vall. A partir
de la constitució dels ajuntaments com a nous ens locals, els representants municipals
van seguir reunint-se a Vielha cada cop que ho requeria la ressolució d'afers comuns i,
sobretot, com a un òrgan de pressió davant de les amenaces dels poders centrals en
contra dels interessos locals. Les assemblees d'alcaldes no van arribar a gaudir mai d'una
capacitat jurídica reconeguda però van mantenir vigent la representació comarcal .
La formació de diverses mancomunitats de serveis a partir del segon quart
d'aquest segle donaria lloc a un major grau d'institucionalització administrativa a nivell
de tota la vall. En aquesta direcció van constituir-se tres mancomunitats: Forestal (1926),
u'Assistència Sanitària (1964) i Contra Incendis (1965). A diferència de les institucions
històriques, les mancomunitats tenien com a finalitat la gestió en comú de determinats
serveis locals que dificultaven una administració per separat (Liesa, 1965:24). No
obstant, en tant que agrupacions voluntàries de municipis, no tots els ajuntaments van
incorporar-s'hi des d'un primer moment.
El moviment municipalista, juntament amb la presa de consciència de pertànyer
a una col·lectivitat diferenciada dins de Catalunya per pan d'alguns aranesos residents a
Barcelona, va generar durant el període republicà una primera acció reivindicativa en
54. Aquestes reunions van celebrar-se des df mitjans del segle passat- La defensa dels privilegis *3 ser uït motiu fréquent de
convocatoria: I exempcio del paper segellat (al 1863, 1932 i 1958) o ¡a lliure disposició dels veïns a beneficiar-se deis comunils (a! 1864
i 1933). EI desenvolupament econòmic de la comarca també havia motivat reunions i la constitució de comissions per negociar amb
el$ organismes governamemal$ (per la sol·licitud de millores viari«, per exemple). Almenys en tres moments va intentar donar-se
entitat |undica a l'assemblea comarcal. Al 1926 va procurar-se que ¡"Asamblea dr Alcaldes de V iella" tingués un caràcter oficial en
substitució de l'intic Conselh Generau, alhora que es proposava mancomunar l'aprofitament de les muntanyes i establir un servei
fer treure la neu de la carrrtera durant l'hivern [LA VOS, 31.1.1926) Al 1958 va impulsar-se la idea de "consatusr una entidad de
carác'cr tuprjfnuriiíipal, de caràcter Pconomtcfí, xnica y exclusi-vammí? para dignificar y fítimulxr a tus habitante*, cryar riqueza y
fomentar los intereses dé valle" (LABAU, 26.4.1958]. Finalment, al 1973 va discutir sr ¡a proposta de formar una "' mmiomunidoJ
municipal ifoiumarui de servicit-s múltiples [...] » cama de Us granja modificaciones dé mapa municipal drl imite y de U rápida
ei/^iudón y afai atonde oíros naesidadfs de ámbito común que sólo ton ¡a asocMdón de afuerios v retimi» piuiirn raolvme* (LAB AU,
299.1973).
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favor dei restabliment de l'antiga organització administrativa55. No obstant, les
demandes no van ser ateses i l'Estatut del 1932 no va reconèixer cap de les particularitats
araneses. No és fins als anys setanta, arran del moviment associatiu veïnal, quan es torna
a reivindicar un tractament diferenciat per la comarca dins la nova ordenació de
l'Estat56. L'Estatut d'Autonomia aprovat al 1979 recollia, juntament amb una declaració
favorable a la protecció de la llengua aranesa, el reconeixement de l'organització
històrica de la vall .
En compliment del manament estatutari, el Parlament de Catalunya va aprovar
al 1990 la Lei de Regim Especiau dera Val d'Aran que té com a objectiu restablir i
actualit/ar l'organització administrativa tradicional de la comarca, com a "un acte de
reparació històrica". La llei restitueix la institució del Conselh Generau, com a òrgan
principal de govern, format per un total de tretze membres. Els conselhèrs són elegits
cada quatre anys per sufragi universal prenent com a districtes electorals les
demarcacions dels antics terçons (amb un nombre variable d'entre un i quatre
representants per circumscripció en funció del seu volum de població) i, entre ells,
escullen un Síndic Generau que presideix el Conselh. Aquest marc institucional faculta
per primer cop a un òrgan representatiu a nivell de tota la vaii per assumir competències
en l'adnrnistració de alguns recursos i serveis. No obstant, la llei només atorga al
Conselh competències plenes en política lingüística i cultural, mentre que en 'a resta
d'àmbits (i el propi finançament dels serveis) l'obliga a dependre dels traspassos que li
delegui o li assigni la Generalitat .

8.2. EL POBLE COM A ENTITAT CORPORATIVA
De la mateixa manera que els pobles aranesos no han estat històricament només el
resultat d'un patró de poblament agrupat, la pertinença a les comunitats locals no es
Sü. L'A|uman>ent de Bausen, per exemple, donava ei vist-i-plau al projecte d'Estatut d'Autonomia del 1931 'htonuto
íonsfdf (/«c al elaborar la constitución definitiva se tzrtgan en ínenta im WKÏI y finïumhm y privilegios ací Valle :if Aran ^«c ^ue^mwí
van rapetados" (LABAU, 197.1931]
%. Es també en aquesta è^oc» quan es constitueix la Fundació Museu Etnològic dera Val d Aran (1974; p apareixen i«
primeres publicacions escnies en la variant aranesa del gascó
57 En concret, l'article 3.4 declara que "it parit aranesa urti okfrcted'ensmyument i d'esptííal raféele i protecció', mentre
tjue la Disposició Addicional Fumera diu el següent: "En d mart de U Constituïu* i ílWpresent Estatut seran reconegudes í aítualitzwieí
/o pfïularnats històrujues dr ¡'nr^artitzatió administrativa interna de L· Voli d'Aran*. El procés de normalització lingüística de
l'aranès ha e«tat estudiat per Viaut (1987), mentre que una diagnosi sociolmguísuca pot trobar-te a Climent (1986).
SS. Segons l'articie 20.' de ta lles 16/1990, "U Generali"

«tdecedtr ti Conteli Generai tompnèntte*, i senta jlmrnyi soAnr

/e*? riMlèries *egi*en/s. ensenyament, cultura; ¡amia!, seri>ets iocw/s; on/c«4cv tifi territori i urbanismi'; turante; proteine, t (interpiano i
aJmintttrtt'ió cU seu patrimoni huían*, i unista; protect"«» de U natura, muntanya i via forestali, acruulsura, mmadtn*, prK», taca ¡
aprofitamentí forntuli salvaments ¡ ramila d incendis; joventut; tut t temps llatrt; esparts; medi ambient; retalíala i traitement d'r
renditi SüWs; uluirrsta! pMna; tarretrres locah; transpon mimar de vutgers; artesanía*.
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restringia a ser solament un factor d'identificació personal derivat de b proximitat
residencial o de la intensitat de les relacions socials locals. El poble era una instància
política fundada sobre l'articulació dels grups domèstics i la seva organització tenia com
a finalitat garantir la gestió col·lectiva de part dels recursos productius.
A l'Aran, el veïnatge havia constituït en el passat un sistema complex de drets i
obligacions amb les comunitats locals (Redclift, 1974:203), que estava mediatitzat a
través de les cases i restringit, a més, a alguns grups domèstics. En el marc jurídic
actualment vigent, ser veí es reconeix com a un atribut persona! derivat del sol fet de la
residència en un municipi de la comarca. No obstant, l'extensió en els últims temps d'un
discurs nacionalitari que confereix el rang de categories d'adscripció a factors com el lloc
de naixement o la pertinença a una casa hereta, fins a cert punt, els mecanismes d'una
formació social en la qual aquests havien estat els vincles principals entre els individus
dins d'un sistema polític de caràcter corporatiu.

Ser veí
Els pobles aranesos no eren agrupaments socials informals sinó entitats polítiques
estructurades i tancades. La pertinença dels individus a una comunitat local estava
vehicuiada a través de les cases. Així, només els membres dt les cases d'un lloc podien
gaudir dels beneficis productius que ofenen els béns comunals. Juntament amb els
mitjans de producció controlats directament pels mateixos grups domèstics, l'accés als
recursos de propietat col·lectiva s'obtenia per mitjà de la vinculació que unia les cases
amb l'organització comunal.
La pertinença al comú suposava poder gaudir de determinats drets els quals,
igualment com els deures que aquesta comportava, estaven regulats específicament pels
capítols de vila i eren administrats pel consell; local. El més important era la possibilitat
de beneficiar-se dels béns comunals: poder dur el bestiar a pasturar, segar herba als
pasturatges de muntanya i collir fulla per mantenir els animals durant l'hivern, tallar la
fusta necessària per la construcció i la reforma dels habitatges i les bordes, fer llenya, fer
ús de l'aigua pe! reg o poder adquirir erms dins del terme per transformar-los en terres
de conreu, entre d'altres. L'arrendament d'alguns establiments locals (els molins, forns,
carnisseries o tavernes), igualment com els treballs en l'explotació for .»stai, havien estat
¡estringits fins al segle passat als membres de la pròpia comunitat Alhora, el grup
domèstic lambé accedia als elements que es derivaven de la gestió col·lectiva de
l'aprofitament dels pasturatges i boscos, podia fer ús de la infrastructura productiva
comunal (camms, ponts, canals de regadiu, etc.) i, sobretot, es beneficiava de
l'organització col·lectiva de la pastura estival.
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A canvi d'aquests drets, les cases havien d'acomplir un conjunt d'obligacions
amb la comunitat local. Tot i que les pastures i la fusta sobrants podien aportar ingressos
més o menys importants pel finançament del comú, els dèficits havien de cobrir-se amb
aportacions veïnals. En finalitzar el seu mandat, els cònsols estaven obligats a presentar
al conselh l'estat de les finances locals que havia resultat de la seva administració i aquest
delegava la supervisió en un oïdor de comptes. La diferència entre els ingressos i les
despeses es cobria per mitjà d'un repartiment que s'anomenava talked. A Gessa, al
primer terç del segle passat, el dèficit es dividia entre les cases del poble, les quals estaven
agrupades en set categories a les què s'assignava una càrrega impositiva diferent (MogaPont, 1936:115). No obstant, alguns pobles havien estipulat que el repartiment no fos
proporcional i afectava a tots els grups domèstics de la mateixa manera . Juntament
amb Ics contribucions en diners, la pertinença al poble comportava també l'obligació de
participar en els treballs comunals a través de l'assistència als vedtaus i de les prestacions
de serveis que s'organitzaven per torn. Els capítols de vila fixaven, finalment, d'altres
deures ais quals estaven subjectes els veïns en relació amb iVprofitament dels béns
comunals i amb el manteniment de l'ordre dins del pobie. En aquest sentit, totes les
ordenenaces locals contemplen l'obligació de denunciar aquelles actuacions que podien
encobrir un ús indegut dels recursos comunals o la violació de la propietat particular,
atribuint als veïns una tasca de vigilància mútua .
L'organització comunal, en qualsevol cas, no tenia com a objectiu fer front a les
necessitats individuals sinó a les domèstiques. No eren els individus com a tais els qui
estaven subjectes a aquest règim de drets i deures amb ia comunitat local sinó que la seva
participació responia al fet de ser membres d'una casa. La casa constituïa la unitat de
recompte social i és a través dels seus representants (els caps de casa) com el poble
organitzava els seus òrgans de gestió política. Així, són les cases allò que es
comptabilitzava en l'assistència als vediaus, el què s'alternava en les guàrdies, el què
podia beneficiar-se dels recursos comunals i el què estava facultat per intervenir en la

59. El mateix nom de talha s'aplicava als bastón«! que servien per portar el compte dels anieles fiats pels taverners i
carmtiers. Com explica Condó i üi*nbeat, "prenen un batió d'un fum de üarth, pixh mèi è menât, ¡'aalen en dos hoíin' iguals, y'n
donen un à ¡os parroquians, ifueáantfe l Wirr tilt. Quan afueU: van í cnmprtr tense dinen, se n 'empanen Li fan ¿t U talla que tempre
està en ton poder, y ! entreguen t! taverner n carntcer, qui, unmtU ab l'altra fan que penm en u hotigj, hifa ana hmc¡' p*r cada umtat de
mesura ode fet {...} en in do¡ parts deia talla ¡...J. D'aquesta manera, si'i íompradc* fa l'uiï viu, may lo ftoóen enganyir'

(ifí(>;2^),

60. Un capítol d'Arròíe Vila aprovat al 1766 fixava "que per a sempre s'oVig uen a pagar ¡M talla i mals que paguen t fajaran
lus dits poHes tols per i%ual pan, això és que tant en pagarà lo tnéí pQtrrt que halnlara en dits pobles tom /o w"s rii, C6w» ja era tosíam
immemorial en aquesta universitat'
61. Així, per exemple, a Vilac hi havia el »efiient capiiol: "Que fiW$o«o/ home de consell que ¡roharà a alguna perwna
carregada de garba de Mal n mtll o hrrhá a la ntí, [que¡ l'titgi de denunciar als lòntols*. Igualment, a Arròs e Vila d'havia capiluiït que
"qu^ltrvw prohom i hfifnens de consell que encontrará que nmgim individu carretta llenya *¿erda de rvure o altres ar&res vedats [. .] f) que
iapigi t)ur algun imltvuíu s '/wi>i ullat en In referit terme propi, n se li prova ipte no lo denuncia serà íasiïgai*
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presa de decisions a nivell local . £1 poble esdevenia una entitat política fundada sobre
l'articulació dels grups domèstics en l'esfera local i la catagoria de veí estava assignada als
seus representants.
Les facultats polítiques i econòmiques que conferia el veïnatge es transmetien a
través dels mecanismes del sistema d'herència juntament amb la resta d'elements
materials i immaterials que conformaven el patrimoni familiar (cf. Argudo, 1992). La
pràctica de l'herència indivisa, així, no garantia solament la reproducció domèstica (en
trasferir-se d'una forma idealment íntegra el conjunt dels béns familiars d'una generació
a la següent), sinó que contribuïa també a la reproducció de les comunitats locals en tant
que entitats sòcio-polítiques.
Des de la perspectiva del grup domèstic, la indivisió del patrimoni familiar
permetia la viabilitat de l'explotació d'unes finques generalment reduïdes i que havien de
ser necessàriament diversificades per garanti/ una complementaritat de produccions. A
la vegada, el mateix sistema d'herència afavoria la constitució de grups residencials
complexos, els quals podien fer front amb majors possibilitats d'èxit als diferents
requeriments de rreball que presentava el calendari d'activitats. Amb l'apropiació
particular de les terres i els prats de conreu, la regulació de la pressió demogràfica sobre
els recursos més escassos de ¡a vall quedava a mans dels grups domèstics i aquests estaven
facultats per tolerar, per compte pròpia, un major o menor nombre de membres en
funció dels seus interessos específics i canviants.
L'assignació dels drets veïnals als grups domèstics afavoria que el sistema
d'herència tingués uns efectes reguladors similars al nivell de la comunitat local. El
nombre d'entitats amb drets sobre els comunals estava, en principi, tancat. Amb el pas
de les generacions, les variacions demogràfiques havien de resoldre's a l'interior de les
cases ja que un sol membre, aquell qui heretava la part principal dels béns familiars,
succeiria als seus progenitors també com a titular de l'estatuï de veí. Tot i que, com a
mínim en alguns pobles, la relativa abundància dels recursos de les muntanyes no hauria
requerit d'uns mecanismes d'exclusió tan severs com els què precisaven les terres baixes,
la laxitud en admetre un creixement incontrolat del nombre de veïns constituïa una
amenaça pel manieniment d'una estructura sòcio-econòmica diferenciada i del propi
ordre social.
Les ordenances ca e regulaven els aprofitaments comunals fixaven sempre
l'exclusió dels forasters a beneficiar-se'n . Igualment com passa avui, els individus
62 Així, en Ics reunions dei tonMlh, i baiila deh ròny>ls i prohoms, s'hi convocava "xn pf* ta^s" (o, a cojn, "un /%**
fon*'). Prr «temple: "Afunuti t congregui las ie»yt»n (munii i prohomtm i demfí dtt conifU tU¡ Moa d'Arròs ! VsLi i (TJJÍJÍI un per
au nsen! de venut..."
63, Per exemple, J Vilac l'havu capitulat "^mrd'é^ufOs hort fi éturtl UéttJt vila nu fHgi·i énxa? frrfuat t ningún
ert I at hofCíH fmpts dr dtu vtlt"

fanfífr
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d'altres llocs només podien gaudir dels productes dels comunals a través de contractes
d'arrendament, això és, pagant una quantitat a canvi d'obtenir uns drets limitats i
temporals. Es en aquest sentit que l'estatut de veí adquireix una categoria jurídica i,
paral·lelament, com les pròpies universitats constituïen comunitats

corporatives

tancades (cf. Wolf, 1981). Ser veí, però, no era una condició que s'adquiria per mitjà del
sol fet de la residència en un poble. La principal via d'accés al veïnatge era l'herència, per
la qua! cosa aquells que en un moment donat gaudien de l'estatut de veïns eren,
hipotèticament, els successors de la comunitat originària.
La restricció del veïnatge degué promoure's des de l'interior mateix de les
comunitats locals per fer front al creixement de la població ^n el curs del temps, ja que
en quedar la vall sota la jurisdicció de la corona catalana al segle XIV aquesta havia
conferit a les universitats araneses un caràcter aparentment més obert. Segons la
regulació del règim comunal de boscos i pastures que va fixar la Querimònia, si un
aranès abandonava el poble on havia nascut i es traslladava a viure a una altra pobbció
de la vall, no podia obtenir res del comú de l'última fins que hi fixava el seu domicili
habitual, perdent alheshores els drets de què havia gaudit al seu lloc d'origen. La
vinculació entre residència i veïnatge es feia extensiva inclus als estrangers, els quals
tenien els mateixos drets que la resta de veïns a partir del mome .£ en què es
domiciliaven en algun poble de la vall . Igualment com passa amb el funcionament de
les institucions polítiques, la manca d'un coneixement aprofundit de la formació social
de l'època ha contribuït a què el text esmentat s'hagi interpretat habitualment d'una
forma força sesgada. Es molt provable que, com està ben documentat a partir del segle
XVII, la domiciliació no pogués adoptar-se lliurement sinó que

r

equerís del

consentiment previ per part del conselh de la universitat corresponent6 . De la mateixa
manera, el règim comunal codificat al 1313 ha estat interpretat sovint com al fonament
d'un sistema social igualitari . L'anàlisi de la seva organització a l'època moderna i
contemporània, justament, posa en evidència que l'organització comunal no només és
compatible amb la diferenciació social sinó que contribueix, a més, a la reproducció
d'aquesta.
M " Tamh? concedim tl capítol wgt&is ei qual ¿s tmíum quf s; algun hume éf ¡a vall marcava df ¡M vila on ha nascut í estatut
la mm mulèiuu en utu titra, tía fuá fer ús Or ¡a muntanyes, m adi bastm, rt étl% irrrtnyt lortimnmls ¿t In raU t« Au nouent t d'on u
n'hà anéttt ni ffr pasturat e/ï seus £nvnal$, ni regar ¡'berfa, ni íaL·r fstfla, ni npéftUiT lerrrs nwes, finí gut" no tingut fi w* dottíiiiíi o f i x i
ta tjta miaentu * la votí. ! «1 algun fortsur atMia la «ta rrsalrntu en alguna vila rrltrà la ¡ma parí tamunal, com atfitrÜ qui /ou i n
(A No obítam a»xò, hi hi documentati ilmeiiy* dos proc«$os rtbiius a Amt» (a mitjan fi XVÍI) i Arròs e Vila (a mitian
« XVÜI) en quals rk ¡nmeUn locJi »oî.liciten e! beneplàcit Ms representants reials ti lineament a nove» admissions, A manca d'una
recerca documentai més exhaustiva, és poisiMe que aquenes mesures atempjejíin en contra dels privilegis atorgsts a la població
araneta > 4«e, per això, requerissin ikl contentmwm deií delegats dr ia corona
M». Regla preauposa aquest iguatitanjme en L seva monografia sobre la baixa edat mitjana aranesa- 'El regsmen comuna!
ategaraha un ayMií^fitw rçpartü [de les p»ïïures i boscos] a ím cuales íirwn /0s mïsmsí d&whm tat¿K /m tiroftm" (iV5ï:JS2-28$),
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L'afillament
Tot i que l'herència constituïa el principal mecanisme d'accés al veïnatge, les ordenances
que regulaven el funcionament de les comunitats locals contemplaven, com a mínim des
del segle XVII, la possibilitat d'entrada de nous membres a través d'un procediment que
s'anomenava afillament (cf. Parain, 1979:445). La regulació normativa i la pràctica dels
mecanismes d'admissió ofereixen unes possibilitats analítiques interessants ja que, a
través d'elles, el poble mostra el seu caràcter corporatiu, a la vegada que posen en
evidència la diferenciació social existent al si de les comunitats locals i les allunya de les
lectures idealitzadores de què sovint han estat objecte. En efecte, el funcionament
formalment democràtic de les institucions polítiques locals i l'aparent igualitarismo a
què hauria afavorit ia propietat comunal han encobert, almenys des del segle XVÍI ençà,
una societat estamentària i estratificada. A l'interior de les comunitats locals, junt amb
una distribució desigual de la propietat particular les cases també es diferenciaven entre
si per ocupar rangs sòcio-polítics diferents en relació amb la seva forma d'integració.
Fins a principis del segle passat, la població resident a les universitats araneses
s'estructurava a partir de tres categories. Els qui pertanyien a una "casa de conselh"
estaven facultats per gaudir de tots els drets econòmics que comportava el veïnatge, això
és, per beneficiar-se dels recursos comunals. No obstant, l'organització política local feia
una distinció entre els veïns que havien adquirit aquest estatus per herència i aquells que
hi havien accedit per admissió. En alguns llibres de capítols, uns i altres eren anomenats
respectivament com a membres de les "cases velles* i de les "cases noves" (o "modernes")
del poble. La tercera categoria estava integrada pels residents no afiliats, els quals rebien
el nom d "estadants" i generalment se'ls assimilava als forasters. Els estadants no podien
fer ús dels comunals i, pel contrari, estaven obligats a contribuir a les càrregues que
podia fixar-los el conselh local.
La facultat de regular l'entrada de nous membies a la comunitat local estava a
mans del conselh. En aquest sentit, malgrat que els cabalers nascuts al poble o els
forasters havien d'acomplir amb un conjunt de requisits per adquirir la condició de
veïns, la seva admissió havia de comptar finalment amb el beneplàcit del conselh de la
•Diversitat . Segons Sanllehy (1988:33-34), perquè un individu pogués ser afillat havia
de reunir diferents condicions. En primer lloc, estava obligat a fixar la seva residència al

*>7 Com recullen 1rs ordenances de Vilac, "que nm^ún home s»f*i/oii(*' * entrar en da tanseU [ . . . ] f m t que dl rrulea es
timiani U tflífa i xlatxtm íig«¡ de.frmirut per U ¡unti o camell siéíde profà ono ¡en tal au l'fdmatrt-t n rtfuynaran fegans mú'.ir Im
[**rfïxert» . Alhora, un altre capítol del matetx poble fixavi "que d'esta hora en rvíni que ningún ßil o filia irícrns puguin fer tdjí^
noves er. dita vtU [a] menas de fugir 40 lliura de moneda corren! t la t¡iLi t hagtn de dtmarur llurncu * lj diu viU per a veure n U
poden dunar o no"-
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poble on volia establir-se68. En alguns llocs s'havia exigit també que comptés, com a
propietari, amb els béns necessaris per poder-s* sustentai' . Els lligams de parentiu dins
de la comunitat local podien ser decisius també per l'admissió. Així, els naturals del
poble tenien una major preferència respecte als forasters i, entre aquests, aquells que es
casaven amb una noia del poble tenien més possibilitats d'entrar que els casats amb
persones alienes. També es tenia en compte la conducta personal de l'aspirant.
En qualsevol cas, l'entrada havia de comptar en darrera instància amb la
conformitat unànime dels membres del conselh™. Un cop admès, l'afillat havia de prestar
jurament davant dels cònsols i prohoms d'observar les ordenances locals, havia de pagar
la quantitat de diners que se li fixava en concepte de dret d'entrada i podia quedar
obligat també a oferir un dinar o un sopar (o una quantitat variable de vi) als membres
del conselhn. Habitualment, una part d'aquest pagament s'havia de satisfer al comptat en
el moment de produir-se l'admissió, mentre que la resta quedava ajornada a terminis72.
A través de l'afillament, doncs, les universitats disposaven d'un instrument que permetia
regular el nombre de cases amb drets sobre els comunals en funció dels seus interessos
(modificant i adaptant les normes d'accés).
La major o menor tolerància a 1 entrada de nous veïns va anar canviant amb el
temps d'uns pobles als altres, en funció de les seves conjuntures específiques . Les
polítiques d'obertura als afillaments solien respondre a la necessitat d'obtenir uns
ingressos més o menys importants pel finançament de la universitat i a possibilitar un
repartiment menys gravós de !es despeses col·lectives entre els veïns. Els límits que
presentaven les terres de ribera per admetre una major pressió demogràfica convertien
als comunals en l'alternativa econòmica més viable pels afiliats de nou. Els capítols de
68, Per tal de limitar les sol·licituds de noves admissions, al 1701 el constUt d* Les va acordar el seguem capítol: "Que
ningún habitant de Les pugui retollir en te* cates ninguna famäia aliena, tant de la vila que forasters, per a fer habitació fora de 3 dies; i
passats aquestos ¡ornaran t casa ¿e sos fura si són habitants dt la vila i u na ion de U vila (...) miran de L> poUacié".
69 Així, un capítol de Vielha estableix que 'ni s 'aculli m s'afilli ninguna penona que na tingui casa, horda, hort, cañamar, i
uñé ierra i un prat"
70 Una disposició afegida al 1762 als capítols de Vilac fixava que "en h cas hi haurà algun del conseil que /altará sempre i
quan volguessin afillar a algun miara que ina ¡oí démet hauran comenta en l'admaní d'aquell tai, que aquell que faltarà puçuifcr horrar
a ! 'admès de l'afúlaígr de dita vila '
7\.'Les hamtns que ifran elegiu pe r fni rar en lo consell de diu rila de Les fresaran lo furammt ¡o mati de San! (can Baptista
[. } i estan obligats a/urar tots ionapitols, Um, utos nouions tie diu l'lla, escrits i norunti[...\ i Im tais entrants m lo consell, atent fitis
de la vil* pagaran IO frana de moneda francesa i los fa*asler* entraña en lo consell pagaran / 5 frana de dita mor*da~. Els capítols
d'Arròs, pere, fixaven també un pagament per l'entrada deli hereus de cases del conséh; "Que qualsevol que entrés en ¡o contri! dels
suciestyrî dflf que ara hi n'm hagin de fugar .10 rals forren«".
72. Així, a Arròs e Vila va capuular-se ai 1787 que "qualsevol que es to/gaes a/'Mar, pagarà la quantitat de IÍO lliures en
dîner, í saher és, les dues 100 lliures If pagara t 10 lliures quitan any fins a fi de pagar i ¡es 50 les donará lo matrix dia (que j s'afilarà, i
du ut fit oí i és fet per In mol! prr/udsiial quf ¿s a dit tomú i universitats".
7Î Segons Sanllehy, la política j'admissions de les universitats araneses permet distingir tres etapes diferenciades: durant el
XVII ; principis del XV1I1 hi ha una jctitud oberta a!s afillaments; !a segona meitat del XVI11 és un període de tancament i es
produeix una supressió ''.e les entrades, des de finals del XVIII finí a pnncipis del segle passat hi ha una nova potenciació dr ie$
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vila regulaven com a un dret veïnal el poder adequar pel conreu i apropiar-se de
parcel·les del comú per un ús particular, les quals solien guanyar-se en detriment del
bosc (o havien estat convertides prèviament en erms) . Generalment calia satisfer una
quota a la vila a canvi de poder detentar drets de propietat sobre les artigues75, pel què la
venda de terrenys comunals, que es posaven a subhasta i s'atorgaven al més dient, oferia
al comú una altra font d'ingressos important, sobretot per fer front a l'endeutament76.
D'aquesta manera, els afillaments i la venda de comunals solien ser processos paral·lels i
estaven en la base del creixement demografìe d'alguns pobles .
Contràriament, per justificar les polítiques de restricció a les noves admissions
s'havia emprat un altre tipus d'arguments. D'una banda, el tancament de les universitats
responia a la necessitat de regular la pressió demogràfica sobre els recursos existents78. La
facultat que obtenien els veïns d'apropiar-se dels comunals podia acabar amenaçant la
viabilitat del sistema agro-ramader d'explotació . El creixement demogràfic contribuïa
alhora a augmentar la conflictivitat social a l'interior de les comunitats . La inestabilitat
política a què podia portar l'admissió de francesos com a veïns, finalment, també s'havia
presentat com a justificació no només pel tancament de noves admissions sinó inclus per
promoure l'exclusió dels afiliats a intervenir en la política local .
74. A Vilac, per exemple, s'havia capitula: e! següent: 'Qut qualsevol es pugui trrure arttgaui o bodiçurs in los romans de
dtta fiúi amb pacte que no siguin en p^rjudut dt dita vua [...J; i en cas queloarttgau o bbdiga rata 1res anys sense culituar-se, quedaran a
favor de it vil*; t [que] delesdi'es artigues ningú tn pugui fer prat stnó amb t/enda expressa de It via".
75. Així, a Arties s'havia establert "que d'optat» hot* en *v*m to;s ¡m què kan ir« ferrei dels tomuns hagin de pagar un tou
per gali de Uat de sembradura pfr quuqun any [.,.] i lo fut no voldrà pagar d "tíía hora en avant ne les pugui cultivar".
76. Així es ¡unificava a Bausen el fet ¿x procedir a la venda d'un troc del comú: "No hin trobat ina menos perjudicial per
pagar diferents deutes a què està obligat du comú (y en particular per pagar los gastos fets per ICK diputats que són anals a Gern [ ...y de
vendre a venda pura : absoluta \..] un bocí de comú erm [ . . ] que comprada AmifU per fer-ht una borda" ¡LABAU, 8.2.Î81S]
77. El creixement de Bossòst al XVIII, segons les respostes a Zamora, es va deure a que '¡os magistrados han dado ensanche
vendiendo fierras yermas y muchos habitantes ias l·ian reducido a cultivos con que kan podido mantenerse /•.'• y* avectnoados con ¡os que
han llegado de fuera, que los ha atraído ¡a comodidad de gozar [a] poca cotta de aguas, pastos, molinos y otras franquicias y de' terreno más
templado que en otros lugares da valle" (citat per Sanllehy, 1 9g l 45)
78. En aquén sentit, al 1664 e! contelh d Ames va sol·licitar ai governador general de la valí que avales la seva decisió de no
admetre nous afillaments "per no tenir terme per t poder sustentar més fámula de la què avui tenen" Igualment, a mujan el XViil, la
universitat d Arròs es dirigía al jutge ordinari amb les mateixes pretensions: " Que pw uusa de hallarse tan cono y pobre este terreno de
Arròs y ViU pur haberse poitlado tanto de habitantes y moradores de esla parte de unos JO o 40 años [,..} lus que aseguradamente na unen
de producto ai bun común, si facn lo esteriloan y hacen pobrt"
79. Les apropiacions afectaven tant els terrenys ocupats per les pastures com pels boscos A Vilac s'havia acorda! 'que U
í-ila en ningún JCT-J/H pugut vendrt ningún tros de bosc que hi hagi avets per a fer-ne prati o terres perquè no se deshasíessm Ins boscos",
ment rt que a Arties "que per veure io grave abus que es feia de cavar les partides Ms montes i veun que ¡os bestiars pateixen gran dany,
per 4«¿ ordenen que d'esta hora en avant ningún natural ni haíntant pugui treballa' en /» i ornai de dus montes per ser cosa convenien! a
80 Un testimoni reclamat pel lutg? en el procés al.íudit presentat pel conselh d Arròs e Vila manifestava: "Le
lamben que algunas ¿e estos ¡afiliats] por carecer [de] bienes se han abandonado y abandonan a cometer hunos y otros eicesos que han
mottwtdo perder el respeto a ios juílictas de dichos lugares v es cierto que ItK hurtos se cometen a menudo en éitbos lugares tanto de garbas
como de heno, hartalua y otras cosas que ha motivado un desorden en dichas poblaciones \ ..\ con ¡o que se experimenta que semejantes
iu/etos son mir, perniciosos a la república' .
f i ï . Aquest argument va extmir-lo el cttnséh d'Arties al governador de la valí al Î664: "Que d'està pan de JO anys s'hagin
agréai lasant se amb filles de U present vua d'Arties gran número de fr.incfsos, los qumls fa quasi venen a tgualtr-se i sobrepu/ar a ¡es
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L'estatus que adquirien els afiliats mai no quedava, però, plenament assimilat ai
què obtenien per herència els membres de les cases velles. D'una banda, aquests darrers
gaudien d'algunes prerrogatives

de caràcter protocolan que afectaven l'ordre

d'intervenció dels assistents a les reunions del conselh i a la disposició dels representants
de les cases en diferents actes veïnals. Igualment, l'afillament no facultava aL admesos a
poder transmetre el veïnatge a través de l'herència. De tota manera, la diferència més
important entre uns i altres veïns radicava en què els drets polítics dels afiliats estaven
molt més restringits que els de la resta ja que, malgrat que podier participar en les
reunions del conselh^ no estaven potestats per intervenir en la presa de decisions82. Així,
si bé gaudien amb igi'iltat de condicions dels beneficis que reportaven ,:ls béns comunals
per la seva economia domèstica, la regulació dels aprofitaments estava a mans dels
membres de les cases velles i havien de sotmetre's als interessos d'aquestes.
Juntament amb l'herència, l'única via que garantia un accés automàtic al veïnatge
pels cabalers del lloc i als forasters era el casament amb l'hereva d'una casa de conselh .
Tot i això, malgrat que ims i altres no havien de passar les formalitats del procés
d'afillament, estaven obligats a pagar a la universitat una quantitat en concepte de dret
d'entrada84. Com fa notar Sanllehy (1988:35), la facultat de poder transmetre els drets
veïnals diferenciava la posició social d'homes i dones. El casament amb una pubilla
convertia el marit en cap d'una casa vella però el matrimoni amb una cabalerà només
atorgava el dret a sol·licitar l'afillament. No obstant, com la dona no era la què actuava
com a representant de la seva casa dins de l'organització veïnal, per formar una casa
nova en èpoques de restricció s'admetia aturis un cabaler originari del lloc que no un
foraster casat amb una cabalerà del mateix poble .

(Urna ca$a ttds naturali de dita vúa [...] volent-se entremetre en ¡o govern dt dita iiL· [...fc supluju,m [...] que d'esta bora m «van!
ningún francès pugai prendre domutli ntn*tmmï en dtía vtL· d Ante* [t també] qut H%W* pni-^ts los francesos ¡ sos fills que 411*1 dut
tenen domicili en dita vila que en ningún temps n%um admesos en ítynseü ni en ningún tirrrt de dita i'da".
82 Es en aquest sent« que cal entendrí la seguem afirmació de Made*: "En .oda uno de ios (pueblos] de e¡lc valle había un
amsejo particular, compunto df ios propietarios de iti casas más distinguidas, que transmitían ote 'emboa fus sucesores" (1985:66).
8} A Vilac s'havia acordat explícitament "tjue d »quest* hará en ¿inni U *>ùa o conteu no pugui afillar ningún fowler en iti
que amhnan a fe* habitació en dita vdo., t menos que no (es) toses tmhfdía hereïm dt (una) IMM de «mseil dt U âiu vi/«".
84. "Que qmdtew;1. forttter o forasera que entrtrí a ctur-ie en ViUi pafitrà de rfignemcntent i eniïíd* 23 ruis »OTTKWS*
(V ilac). " Que qutitevoi putnlí o altra penanti de da amsdl, que per lo dret à entrada en e!l tan tolsmeni faffr» als lenyori df viU; j übe*
es 4pjn», 4 f»jïf;rrn ¿e vi i 4 U ¡urn de formatge" (Arties). * Que qiudítvol pervm* notWer* tfur tttçut usada si és cnhaler tan fortsten (¡uè
de la viLt pagaran per LA fiÍLtuó i dvniH'tli fof jdlò que Lt vtU he los paretxera i fsí] pretenen en íotítrari nfí ptidran per ningún îerrne nt
neiesiiijtt p*nutfur als hem comuns dedita vda" (Let).
SS í^ mateixa -utora elabora una hipòtesi interessant (però íiistuubif) en relació amb e! valor de la dona dim del roeí*~at
matrimonial: "La dotu frammetta el drei d'ofiUament tom una mena de dat >ue aportava id matrmtms í ] En *j¿.r" fet e
fonartïentaiM la vàlua dt la dona, ja que dins el marí lomunal de l 'ettmarKia aranera podía ser molt ttrs importa*" tenir una piai* en una
untversiut pròspera on n pagués gaudir d'una bona extensió de hoKOi i panures, urne haver de í»n!nfat¡r gaire a fmanfar l'endcuumunt
dei íífffíú, que no pes aswhr una propiet&I privada rrtéi importan!, pero en una unnmiiat pofcr* m returw« ¡i endeutada^ Segurament,
dt)nc%t urta pugnila era -valorada niés vel in* origen comunitari que ne p£s pel seu arigen farndiar, mes pels comunals als quals d&nai^a anés
que no pas pe! pairmuim pjrtuuLtr que apc"Uva" (1981:35).
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Contràriament, la sola compra de l'habitatge d'un veí no comportava la
trasferència paral·lela dels seus drets polítics i econòmics. La propietat i la residència, en
aquest sentit, eren condicions necessàries però no suficients per esdevenir veí. El
venedor perdia el seu estatut dins de la comunitat en transferir l'habitatge, però eis seus
drets no passaven de forma automàtica a mans del comprador . Igualment, els cabalers
que rebien alguna propietat dels seus pares i pretenien fixar la seva residència al seu
poble d'origen, havien de pagar l'entrada corresponent . Els estadants, finalment, eren
aquells que no acomplien amb les condicions necessàries per ser afiliats o els què, amb
tot, no eren admesos. Aquesta condició eis excloïa no només de poder participar en els
òrgans polítics de la universitat , sinó també de poder gaudir dels seus béns comunals .
En definitiva, en la seva versió moderna, els conselhs de les universitats araneses
van tendir a afavorir la diferenciació interna de la població local a partir d'adcptar
mesures restrictives en relació amb l'accés als recursos comunals i per mitjà de les
pròpies normes que regulaven el seu aprofitament . Els grups dominants en l'esfera
local, a través de la seva pràctics política, van restringir cada cop més les llibertats que
havien estat reconegudes amb la Querimònia, gestionant el patrimoni de les comunitats
d'una forma oligàrquica i d'acord amb els seus interessos particulars.
La implantació del règim municipal va suposar la ruptura definitiva del caràcter
tancat que havien tingut les comunitats locals araneses fins al segle XIX. A conseqüència
d'aquest procés, la residència va passar a ser l'única condició necessària per poder
beneficiar-se dels béns comunals . No obstant, encara fins a mitjan aquest segle, en
alguns pobles van continuar limitant-se alguns drets específics a l'acompliment de les
obligacions veïnals. Així, a Vielha s'havia obligat durant uns anys a participar als vediaus
S! volia tenir-se dret a la quota corresponent de llenya del comú, en un moment en què
les convocatòries de prestacions personals ja només afectaven als ramaders. Igualment, a
$6. A Vilat s'havia capitulai "que nmg¿ áds naturali i babttana de dut vila ne pugui ventin, alienar, ittniir m permutar
ninguna vetndat UHM que tingui en du* vdt tino et que vengues U età a [la] qut està annex* Lt veineUt ien ui cas lo que U vendía H~À
fora df veí t no l'oàmetrà més [com] t veí de diu til*"
87. A Arròs, il 1681, va afegir-se cl seguem capítol: "S'ha capitulai que si per CMS tlgun dels naturals que M són en du ¡.onstU
que d@ncssm alguna panet-U * algun fiH v júl* que aquells tols ¿Jte^m de pagar per l entrada de dit ctmsetí el que sij^m natural delí ¿W*/eí
fugin de pagar ,!0 rols corrents i dt! dinar de cònsols i freikommt".
18. A Arties est iva capitulat el següent: 'Qur •,-> es fm%*i admetre nmpí delí r ¡uralt nt rttadants dt 'a vit* J -.omet! de it
dita l'lla",
89. Al 1758, e! ctmsrlb d'Arròs e Vila drcidiï "que d'est* hora en avant que ningún Mutant nifiUs ntftllts ifur se ¡.aurati *
pared,la o hé que fat m iaia afán que aquel! o aqueües tais lof que són i ¡eran qœ na puguin tenir ni itndran algun drei m ¿quells pugui»
ni jHMlrsn gaudir d'alcun dm de les dites universitats smó que se tindran ctirrt a estadants"
90 Cem fa no'ar Sanliehy (1984 179-200), les clàusules dels capítols de vila tendeixen gradualment a dotar alt cònsols d un
poáer decisori quant als drets veïnals sobre ¡es muntanyes Així, són cala cop més freqüents disposicions com aquesta de i«

"C^nr

ntnpm habuan! de i« referida lila pugui fer caure ningún arbre |...] en Im comma de dita vila, ¡a] menas ée tenir llKtmu de lo* ífnjors
M íonstdt".
91 "Si ó al (adré d'habitants, és un va del poUe. Ara, u vr a passar uns <im aquí. [K] té una (ata atfta' i tu- a passar um dies,
¿nio és diferent [...]. El senyor que s'ha empadrona! aquí té el mateix drei (com a veí] que un olire" [PNC].
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la mateixa vila, només els propietaris dels habitatges (i no els llogaters) podien sol·licitar
fusta veïnal per realitzar obres. Pel contrari^ el mateix canvi en l'estatut de les
muntanyes va comportar que es preservessin els comunals de l'apropiació particular. En
el marc jurídic vigent des de finals del XIX, la venda de parcel·les del comú està
completament prohibida (fora del cas de les obres d'interès general, per les quals és
l'autoritat governativa qui les imposa) (Direcció General d'Administració Local. 1898), i
ha quedat exclòs dels drets que antigament havien estat associats al veïnatge92.

8.3. LES RELACIONS VEÏNALS: HARMONIA I CONFLICTE
Si bé la condició de veí constituïa una categoria jurídica per mitjà de la qual els
individus, a través de les cases, participaven de l'organització de les comunitats locals, el
veïnatge conformava a la vegada un entramat complex de relacions en el qual les
posicions relatives dels actors socials i la sociabilitat i els sentiments nascuts de la
convivència esdevenen dues dimensions difícils de destriar. Els pobles eren entitats
corporatives que estaven fundades i operaven en el terreny de la gestió dels recursos
productius. Però, al mateix temps, constituïen el camp social immediat en la vida de les
persones, un àmbit en el qual la interacció quotidiana que creava la proximitat
residencial, l'aprofitament d'uns mateixos béns, la partici->ació en unes activitats similars
i la dependència recíproca contribuïen a què els interessos en joc es manifestessin
dialècticament en termes d'oposició i de consens.
Les comunitats locals araneses no han sigut històricament agrupaments
horitzontals sorgits d'una mera identitat d'interessos entre els grups domèstics. Malgrat
l'abast territorial i la importància estratègica dms del procés productiu dels recursos
apropiats col·lectivament, la distribució desigual dels béns de propietat particular
diferenciava les cases entre si. Les posicions socio-économiques, a més, estaven
reforçades per una també diferent capacitat política en la gestió dels afers locals
fonamentada en l'antiguitat i en la forma d'integració a la comunitat. En la pràctica,
aquestes jerarquies no eren independents una de l'altra. Les cases que disposaven d'unes
finques millors eren aquelles que tenien més possibilitats per garantir la seva
permanència i, en conseqüència, les què acabaven per ocupar una posició oligàrquica en
els òrgans de decisió. Pel contrari, la precarietà! econòmica afavoria la inestabilitat
domèstica i les restriccions en l'actuació política.
92, "Nu es pM, £s pryfnbit. Un ferri-fio qw u^n'. é? ¡'¿junimteni, que sigut &nf o que sigai només un y*Lir, BO es ^î î^m^rr
[ . .). L'afuntummt no ¡ml vmdrt, tornà pot unjtir (...]. Hummtua a la fron: Jei iomnral no n pol vendre m" (SEB|. "Qimn c» um
fer lei íentral: efatriqHfi, tíni*Gn ïi. Per intérêt nstwnal ÍAÍÍW IÍT o*W*$tï& j cWif ei p*i per lerrenyï municipals pcf jer /es limfs a'*lí&
temiti, eíi tundí..." fMDB],
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L'estructura de la propietat a l'Aran, però, no ha arribat a donar lloc, ni en el
passat més remot ni en el més recent, a una societat fortament dividida i estratificada.
Malgrat poder comptar amb unes condicions millors o pitjors, tots els grups domèstics
havien de centrar la seva capacitat laboral en el treball agrari, mentre que l'escàs
desenvolupament d'altres sectors d'activitat a la comarca fins aquest segle oferia poques
alternatives de subsistència al marge de les explotacions agro-ramaderes de caràcter
familiar. Davant dels constrenyiments que presenta el sistema d'explotació adoptat a la
vall (per la dispersió espacial dels recursos, la discontinuïtat dels requeriments de treball,
la inestabilitat dels rendiments), i dels inherents a l'organització econòmica domèstica
(per l'afectació de! cicle familiar en la composició de la unitat de producció i consum),
l'organització comunal oferia avantatges pràctics evidents. Les cases podien accedir, a
través de la seva articulació, als beneficis d'un esforç laboral superior i, eventualment,
complementar de forma recíproca el« seus dèficits i superàvits intercanviant prestacions
de serveis, per fer front així a les seves insuficiències respectives. La dialèctica entre la
igualtat i la diferenciació es manifesta d'una forma permanent en l'escenari local. Es per
això, doncs, que la tensió entre i'harmonia i el conflicte esdevé consubstancial a la
comunitat local com a formació social.
La societat local com a communitas
La identitat local és un problema bàsic a l'Aron. Les funcions exercides pels pobles com
a entitats polítiques han contribuït a desenvolupar un sentiment de pertinença a nivell
local. El poble constitueix un factor d'identificació subiettiva i un sistema de referència
que, a partir d'operar amb diferent; elements simbòlics d'inclusió i d'exclusió, afavoreix
la integració dels individus en el camp social (Velasco, 1988:33). Les diferències entre
pobles apareixen sovint destacades en el discurs oral i són notables no només per les
particularitats que es deriven de la diversitat geogràfica sinó també per variants
fonètiques i lèxiques significatives (cf. Coromines, 1931, 1990). La riquesa mateixa de la
toponímia configura una mena de delimitació del territori i proporciona un sistema de
signes compartits que fan que un poble es distingeixi de la resta a partir d'anomenar de
forma precisa tot allò que pot esdevenir un referent pels seus membres.
A l'interior de la vall, la convivència entre els pobles no ha estat sempre exempta
de conflictes. Els arxius locals conserven la documentació de nombrosos litigis i
processos judicials relacionats amb els aprofitaments productius i la delimitació dels
termes, els quals posen de relleu que els pobles s'oposaven entre si amb freqüència
(Bennassar, 1974:231). La protecció dels límits territorials apareix en molts aspectes de la
vida local: l'obligació de pagar era entrada, l'àmbit d'aplicació deis calkauans, les baralles
entre joves de pobles diferents a la frontera dels seus termes o el costum de fer la barrera
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eren pràctiques rituals que reforçaven la percepció de la jurisdicció espacial dels pobles
com als àmbits propis dels individus . Les dite« i sentències expressades a través de
corrandes i pirónims han actuat també com a elements de referència i d'identificació
simbòlica (cf. Cavalle, 1985). Tots els pobles de la vall tenien un renom que servia als
altres com a motiu de mofa i per subratllar la seva inferioritat, alhora que accentuava els
seus particularismes respectius . Aquest sòcio-centrisme, que opera a partir d'un sistema
d'oposicions simbòliques respecte a tot allò que pot servir per diferenciar uns pobles
dels altres, i que és inculcat en el procés de socialització i actualitzat periòdicament a
través del ritual, contribueix a configurar un sentiment afectiu d'identitat i de pertinença
que afavoreix la integració social.
La construcció social d'una comunitat d'interessos entre els individus d'un
mateix lloc no estava limitada només a un terreny estrictament ideològic. Algunes de les
actuacions regulades pels capítols de vila suposaven una institucionalització de la
solidaritat veïnal. Així, per exemple, en molts pobles hi havia el costura de repartir entre
els veïns la carn dels vedells accidentats a la muntanya, amb el què es garantien uns
ingressos a les famílies afectades eventualment per l'infortuni . Igualment, a Arties
s'havia establert que una part dels drets que cobrava la vila a les ramades transhumants
per creuar els seus comunals havia de revertir en benefici dels pobres .
El camp dels rituals, en qualsevol cas, era alii on es manifestava d'una forma més
clara la integració veïnal, reactualitzant els vincles entre els individus en un pla
comunitari per mitjà de pràctiques de fort contingut simbòlic . La majoria dels rituals
lligats al cicle vital dels individus es consideraven com a actes familiars privats. Tot i
això, part dels convidats pertanyien al mateix poble i hi assistien en representació de les
93. "[Els termes] estan marcats amk pedres ¡ amb un* treu. No es preocupi que tots els poMes atien és seia tema. Els vels.
Ara potser no Art, ió què toc* t Vielha, potser ht ht vini penanti <pu ha üben, perquè la gent gran qut ko minen ja han desaparegut %
aquests joves, no reí" [SNV],
94. Diferents dementi podien servir per marcar aquesta rivalitat: la situine del poble (els de Bausen, cernaüièrs perquè
s'estaven tot el dia al sol; tl* d Arti«, ugnata per les riuades}, el caràcter deh seus habitants (th de Eossótt ánditos, una mena de
bui if irres, eis de Vielha, gorreras; els dì Gessa, mieti, simple« d'esperit), la seva manca de sentit comú (els de Les corUhuèrs; volien
arribar al cel lem una torre amb ciselli i van decidir treure els de la base per posar-ìo$ dah; eli de Bet ren, -nontm) o la »èva desgracia
constant (els de Canejan, fasMmi perquè tenitn goll, els de Betren, eth pMe d'Israèu) (Bouza-Brey, 1986308, Centre àe
Normalnacion Linguistica, Î992).
95. Les ordenances d'Arties contemplaven "que ?i acàs te maltractava algun genero dt '*rstitr vatvm de ipil i<nlgui rfur Hgui
[que] a partcvti [la carn] per U vtla i l'ragin de parin »Is què tindran hetttar gros". Igualment, a Gessa, "oi un capítol fri havia que
sempre [que] apatlíes o pringón nifi alcun cap dt boví dt qxslsrvol pmmen(£ oc U vil*, solament qut no fos dr nul cmt*fu>s, K repartit
l¿ tarn per In «KJ ta4ntlofmiptrc**--atert rts limuils i ¡'Iteren enarrala!. Lo átpoíiian per Sjn! Mtqttrì eohrarà dt 1rs casa t pagarà
a l'ama" (Moga-Pom, 1936:55)
%. 'Qui' ,]njn U i·il*

..6«rj alguna COM d'alguna entrada ée passatge d alfrmn 'r\w,,(*r no pugjum demat ima de mal per a!

Uibrr Ms cònsalt; ameí he volem que de dus pasatgir retí! algun profit per a! bé coiait de fobra, segons lo que es trairà de dits passatges,
tant de primavera c0tn de tardor'.
97. Alguns rituals, com diu Turner, fan sorgir la imatge i viure eventualment l'experiència "de la società! com a
communitas, tonumitat, a induí amienta, sense estructurar o rudìmenùriarnfnt estructurad*, » rtUtnuintent tndtferenaaäa, d'individui
iguals' (1988:103). En paraules de Velasco, "¿s fate fa satinai, o almenys crea ¡a ¿/«no dt comunitat" (1982:7).
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seves cases, mentre que la resta de veïns podien participar-hi com a espectadors ja que
una bona part d'aquestes festes transcorria en escenaris públics. Enfront de la major
intimitat de les celebracions de naixement o de matrimoni, els rituals lligats a la mort
tenien una dimensió més pública i l'assistència als funerals no només no depenia de què
es formulés una invitació explícita sinó que constituïa una acció sociable envers a la
família afectada .
Les festes locals eren aquelles que més participaven d'aquesta funció integradora
entre els membres d'un mateix poble. En la festa major, les categories d'edat i de sexe
eren les que adquirien una major rellevància, estructurant-se l'organització formal dels
actes a partir d'elles, mentre que les diferències econòmiques quedaven relegades a un
segon terme (malgrat que podien manifestar-se a través d'elements com la indumentària
o les aportacions que feien les cases per costejar-ne les despeses) (cf. Boya, 1984).
Juntament amb les festes patronals, i fins al segle passat, les comunitats locals
araneses feien anualment algunes celebracions collectives en les què s'afavoria aquesta
mateixa integració per mitjà de la comensabilitat i la beguda. Els capítols de vila aporten
algunes informacions, tot i que fragmentàries, entorn d'aquestes celebracions. Bona part
de les sancions que s'aplicaven als veïns per l'incompliment de les ordenances locals eren
avaluades en una quantitat variable de vi o d'altres productes alimentaris que es
destinaven a ser consumits pels membres del conselh. Igualment, els drets d'entrada a la
comunitat s'acompanyaven d'alguns pagaments en espècie. Els rematants de les
subhastes per l'arrendament dels establiments locals o per l'explotació dels recursos
sobrants també solien oferir beguda i queviures amb la mateixa finalitat .
Fins al XVIII, una part de les ocasions en què s'organitzaven àpats col·lectius
estaven lligades al calendari litúrgic. Així, z mitjans de segle, a Arties va suprimir-se la
celebració de col·lacions a expenses del fons comunal per Tots Sants, per Pasqua i pel
carnestoltes, limitant l'aportació del conselh a sufragar una part del vi que es consumia
en plantar-se l'haro a la vigília de Sant Joan' . Les romeries també propiciaven una
redistribució simbòlica d'aliments, però el seu radi d'atracció no s'havia limitat mai a un
98. A Arròs t Vila, l'assistència ais funerals havia estat obligatòria pels membres dei «wiseA, els quals actuaven com a
representants de toî cl poble: 'Que lots lot del consell siguin obligats M tssisttr * tots los enterrats 4 pena de J mitrerei de t'í per i*d¿ un
no acudirit smb lai <jue stgttt en dus UKÍ".
V) Com recull Bouza-Brey, aquén costum es mantenia encara en alguns poblei a principis d'aquén segle "En Indi
tir futios comunales, montes, etctttrt, te cWiiu W rematante t p*f*r uru ítr.tuU.1 de fino, '/-.• reparte el pmtUo m to*s de fL·ta, fn<* te
fi la C*s* Ayuntamiento, sinnende* el lítfoda en ptchéí dt auna. Es íostumbre <pte tunde t extmgtttne for tampina, y
do sui« temerei en eírfs èpof»s, hay te cansen*, que tetarnos, Mn nuo en Gaus*c y Etmani" (1986a 311)
tOO. "Kesftfcte W ffifJ rames [que] h*ixm trafaa en ¡"támmatTtíió dé hé comú t govern de U refaits:* Jr fer molsa ¡untes t
gustai rtmftt i de pabm, muées i pobtUí, [que] tolien ¡»nur u aprÁUm, conteu i iminunli lo du dt Tots 5*iUi i /rirn tin« io¡-Uiu> *
Utuos del tx comú i v pmttn o> ¡o ¡libre Mi càmalf i se reparta en ttUa cnmua»; més érmtmm*vtrt fer jdtrs cot.Uitó I» dm de Pjttpa Je
mMimaá f i ultra lunu /o du de CMrneMtrites \..\ tllrtpmt* iti -lu de $*ntjoan Btftitt* desprfs que halten ti^jt ¡n turo, en lo I¡HA! dt*
ten soiament permetem qttt ¡m rânsWs pitgum g^sMr 2 mujeres de fi f...] *mb ¡os qui fatnn t *lç*rtn 10 dit t*rn i
j set expenses".
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soi poble i els productes repartits provenien d'aportacions voluntàries a títol
individual101. No obstant això, la resta de "contestions de mL·" es feien en moments
significatius per la vida política i econòmica local. Una d'aquestes ocasions era el dia qve
es duia a terme l'últim vediau ordinari de l'any1 . L'arrendament de la taverna o del
molí, la contractació dels pastors, la subhasta de les herbes sobrants, el final de la
temporada de pastures o l'afillament de nous membres se celebraven també de (a
mateixa manera. En alguns pobles s'han seguit organitzant àpats col·lectius vinculats al
calendari ramader fins aquest mateix segle* . Com la resta d'institucions comunals, les
comesíions de vila tenien un caràcter tancat, estant la participació restringida als caps de
casa com a representants dels grups domèstics del veïnat .
La identitat local i la seva manifest ció a través d'alguns rituals comunitaris
contribueixen a construir una percepció de les relacions socials que encobreix sovint la
tensió estructural existent dins del poble (Moreno, 1991:627). De la mateixa manera, la
superposició de les rt lacions veïnals amb les de parentm, a banda de les seves
implicacions socials, afavoria també la creació dels ressorts ideològics necessaris pel
funcionament de la vida local. A l'interior del grup domèstic, les diferències entre els
individus estaven dissimulades per un model de relacions familiars que, inculcat amb la
socialització, propiciava la seva participació en favor de la casa en vista d'un suposat
interès col·lectiu. Igualment, en un context en què la propietat dels recursos donava lloc
a una diferenciació entre els grups domèstics del poble i en el qual la gestió comunal de
les muntanyes no beneficiava tothom d'una manera equitativa, la ideologia de
l'harmonia entre les cases i de l'interès pel benefici comú era un element important de Ja

101 . "Lj tigiíu ¿e da San; Mjrtí. lat foMa de Gmrr,i per smut! teta la (ttet fortm ¿t afí m ttu dei dífosUM'i ¡m tpuls en
ftn furmMtge. Al ter fet lo portin fi difotatn 4t Gau ftr ¿entrin fer la cant«/ Jt Ctm&t. Le du dt l tptnctá de imi Mtrtí, 19 Jr
ßnny, ti sortit é* mint I* gen! en L· Htnkèrt it donat í» ítnttt tkvmdtnt et ft, ri ; fnrmtígi {.. l Hi ntvit un* afecti devoció » Html
UtrtL At iff algun nm grrnemfru m*lt¡! i mfructHou IM meiitcin* lo ifeoàimtn i S«* Mtní fremetti» ¿o»*«» tí q*uuve fi pattar per
ImftMet- Sepntvt lo noi i stderrum* igutì pesée Htt[...\ SrMfMful* coman ile tot et StLpé» de dtatr dm fxhâ d'rMtrty i duc copa
Jr pltu fer Jantr Je brurr m CWAi* (Mofa-Pont. '«^"Mr 199- 200),
102 A Vilac «uva e$tipt-4n qui "li» tfttf in ttudirtn ¡ai» vediam tramar») ftftrtn U fen* dt f tata de 6 treat fer «m i
pênes et gan*r*n l'tUtsm "¿mlwt et *n*tg ¿*d* fwy tai* a viU" A Arri» t Vili, on taiab* »a limitar-« fi nombfr de
'ions, v j mantrnir-tr b tW dirret vniuu "Qtte lat convit et àia &M ^w f* «««t ¡ J'*q*i ú JnMni srran no ugtan oHigit< m
dt'm^f ah ^*imr«ï 4t dili */AI JÍIG r*rt ve^aée* /W«tv «* fant**1, [^u^l ** sahr? f^ón Ifí dì* é* fam 4fí^w/ df s*f^w^»r. /P évi df. ^snla
i^rfn df matg i Iw d*rr^ eli*» df ii^éìAt d*° wui^"
1C' El pu per Ifs finqurt del pc«Me de b ramxìa que ntiuava J« p*sturjt|n et VJjc durava nomo un dia, per 'i qua!
<.o%a un tol *e¡ podía beneficiar »e ,H$ (tmt: "fl t*i' ftr fegtnm me* v i* tjxtdêî * A rt. s Vitti »•« rmit* imt <nu ptnu.*l*r i •* .j*r é
rtnadfr, é »Mjsf*Jnr, lenu ifur dimtr arm avril*, K«g*l*-im un* mjfllt * Ls gm! M JKttit, 1 1* geni de f^tUe fetén un fot in fnt- équttif
avril*. Et reunim tou pis t«»» dt¡ fMt,. , tii komn. In donti n« ¡ets volien) uf, fît ti dantvm í ««ü*, n tvmprrim un (mtt ée t'ï (de J
6J /tí?<B i f?tf*i WM fatA Menitvm {'mieti* *mh *rrfì*. í.n fi», se l* ^wswtw Ar matela* ntl |SNV*]
¡04 l« ordenancet local: de Les vaii alegir ¿ 1697 f| seguem capito! "Que »j fucati mtt*r m nostrrt <o*nr«io»«i tote Im
fjpar**i 2< ^*ï/î ée pisl* (. |, t%íefti*Mni dt les íf
dtmr ér L· vsl¿ deis éeime*. *r-rm¿*mml dei merdai i vt. Jet molt firmer | ] t a tr i 'kt dt a«*ut ti', fui na ftm éf! (untrJi ieri * Li
tW«"íjíí df Li ida i íf>m**A*
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identitat ¡ocal. L'extensió dels lligams de parentiu a l'interior del poble afavoria que les
relacions familiars esdevinguessin un model per les relacions entre els veïns.
En el discurs dels informants, les relacions veïnals del passat són descrites
reiteradament a través del referent del parentiu. Aquesta associació participa en bona
mesura d'una lectura idealitzada del temps històric a través de la memòria, al·ludint a un
passat difós (no especificat temporalment), a unes relacions socials umbé genèriques
(referides sempre en tercera persona), i en oposició a la suposada primacia de
l'individualisme en les formes de vida actuals . No obstant, l'anàlisi dels elements
presents en aquest discurs mostren una preeminència de la família com a model de les
relacions 'ocals.
D'una banda, el referent de la família apareix sempre per descriure les relacions
entre els individus o entre les cases d'un mateix poble. Pel contrari, les relacions entre
pobles diferents són qualificades amb termes oposats al model cultural del parentiu. La
comunitat local es manifesta, així, com a un important element de referència en la
construcció de la identitat personal. Igualment, l'al.lusió al parentiu apareix sobretot en
relació amb els intercanvis de serveis en reciprocitat. Les col·laboracions recíproques
entre les cases són descrites com a una categoria diferent al trebdl remunerat. Es parla
així À'"ajuda" o de "donar un cop de mà" i formalment aquestes no responen a una
devolució de donacions prèvies ni són comptabilitzades obertament . De la mateixa
manera que a l'interior de la família, aquestes prestacions adop'.en un caràcter
d'obligació en moments d'especial necessitat per pirt dels receptors, no requerint d'una
sol·licitud formal i interpretant-se que no oferir-les manifesta una actitud poc sociable .
En qualsevol cas, l'al.lusió al parentiu pretén subratllar el vessant harmònic de les
relacions veïnals. Com a metàfora, no fa referència a tot el camp de les relacions entre
parents (sovint desiguals, jeràrquiques i confiictuals), sinó només als aspectes que són
culturalment %'alorats com à propis d'aquestes (com l'harmonia, l'altruisme o la
contribució al benefici comú). La ideologia del parentiu participa d'una certa funció
neutralitzadora de les relacions familiars: suposa apropar un ordenament social que és
desigual a un ordre que sembla néixer de la biologia i ser inalterable (Bourdicu,
SOS "Hi kiva mol'A tfmdf, moiu iamj>fvtr*(t¿ (Ui mm mt tltm \o er» um art que i*¿t un tir* * lo %en~ (XNA) "L*
r*r*î «rs familiare * *|»í¿rs« met \ \ A*** «frr ^«r L· t(4fVMw f»íí ka t*Hi£i * '.MS* í e»îi ^fwi rn*r%tnM¡ é* l'un 4 /Wí^f, e%îem
. *ep*9Mîttîr%, o mrs tWït MÎiwiJisf« N& fem L· vita* familiar, Afatnî un v*f eré un *wi€, an %r*n *mic / Arai, fUK, ni ?lî fiartnti a
" [ABBJ. Corn altrnu Redeltft m rrljció a Vd*c, '¡m Mnnm mât ticwt ée Grwu inUtn en» nmtAÎgm er L· 'itKidtJ' y
' fur tmhú m'.rt Im tin mm aun dt gut se xttjartrtn ¿n lomuntiMsattft con ci mutalo alenar y Ueg*nin li>¡ mmtgrjnieí"
(W4.20J).
!>. "Hi, ¡mm en m» ptJ'i lom ée/*mí¡tt: ttttf fil : ¿tmiiiM j:*i. ron /Wirr eut j'utw '. tì;rr i 11 torrun ¿quel filiar"
(RET).
107, "Hi htm un $t*m ác fumait, é'kmtumttMt, Hi «r«, /*<rò (n ert et un em dt mxUta, mm t*t ifte vtga que uni pmatt*
s ña rifranti! i rr* ttfu pmon* é'mn* c4M bttni^T (RET), "L* £**£ evm tnéí fmmilur^ S'tpt&vtn méí: si ttí ÏM*JM un maiali, H è* t
m.. "(ARBJ-
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1991:252). A l'interior del grup domèstic, les diferències entre els individus són
encobertes per aquest suposat ordre natural, aliè a les voluntats personals i imbuït per
mitjà de la socialització. Utilitzar la metàfora del parental per qualificar les relacions
veïnals participa, en certa manera, de la mateixa transposició.
En el discurs oral, doncs, la família sembla prevaler com a model de le1" relacions
socials locals, de les relacions entre les cases: les relacions veïnals són explicades en
termes de les relacions de parentiu. Tot i que remet en part a la complexitat dels lligams
familiars existents a l'interior del poble (Rieu-Gout i Sauzéon-Broutilh, 1981:357), el
referent de la família té una forta càrrega ideològica en reclamar com a pertanyents al
parentiu aquells elements valorats com a positius i no la totalitat del seu camp d'acció.
Així, la sentència "tots érem família"', més enllà de descriure els resultats de l'endogamia
local, mostra una concepció cultural específica del parentiu i, alhora, una determinada
percepció de les relacions veïnals.
L'individual i el col·lectiu
Enfront d'aquest univers idíl·lic que presenta sovint el relat retrospectiu dels informants
en referir-se a les relacions locals, i malgrat l'eficàcia dels mecanismes ideològics i
simbòlics en afavorir la cohesió dins del poble, l'experiència quotidiana feia aforar amb
una relativa freqüència la diferenciació social existent i la confrontació entre els
interessos individuals dels veïns. Els comunals no recolzaven un accés igualitari als
recursos ja que, a banda de les limitacions imposades per les ordenances locals, el grau
d'aprofitament dels recursos i de les instal·lacions col·lectives que podia desenvolupar
cada casa depenia estretament de les possibilitats que li atorgava el seu patrimoni
particular (cf. Netting, 1992). Igualment, la represeutativitat formal de les institucions
polítiques no implicava tampoc una distribució equitativa del poder local. Es per això
que, tot i manifestar la seva unitat davant de les pressions o de les amenaces exteriors, els
interessos dels grups domèstics d'un mateix poble estaven condicionats per la seva
posició social i la comunitat local esdevenia també, finalment, un escenari de conflictes.
Els propis rituals locals no eren solament un mitjà a través del qual la població
d'un mateix lloc reactualitzava els seus vincles en un pla virtual d'igualtat i de
comunitat. Al mateix temps que contribuïen a reforçar el sentit de pertinença,
d'identitat davant dels ¡ndividus aliens al veïnat, constituïen també una escenificació de
l'estructura interna de la comunitat. Enfront de la festa major, algunes cerimònies
religioses, les reunions de l'assemblea veïnal i les contestions de viL·, en les quals els
participants hi intervenien com a representants de les seves cases i no de forma
individual, eren àmbits en els quals les posicions socials ordenaven l'organització del
ritual.
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La disposició espacial dels individus en les processons i dins de l'església no era
aleatòria sinó que responia a aquest objectiu de representació social. A Vilac, segons un
capítol establert al 1817, els membres del conici,, havien d'assistir obligatòriament a les
misses que se celebraven en ocasió de les festes principals i ocupar els seients que tenien
assignats

. A Gessa, els representants de les cases velles del poble tenien prerrogatives

reconegudes ^uant a disposar d'un lloc preferent dins de l'església parroquial, a poder
rebre la pau de part del celebrant abans que la resta de veïns, i a encapçalar les
processons i els ofertoris

. Igualment, les ordenances d'Arròs e Vila obligaven als

afiliats a respectar la preferència de què gaudien les cases velles tant en les reunions del
conselb com en d'altres actes veïnals110.
En tot cas, els drets protocolàris comportaven una escenificació de les diferències
socials però no atorgaven, per ells mateixos, unes possibilitats diferents en relació amb la
subsistència. Pe! ccntrari, l'estudi de la conflictivitat local posa de manifest que els afers
econòmics eren els causants principals de les desavinences entre veïns. Els desacords,
l'incompliment dels tractes establerts o els abusos comesos en virtud de preteses
servituds acabaven sovint al jutjat, on uns veïns denunciaven als altres reclamant que,
per mitjà d'una sentència, els hi fossin reconeguts i preservats els seus drets individuals
encara que això pogués anar en detriment de la resta .
Els expedients dels judicis verbals de faltes celebrats a Bausen entre el 1880 i el
1940 permet aproximar-se, tot i que d'una manera parcial, a aquesta altra dimensió de la
vida local

. La lectura dels expedients judicials ofereix una imatge totalment allunyada

IDS. "Que en tears les foia frmctptls m què a ¿tri mm* de lent stgiam okltgtts lot senyors et íonsrii t seure't ctdt tpud en
tun sai * menes ir legúan impoíarttnt i ei <f¿ «surir* t U mm* i na sntrt en um tttt ptrttatLir [de J cas ptgtrtn pe> U pnmtrt vegtdt
un fitxt'[de] vi, t U stfsnt vfRtdt dutìt i M lit tener» * di:potuio dels senyors dt conseil, entenent-te que éeurtntntr t l'ttfmon i [que]?:
tssatntent son sut i no v*n t l'oferten psgprtn ¡t mtleatpena*.
109. Ai 1744, la casa Lobato va presentat una ïoüicitud » l'Ofioa! Eclesiàstic a'Aran perquè considerava que una aiira
eau vôha ipropiar-se dels seul dirti 'Li tts* ¿catto dtu dr temps malt remos \ \ frvsM m tftttgmtat It prtemtnrn'-tt que sempre ht
tingui dm cas* en l'aglésis [i j tgiislinent [ho j front ttmké fi tenir U fropiettí tiredtdo* del poble [i j no tenir de-umetta ipte tcroéurn M
»dtpasiftf.

Les prerrogatives amb què comptava eren *t fe/artr ¡'¿¡stento tant d'humés que de dones i «ni mxtrix L· »jWfara o utt t

on l'enterren [...jeu l'etgíéíiA dt Samt Rm[...\ *n*r ùtnt homo que ¡es dones de dit* CMU frtmers i frimera t l'afert-tri i frxeswms cam
a«:' mtteix tionjr-în ú ft* o p*u Jesfá dels Sri CffeUtm"

(Moja-Pom, 192?).

1 ID. "C^*r /(H que entraran f...] ß© es pttjçutn entremetre, A$sent*r-sf ni posAr-st äi ddtixtnî ätis nalurtk dt í*.ï tíses i*4le$ ^a*r ja
ttuven en lo lomeíl ( .\ htfin J'itur ti ¿rsria de dites iMtts vtüa i titras que a estjrvrn en etti cauteli [ \ hagin d'obierutr l'orjre
jtíQtfhmad* «*Çïmï 5'fi ¿cmiumMì ï *UL® ttnt en ¿sm^fíïons c&m t*mbè en Í'< V E^ÍOTÍ de l'rsgleíM. Ctt**i tjtmè* fn titres pjtm i'tievw
d 'öMmjar / '0r^rr
1*1 Òbviament, no toies In desavinínces acabaven xl |uî|ât i algunes de les què t'hi tramitava es resolien amb una
tom iliacró entre les parts abans de què ei |utge dictés una sentència. Sefoni Madoz, que va ser titular del ¡utjat de Vielha a mitjan el
XIX, *«M» hty grtndft enemattiirs en el pti; [.. }. Aunqiét entMen miuhos pleitos, luego ¡i» trtmtfen y se rttontilitn Lis ptrtes; U
crstntntliátd es fact ¡ i . sieaáo /<» delitos /<-w„ un <¡MC en tnm enteros htyt henáts ni ÓOTOJ. u/'io! [...}. Los titfatantri del l'j.i? de A *¿n
na ttetsen ftoffnstén

ti crimen, ftstnéa muertas tnos ssn qme comrttn uno de taurÍM dénos qxt prueban Lt rrLtftíum ée It* ím¡tanl>rts

hMt ti ¿Ittmo punta" (19S5:*6-«I)
! 12 Els lúdic» atialiuat: són aqyells que es conserven a l'Antiu Municipal de B. _¡«-n *, banda que 1 estat de í'arxm i les
viciaituds per le» qué ha passat amb els anys (trasllats, mumlk ion v. Ses limitacions temporals áeis eipedients i ei fet que les
s cíe majo? gravetat íoswn resoltes pel |iit}il de primera irs*tancia impedeixen una quantiíicacto precisa de les inf
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de l'harmonia veïnal de què parlen els informants o d'aquella que es pretén reflectir en
alguns rituals locals. No tots els casos revestien una gran trascendencia, però la seva
relativa freqüència (una mitjana de tres a deu judicis l'any a Bausen, segons el període) es
feia especialment significativa per la grandària reduïda de la població i per implicar un
nombre considerable d'individus i grups domèstics (entre eïs litigants, els testimonis i,
eventualment, els perits cridats a declarar al llarg dels processos)113.
Prop de la meitat dels expedients conservats a Bausen provenen de reclamacions
presentades en concepte de deutes. La freqüència dels préstecs no retornats, les vendes
no cobrades i els contractes agraris incomplerts donen compte d'un context caracteritzat
per la precarietat econòmica. L'any 1888, per exempie, un veí reclamava a un altre que li
pagués 135 ptes. per la meitat del valor de tres vaques que havien mort i que aquest tenia
a gasalha. El demandat reconeixia cl deute però s'oferia a satisfer-lo pactant la retrovenda
d'alguns béns immobles, "puesto que por el presente se halla sin metálico para solventar el
débito". El propietari del bestiar només estava disposat a recuperar el capital en diners, i
el procés judicial va acabar amb l'embargament i la subhma d'un prat del demandat. De
la mateixa manera, l'incompliment dels convenis d'arrendament podia comportar el
desnonament dels llogaters. No obstant, quan la quantia del deute no era massa elevada
(per productes prestats o per articles comercials fiats, per exemple), la sentència judicial
comportava també un menor perjudici. Sigui com sigui, davant del jutjat els actors es
mostren gelosos dels seus béns i s'enfronten en defensa dels seus interessos particulars.
Les demandes en relació amb la propietat conformen el segon capítol en
importància en l'Arxiu Municipal de Bausen (una tercera part dels casos)

. A cops

aquests provenien de la manca d'acord sobre la titularitat d'alguns béns que es
relacionava amb l'herència, enfrontant uns parents amb els altres, o a la delimitació de
les propietats contigües. La major part dels casos, no obstant, eren reclamacions per
l'entrada de bestiar en finques particulars. El: camps i prats d'uns i altres veïns es
delimitaven generalment entre si, per la qual cosa, durant el temps en què es
consideraven vedats, aquells que volien dur bestiar a pasturar estaven obligats a vigilarse'l. A banda de requerir el peritatge dels danys causats en els sembrats o en l'herba, els

1 ï J- La imparcialitat ..-Is ¡tn|ats municipali es posava tovmt er. entredit a cama de l'entramat de !r< relacions de pircntiu
dms de! poblí i df la mateixa sociabilitat local Amb un 1 relativa frequèn a, eu irmbfts del ïnbu.ial c -k testimonis aportats ríen
r rcusais per la seva parcialitat manifesta. Aní. per exemple, -d Î929 un ve! va reclamar al jutge de pi juera instància que substituís al
titular municipal al·legant que aquest tenia una enemistat declarada amb ell. H (utje de Vielha va accedir a la sol·licitud en valor-r
que "el kn&o áe no cru&me é ¡finja Jade mat de /C «tos em íamttmoi [...]rn>a fmtMe en humà té^ua que na enmtslstJ hand* no
r i&l îiîtuHtAn éfKfìrté* dtspuéî d*í ítmtpQ írA«scif*TiÉ/o y en UH putHt or^a WïmaWío, P&r st* ítmítjtt fón nufnériij, rir^r
a una constante ycL·cttm".
i 14, Cil t~när en coitile que la resti d'actes nídicijis, malgrat estar directaitHnî motivais per problemes tais com
desacords familiars en relació amb l'herència, agressions o ajnenact», també manifesten generalment conflictes relatius a la propietat
particular
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demandants havien d'aportar testimonis que poguessin declara.» que els animals estaven
"abandonados sin guía ni pastor que los guardara".
En algunes ocasions, quan els danys eren de poca quantia, els demandats no
exigien cap indemnització i es limitaven a posar la denúncia perquè els infractors fossin
multats i per deixar-ne constància de cara a possibles reincidències. No obstant, la
virulència en què desembocava aquesta mateixa falta en d'altres casos manifesta el
caràcter conflictual que podien arribar a revestir les relacions entre els propietaris
contigus. Al 1912, un veí de Bausen va denunciar-ne a un altre davant de la guàrdia civil
perquè el dia anterior aquest li havia dit "que era un ladrón y que merecía darle matro
tiros en U cabeza", al mateix temps que s'havia tret una pistola de la jaqueta. Segons
l'atestat, "sospecha [els fet„j se&n motivados a que piensa que su ganado pasa a apacentar a
las fincas que su convecino tiene próximas a ¡as de él". Lì denunciat, a més de negar ei fet,
va declarar que dies abans "le sorprendió apacentando su ganado lanar en un prado de [su]
propiedad?, que l'altr» "al verlo ir, sacó ¿I ganado de dich:, propiedad diciéndole que se
acercara que allí tenía su sepultura, diciénàole [...] q:

se había comido la yerba con sus

animales y que la seguiría comiendo al tiempo que cogía un palo y piedras del río" i que, en
optar per marxar-se'n a casa, el denunciant "le tiró piedras y se reía de él". Després d'això,
va anar a trobar l'oncle del qui havia posat la denùncia perquè li digués "que no dejara
entrar mas el ganado en sus propiedades que de este modo se evitarían el tener disgustos*.
El text d'una denùncia per lesions presentada al 1925 és il·lustratiu de la violència
que podia arribar a generar el veïnatge i mostra la cara oposada de les descripcions que
presenten les relacions locals com a idíl.liqües i harmòniques. El demandant va
manifestar que la nit abans havia an.'., a una borda que tenia fora del podle per donar de
menjar al bestiar, i allí se li va presentar un altre veí "quién le interpeló que a partir de esta
fecha no quería ver ganado alguno del declarant? en su propiedad". Ell va contestar-li "que
iba a calentarle las orejas y [l'altre], respondiéndole 'te guardarás muy bien ', se abalanzó a él
y le propinó en la cabeza un par de puñetazos que le hicieron casi perder el sentido y al caer
en el suelo le siguió dándole golpes en el costado sin que pueda precisar con qué instrumento,
dicu*ndole al mismo tiempo que si gritaba acabaría por matarle".
Entre els conflictes sobre la propietat, un nombre considerable d'expedients
estava originat per discussions entorn de les servituds veïnals a què estaven subjectes Ics
finques particulars. Les servituds de pas, que permetien travessar terrenys dels veïns per
poder accedir a les finques pròpies, així com les de reg, que facultaven per creuar d'altres
parcel·les amb un canal per dur-hi aigua, motivaven dissencions freqüents. Per mostrar
l'existència d'una servitud, l'ús consuetudinari tenia una força legal que s'equiparava als
acords signats i documentats (cf. Assier-Andrieu, 1986). Així, mentre que les pràctiques
considerades com a abusives es denunciaven per evitar que adquirissin el rang d'un dret
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legítim, aquells que reclamaven tenir-hi dret havien d'aportar testimonis per provar "que
han utilitzada el paso desde tiempo inmemorial"

.

La llei obligava a cedir pas per aquelles parcel·les que permeté.

l'accés més curt

i un menor perjudici «obre les propietats alienes. Aigua: s'emparaven en aquesta
normativa per obtenir el dret a disposar d'una servitio. l'n.

-.airía a l 1910 és

explícita en aquest sentit. L'actor sol·licitava poder accedir a u.a pa cel.la que tenia
enclavada entre altres camps ja que "tengo derecho a que uno de los que me circundan sea
declarado sirviente", al·legant que el pas que li corresponia afectava la pmpietat del
demandat "por ser la menor distancia a camino público saliemlo de mi predio" i perquè per
l'altre "no le e$ posible pasar por no favorecer el terreno para el arrastre de estiércol y otras
necesidades que precisa". Allí on ni l'ordenament ¡urídic ni e1 ~ostum donaven facultats
per travessar les propietats alienes, les parts afectades podien acordar l'establiment d'una
servitud per mitjà d'un conveni privat

.

En d'altres casos, quan la servitud era reconeguda, les desavinences sorgien per
una manca d'acord er la seva delimitació. Així, per exemple, al 19ÎO un veí reclamava
ser indemnitzat per un altre a causa dels "daños, que me ha causado en mi prado llamado
Plan [...] haciendo de grandes dimensiones una acequia para regar un predio de su
propiedad, causando un verdadero abuso puesto que si tal tiene la servidumbre [...] ne puede
'^erarla ni hacerla más gravosa*. Igualment, al 1916 una propietària considerava abusiu
que un veí emprés el dret pel seu camp per fer-hi passar bestiar, ja que la servitud admesa
estava restringida a un pas de 8 pams destinat a 'las necesidades del cultivo y recolección
del suyo'.
A banda dels drets de pas, que afectaven individualment algunes parcel·les, totes
les finques particulars havien de deixar lliure l'e it rada a la dula del poble un cop
s'ha ?n acabat els treballs de la recol·lecció. Aquesta servitud comunal també havia
originat (ficcions en le- quals alguns veïns pretenien fer valer ei» drets sobre les seves
finques ei front dels interessos col·lectius. En un judici celebrat al 1887, u"a propietària
demandava a dos altres habitants de Bausen per haver 'introducido sus ganados lanares a

11^ l ? n pii? marf^ftM j €»€%%j morirá to*t* ij lïitffwfïtto ërit i?»t*m€»fw «rrvij u-»v*m i *aurf?a finalisât Ln vfi *l? -V4
âtn » ftiâiiiirfij^i *-|aif r* tr*jg«ii 10 njtr^mt î n*rf*t cm ètte infine i fe 01* M!*T* {prrqiir | y^m^r 4* i s r«r.i aV f^f /« !f*~^i *ïr um maní
*l««r i*- if év **tr* éf ^ ï «ft^i ijr htm* «cfpNtru ( í**ftfa? fe A» mí M Ji* |*üí*fí«i»#t**t! « »*íf ffiM^^ i m€t tftíi i¿ slV íVíK «r (jffw* íKlífga Poní ,
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pastar en el prado de los denunciantes [...j sin que para ello tuviesen permiso alguno". Eis
denunciats van al·legar que cl dia de la denùncia, el 3C de novembre, aquell prat "se
encontráis libre de pastoreo por hatxr entrado a pastar ya anticipadamente ganado en el
mismo de particulares de este puebla y la dula vacuna de este pueblo, más que más viviendo
este i ueUo en comunidad y Ubre pastoreo entre todos los propietarios". La sentència judicial
ratificava que no podia considerar-se el prat afectat com a privilegiat, "mucho más cuando
[...] resulta que dicha pane ha utilizado el derr^ho recírpoco nacido de esa misma comunidad
de pastoreo en las demás propiedades de los véanos de Baus**. ".
Just un segle abans d'aquest plet, aquesr-, mateixa servitud comunal va ser objecte
d'un conflicte que havia de tenir una major trascendencia a tota la vall. Al 1783, un grup
de 127 propietaris de la pràctica totalitat dels pobles de la comarca va promoure un
recurs davwit dels representants de l'autoritat reial pel qual reclamaven poder gaudir de
les seves finques d'una forma absolutament privativa. Si bé fins llavors aquest dret estava
restringit a les poques parcel·les reconegudes com a previlètges, es pretenia fer extensiu el
tancament de les propietats particulars enfront de la pràctica de Ì'open field a tots aquells
que volguessin acolhr-s'hi. Com constata Sanllehy (1981:101), aquest procés era el
résultat de l'especialització creixent de l'economia aranesa en la ramaderia que es dóna a
la segona meitat del XVIII, amb 'a qual els majors hisendats consideraven incompatibles
alguns usos comunals amb una u ïnsificac¿ productiva

. À criteri dels demandants, el

tancament dels prats i dels camp "ontigus als nuclis de població permetria un nombre
¡^aior de collites d'herba així com una organització més rendible dels treballs agraris.
La sentència, dictada sis anys més tard, va ser favorable a la sol·licitud
presentada

. A partir d'aleshores només es considerarien d'aprofitament comú eL prats

oberts, un cop dallada la primera herba, mentre que les finques tancades quedaven
reservadec als seus propietaris de forma exclusiva i permanent durant tot l'any. La
informació disponible no permet avaluar les conseqüències que va tenir aquest procés,
malgrat que Yourig (1970:52), a la mateixa època, constata ja l'exisu-ncia ¿'enclosures. No
obstant això, l'abast i els arguments eximits en la demanda són demostratius de la tensió
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existent al si de les comunitats locals arran de l'organització col·lectiva d'una part del
procés productiu. Així, tot i que els demandants havien argumentat que la mesura
contribuiria a l'interès general de la població, l'ús privatiu només podia beneficiar en
realitat als hisendats més importants, mentre que els petits propietaris veien limitar una
pràctica que els havia permès fins llavors compensar els seus dèficits productius.
L* dimensió operativa de la comunitat local en el camp de l'organització
econòmica, els seus fonaments polítics i jurídics així com el reforçament que forneix una
ideologia de mar it caràcter sòcio-cèntric, no conformaven una identitat absoluta
d'interessos entre els individus i entre els grups doirèstics d'u« mateix poble. L'àmbit
local, en definitiva, és l'escenari d'una tensió permanent entre la identitat i la
diferenciació, entre l'individual i el col·lectiu, entre l'harmonia í el conflicte, que és
inherent a la seva pròpia estructura i a les funcions que acompleix el poble com a
formació social.

CONCLUSIONS.
EL MARC SOCIAL DE L'ADAPTACIÓ A L'ARAN

"Quepor una, dos o tres vacas que los nías de los véanos tienen, no era del caso el que
haya tantos pastores con perjuicio de los mismos vecinos, y hasta de los mismos
ganados, y con especial éstos que tienen poczs vacar necesitan el vaqué para todo el
año; atendiendo po' eira pane que en este pueblo hay vecinos que no necesitan de
vaqué en todo el c'io, otros que no están en proporción para que vayan al vaqué sus
vacas por t^ter sus hordas distantes del pueblo, otros que tienen sus pajares tan solo
por la temporada de verano, pasturándose en el más del año los mismo» véanos sus
ganados; emoero este desorden [,.,] es un deber legal del municipio el procurar en su
pueblo orden y uniformidad, conspirando todo» a una economía general, a un bien
común".

El fragment anterior està extret de l'acta d'una assemblea veïnal celebrada a Bausen al
1863. L'alcalde reclamava la necessitat de dirimir les diferències entre eî: propietaris de
bestiar del poble per tal de poder acordar la contractació en comú d'un vaquer per la
temporada estival. El raonament emprat en là seva intervenció és prou il·lustratiu del
context social en el què s'inscrivia l'economia agro-ramadera aranesa: l'ordre i la
uniformitat actuaven en benefici de tots els veïns, però la diversitat d'interessos existent
entre el'? provenia de les característiques diferents que tenien les seves explotacions i
dificultava l'assoliment d'un consens.
La importància que han tingut la casa i la comunitat local a l'Aran s'explica
abans per la seva operativitat en l'adaptació a l'entorn que no pels esdeveniments polítics
que han afectat la comarca en el curs dels segles o per la suposada determinació d'uns
models culturals específics. Això no vol dir que les institucions araneses hagin romàs al
marge dels processos i les transformacions ocorregudes dins de l'àmbit regional en què
es troba inserida la comarca, l es pressions exercides des dels poders centrals,
fonamentalment per part de l'Estat, i de resultes de l'expansió del Capitalisme, no s'han
palesat a l'Aran únicament en els últims decennis, quan es produeix una ruptura
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definitiva en relació amb les formes de vida anteriors, sinó que han tingut una incidència
continuada al llarg del temps i han contribuït a modelar la dinàmica social. Igualment, el
sistema social s'ha servit de determinats patrons i valors culturals per la seva pròpia
reproducció, però com a orientadors de les conductes dels seus components i no com a
constrenyiments ineludibles de l'actuació d'aquests.
L'altitud constitueix un condicionant evident per l'adaptació humana. En les
regions de muntanya, la producció agrícola està limitada per les baixes temperatures i,
en general, per un conjunt de factors que impedeixen l'obtenció d'uns rendiments
elevats i sostinguts (com són, entre d'altres, les gelades, la baixa qualitat dels sòls o el
pendent). Amb tot, i d'una manera provablement universal, les poblacions humanes han
fet front a aquestes condicions a partir de gestionar d'una manera eficient la diversitat
ecològica que produeix el clima en relació amb les diferències altitudinals.
L'aprofitament mixt agro-pastoral de l'entorn és, en aquest sentit, una estratègia
adoptada d'una forma estesa per aconseguir un desenvolupament efectiu en aquest
hàbitat. Les pràctiques pastorals permeten beneficiar-se estacionalment de les herbes
d'altitud que es formen amb el desglaç, obtenint, per mitjà del bestiar, un rendiment
productiu d'un recurs que no és aprofitable directament per l'home. Concentrant els
esforços agrícoles en les zones que possibiliten la implantació dels conreus i mantenint,
d'una manera simultània, la ramaderia en els pisos més alts, s'aconsegueix un
aprofitament maximitzador de l'espai i dels recursos disponibles.
Aquesta estratègia de producció requereix, però, de determinats dispositius
socials per ser efectiva. L'especificitat de l'adaptació humana al medi resideix, justament,
en la possibilitat d'una organització adequada dels individus per fer front a les seves
necessitats de subsistència. Això no implica una determinació ambiental ni tampoc que
l'única finalitat dels sisteme: socials sigui la mera supervivència material dels seus
membres. La intervenció dels organismes vius, i de la nostra espècie d'una manera
fonamental, en el seu entorn físic produeix una interacció recíproca i complexa. A la
vegada, els objectius econòmics es relacionen només parcialment amb el sosteniment
biològic i estan modelais sobretot per finalitats definides socialment i culturalment.
D'entre aquestes finalitats, la reproducció de!s mecanismes i del propi ordenament social
explica bona part de la dinàmica de les institucions.
El cas de l'Aran és un marc intere? c ant per centrar aquesta discussió. La llarga
permanència històrica d'una organització social fonamentada en la institució de la casa i
en l'articulació d'aquesta en comunitats locals es relaciona directament amb un mode de
vida basat en l'aprofitament agro-pastoral de l'entorn. Són justament els canvis en les
hases économiques de la comarca, produïts arran de la seva plena integració en el
mercat, els què han provocat l'alteració de les formes socials tradicionals. En el nou
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context, el grup domèstsc ha perdut les seves anteriors (uncions productives i les seves
competències han passat a restringir-se a la residència, el consum i la circulació de
determinats serveis. Al mateix temps, l'accés als recursos productius ha deixat d'estar
mediatitzat per la pertinença a una casa i a una comunitat local, i la participació dels
individus en el procés econòmic es realitza ara d'una manera segmentada.
Fins a les transformacions d'aquest segle, les diferències quant als requeriments
de treball i a la forma d'aprofitament del territori que comporten l'agrir altura i la
ramaderia donaven lloc a què ambdues activitats fossin desenvolupades a partir
d'instàncies socials també diferents. La capacitat laboral de què estava dotat el grup
domèstic el feia apte per assumir les feines agrícoles, però no com per esmerçar esforços
en els llargs desplaçaments que exigia la pastura estival, coincidents a més, estacionalent,
amb els treballs forts del camp. La formació de ramats amb el bestiar de diferents
propietaris era una fórmula més efectiva per resoldre la compatibilitat entre ambdues
activitats. D'aquesta manera, els costos que comportava la ramaderia per cada explotació
K veien considerablement reduïts enfront del què hauria suposat una dedicació per
separat als seus animals.
Si bé, com he insistit al llarg del treball, aquesta és la raó que permet comprendre
la importància de l'organització comunal a l'Aran, les conseqüències socials d'aquesta
estratègia adaptativa van més enllà d'aquesta sola constatació. Al meu entendre, els
elements que poden considerar-se com a centrals en l'organització aranesa adquireixen
una lògica més verossímil i plausible des del punt de vista de la seva contribució a
l'adaptació que no el fet de valorar com a determinants una herència cultural més o
menys capritxosa o l'empremta d'un passat remot. A més, el plantejament adoptat
implica la necessitat de no prendre en consideració se lament la intervenció individual de
cadascun d'aquests trets en l'adaptació, sinó també les relacions recíproques que
existeixen entre ells i com els efectes de la seva actuació conjunta.
Aspectes com ara la distribució del poblament, l'herència indivisa, l'estructura
troncal, l'endogamia local, la simultaneïtat entre l'apropiació particular i l'apropiació
comunal dels recursos, el socio-centrisme local, la importància de la casa com a referent
de la identitat personal, la igualtat formal dels veïns en els aprofitaments comunals i en
la seva gestió política, l'absència d'una estructura social pclJaritzada, l'heterogcnitat
ecològica de les demarcacions locals, la complementaritat d'activitats i de produccions,
la diferenciació dins del grup domèstic, la baixa treqüència del celibat permanent o les
diferents formes d'organitzar el treball comunal, poden considerar-se, des d'aquesta
perspectiva, com a mecanismes operatius de la relació humana amb l'entorn o com ais
resultats socials de l'estratègia adaptativa adoptada.
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La casa i la comunitat local són les dues instàncies socials sobre les quals s'ha
organitzat històricament l'adaptació a l'Aran. La institució de la casa ha tendit a
estudiar-se generalment com a dotada d'una lògica de funcionament pròpia així com dels
mitjans i dels dispositius necessaris per poder garantir la subsistència material dels seus
components i la seva pròpia reproducció com a entitat social. No obstant això, més
estranyament s'han indagat les raons que permeten explicar per què la continuïtat esdevé
el principal objectiu de les actuacions familiars en l'aliança, la transmissió patrimonial i
el procés productiu, ni s'ha prestat una atenció suficient a !es implicacions que té aquesta
dinàmica més enllà del grup domèstic. A l'Aran, l'herència indivisa contribuïa a la
viabilitat de les explotacions agràries farriliars a dos nivells diferents. D'una banda,
limitava la dispersió d'uns patrimonis reduïts i que havien de ser forçosament
diversificats. En segon lloc, afavoria la formació de grups residencials complexos, els
quals podien fer front als requeriments laborals agraris i als problemes inherents a
l'organització familiar del treball amb unes majors possibilitats d'èxit.
La successió unipersonal reduïa la pressió demogràfica sobre aquells recursos
productius que eren més escassos, els sòls conreables, però esdevenia també un
mecanisme regulador en l'accés als béns comunals. Malgrat que les pastures alpines, en
una bona part dels pobles de la vall, podien haver tolerat una major càrrega pastoral de
la què podia mantenir-se a l'hivern amb l'herba dels prats de dall, la seva gestió efectiva
requeria d'un control del creixement demogràfic per evitar tant una sobreexplotació dels
recursos disponibles (amb noves rompudes i limitant els circuits i el calendari dels
aprofitaments), com que es produís una alteració constant en el sistema social local. La
transmissió dels drets veïnals junt amb ia resta dels béns familiars contribuïa, d'aquesta
manera, al manteniment de l'ordenament local, facilitava la regulació homeostàtica dins
del poble i li conferia a aquest un caràcter corporatiu.
De fet, l'aprofitament optimitzador dels recursos requeria d'un règim de baixa
pressió demogràfica. El celibat permanent i l'expulsió definitiva dels efectius sobrants no
ofenen, però, unes possibilitats tan idònies com d'altres mecanismes pe. compensar
l'elevat creixement vegetatiu. El retard en l'accés al matrimoni i, sobretot, l'emigració
temporal possibilitaven, pel contrari, una flexibili'at i un ajustament millor a les
necessitats canviants de les explotacions familiars, sense posar en perill la capacitat de
sustentado de l'entorn. La importància de's fluxes migratoris estacionals i dels mateixos
intercanvis productius amb d'altres comarques veïnes s'oposen a una visió relativament
comuna que presenta les poblacions df muntanya com a isolats socials, autorregulades
demogràficament i autosuficients des d'un punt de vista econòmic.
L'elevada freqüència a l'endogamia loca!, afavorida per mitjà del control social
del matrimoni (malgrat que aquest actués d'una manera indirecta, 4 través de modelar
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les preferències personals i de delimitar els àmbits de sociabilitat), contribuïa a
sobremultiplicar les relacions socials dins del poble i a crear vincles orgànics entre els
individus del veïnat. D'aquesta mantra, la interdependència entre les cases, necessària
per org,initzar de forma col·lectiva l'aprofitament d'una part dels recursos així com per
l'exposició als desajustaments i crisis inherent a les explotacions familiars, no descansava
»lomés en la proximitat espacial de la residència sinó que es veia reforçada pel parentiu.
Si bé el grup domèstic estava generalment dotat d'una part important dels
mitjans de producció necessaris per l'explotació agro-pecuària, l'operatività! de la
pastura col·lectiva explica que des de molt antic les muntanyes quedessin adscrites a les
comunitats locals i no als particulars individualment. L'accés als productes pastorals i
forestals s'obtenia per mitjà de la pertinença al poble. L'organització comunal, però, no
es limitava a la formació de duies a l'estiu sinó que, al mateix temps, posava a l'abast de
les explotacions familiars una infrastructura productiva igualment necessària per la seva
"¡abilitai (el manteniment de la qual depassava les capacitats dels grups domèstics per
separat), i vetllava per un aprofitament maximitzador de les muntanyes, tot preservantles d'una explotació abusiva. El funcionament de la casa com a unitat econòmica
depenia, per això, de la seva participació socio-política en les instàncies locals.
Malgrat el seu caràcter estratègic, el predomini territorial de la propietat comunal
no era incompatible amb la diferenciació sòcio-econòmica. Pel contrari, l'organització
comunal contribuïa a mantenir les diferències existents entre les cases. Les possibilitats
d'aprofitament dels béns de titularitat veïnal variaven d'uns grups domèstics als altres en
funció de les què els hi atorgaven els seus patrimonis, pel què la distribució desigual de
les terres de conreu recolzava una estructura social diferenciada. La igualtat formal dels
veïns en drets i obligacions (quant als aprofitaments comunals, la presa de decisions i el
treball comunal), així com l'especial èmfasi dels rituals locals en manifestar una suposada
comunitat d'interessos entre el veïnat i en reforçar el sentit de pertinença, constituïen
mecanismes polítics i ideològics orientats a la reproducció d'unes relacions desiguals Els
mitjans de producció disponibles i la mateixa necessitat d'aprofitar de forma col·lectiva
una part dels recursos no haurien pogut suportar, no obstant això, una estructura social
excessivament pol.lark~.ada.
La naturalesa comuniuria de' poble, en definitiva, residu en la seva operatività!
com A entitat social per fer front a les necessitats rie !es explotacions agro-ramadri -s,
cavant dels condicionants que tenien aquestes a conseqüència de l'organització familiar
del treball, dels constrenyiments materials de l'entorn i de les pressions exteriors.
Igualment com ocorre a l'interior del grup domèstic, l'individual i el col·lectiu no poden
analitzar-se com a esferes mútuament excloents. La satisfacció de les necessitat« i
l'assoliment dels objectius particulars ¿c cada casa passaven per la seva vinculació amb

380

Conclusions

d'altres cases. El comunal no resulta, doncs, del predomini de la igualtat social, la
solidaritat o l'altruisme com a ideals culturals, sinó que és un punt de tensió, que es
pretén estable, entre interessos individuals no necessàriament idèntics. Es per això que la
dialèctica entre l'harmonia i el conflicte és inherent a l'estructura social del poble i es
manifesta d'una forma permanent en la vida loval.
En aquest context, preguntar-se si l'objectiu d'aquest ordenament social era la
reproducció social dels grups dorne es o la de les pròpies entitats locals com a tais
suposa, crec, partir d'un error de plantejament. Si bé la casa assumia directament una
part dels mecanismes de la reproducció de les comunitats locals (en especial aquells que
haurien fet excessivament conflictives les relacions socials dins del poble), aquestes
esdevenien, per la seva banda, una condició necessària per la viabilitat econòmica i social
del grup domèstic. L'atenció de què ha estat objecte la casa per pan dels estudis
pirinencs, com plantejava en la introducció, és sobretot el resultat d'una tradició
d'estudis basada en un enfocament juridicista i en el discurs oral. En aquestes dues
dimensions, la casa és, en efecte, una instància social immediata. Però l'absència freqüent
de la comunitat local ha comportat una sobrevaloració de l'organització domèstica i,
amb això, una interpretació esbiaixada i incompleta.
La casa i la comunitat local són dues institucions necessàries per la comprensió de
les societats pirinenques que, a causa de la seva articulació complexa, no poden analitzarse per separat com si es tractés de realitats completes i que s'expliquen, en darrera
instància, pel seu paper en l'adaptació a l'entorn. Al meu entendre, si aquesta perspectiva
permet clarificar millor els comportaments i les institucions sòcio-culturals analitzats
que d'altres estratègies explicatives, si a més a més possibilita trascendir l'especificitat del
seu marc geogràfic i històric per apuntar a la comparació ír.tercultural, tant el risc
tautològic dels seus postulats »am l'aparent finalisme dels resultats a què condueix són,
finalment, uns costos assumibles.

