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Gairebé no m'atreveixo a presentar-me entre aquest selecte grup d'academics, en aquest cenacle de la més refinada cultura ciutadana, amb
un tema en el qual només vull parlar del camp. Potser és aquest el preu
que vostes paguen per haver elegit ungebgraf per a acompanyar-los en
les seves tasques; ara mateix els en diré el perque. Abans, pero, deixin-me
manifestar que ja sé prou que m'han escollit precisament per la disciplina a quk em dedico i no pas per mkrits propis. Aquest interes per la
Geografia humana és el que m'anima a acceptar. Crec que els haig d'agrair precisament ara, en el mateix pbrtic d'aquest discurs, la deferencia
que han tingut envers la Ciencia, a la qual humilment pero amb entusiasme em dedico, en acollir-la de nou - encara que ben immerescudament a través ineu -entre les disciplines que YAcadhmia de Bones Lletres cultiva.
..
Com assenyalava f a un moment, atnh aquest gest temo exposar-los al
fet que hom parli de temes,i problemes que s'allunyen un xic de les
seves quotidianes preocupacions. PerO potser aixt és només un escrúpol
i uiia pura aparenp. Sigui com sigui, un gebgraf no pot fer altra cosa
que acostar-los sempre a les terres i als homes. Un gebgraf, aquí, entre
vostes, els ha de parlar constantment de llocs i homes, de les terres catalanes i dels catalans, de la facana litoral. o de lesplanes de I'interior, de
la brolla dels vessants o dels boscos de muntanya, de pescadors, pastors,
pagesos o artesans, de l a instaMaciÓ de la gent i dels paisatges humans,
del camp i de les ciutats, de les contrades i comarques de Catalunya. El
meu sincer agralment per la seva deferencia, el voldria expressar escollint
un tema que pogués ésser d'interes cornú. Em semhla que destacar un
tret de la nostra evolució histbrica-és a dir, la preponderant importancia, durant segles, de les activitats agriries i de la població agraria a Catalunya- pot ésser per a tots plaent.
..
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Precisament perqu; conec les preferencies d'un bon nombre dels aquí
presents, m'atreveixo a sospitar que els problemes d e que tractaré no
els són pas del tot estranys. Deixin-me dir, de passada, que aquesta certa
confianp que sento ara, en estar entre vostes, malgrat la meva manca
de mkrits personals, sorgeix del bon nombre de mestres i amics que m'envolten. Benvolguts mestres meus de qui vaig aprendre História i Arqueologia, Llengües i Literatura, Pedagogia i Filosofia; en les rnés variades circumstincies, en el meu batxillerat, en els estudis universitaris,
en instituts d'investigació, a voltes en domicilis privats, ja que la nostra
cultura ha estat mantinguda, en ocasions, a través d'estranys camins.
Benvolguts condeixebles meus, també, sobretot de la Facultat, alguns d'ells
campanys ara en la noble i greu responsabilitat del professorat. Realment
no podia pas esperar una millor companyia, una companyia que m'omplis de més goig i rnés confianqa.
Em sembla, d'altra banda, que el tema hauria interessat vivament a
l'eximi historiador que tinc l'alt honor i ho dic, ja ho comprenen, ben
sincerament, amb un cert tremolor a les paraules, un xic avergonyit
de substituir com a acadkmic. He de recordar que ara fa uns vint anys
vaig tenir ocasió de parlar amb En Ramon d'Abadal i de Vinyals, gricies a una gestió d'un altre eximi academic, ací present - En Jordi Rubió i Balaguer-, sobre alguns dels problemes que tindré ocasib de citar
en aquest meu treball. Llavors jo comenqava la meva tesi doctoral i no
veia pas gens clars els corrents de poblament i els moviments de colonitzaci'ó agraria a la Catalunya interior els segles rx i x. Fou el mestre
Abada1 qui em mostri, amb claredat, I'existencia d'una veritable repoblauó, la de l'kpoca del comte Guifré. Amb aquesta visió histhrica, tot
cobra llavors un nou valor. D'aquest fet arrencaré precisament, com a
ofrena- que per a mi té un gran valor personal, com comprendran ficilment - a qui em precedí.
Parlar d'En Ramon drAbadal i de Vinyals, precisament ara i a vostes, és tasca que gairebé pot semblar innecessiria. Pero ho faré, breument i amb goig, no pas tan sols com a obligació ineludible, per si m'escolta o em Ilegeix algú que pugui, desconeixer algun aspecte fonamental
de la seva obra investigadora, tan laboriosa i fecunda, tan variada i esclaridora. Nasqué, com és sabut, a Vic, al mateix cor de la Catalunya
vella, precisament a la comarca que potser mostri un rnés viu afany repoblador -com s'estiri el bisbat de Vic, rnés enlli de Manresa, fins a la
mateixa conca #Igualada! -, el dia primer del mes d'odubre de 1888.
De bon comenpment quedari unit, pels 'seus i per la seva terra, a un
tronc familiar, a una casa i a una contrada. U n bon exemple, certament,
d'un fet al qual tindrem ocasió de referir-nos en el present treball. Per

-

6

-

aixb un bon coneixedor del mestre badal i del camp catali i'ha pogut
presentar, senzillament, com un hereu exemplar.
La seva preparació científica .va perfilant-se al voltant de I'anilisi de
nombroses fonts medievals - els seus estudis a i'ficole de Chartes de París en representen una culminació, després dels anys de Facultat de
Dret, dels cursos en els Estudis Universitaris Catalans i del Doctorat -i
van concretant-se, respecte al temps, en els primers segles de l'Edat Mitjana, els que tenen la frescor dels fets novells. Poques vegades, per bé
que sempre arnb brillantor i lucidesa, ultrapassari en els seus treballs
aquesta epoca. E l fet més admirable, em sembla, és la continuitat en la
tasca, malgrat la dispersió i la incertesa de les fonts. Encara és més sorprenent, malgrat tot; com treu, de I'eixutor de les dades el suc viu de les
institucions i dels homes.
E n efecte, ja és impressionant la publicació completa i acurada d'una
gran massa de diplomes carolingis, per exemple. Pero el fet que sorpren més és .com de la intel,ligent elaboració de les dades surt, amb tota
f o r ~ ai justesa, la histbria d'unes institucions -com el monestir d'Eixalada i Cuixi -, d'uns determinats homes -com i'abat Oliba -, d'una
&poca-com la dels primers comtes catalans o, de nou, quan parla de
i'Alta ~ d a Mitjana
t
catalana-, de tot un poble-com i'evolució soferta
dels visigots als catalans -.
A la seva preparació tecnica, a la seva sagacitat d'historiador, unia
sens dubte la profunda i variada experiencia d'una vida plena de contactes i estimuls, de lectures i reflexions. Amb encert va destacar aquesta
característica un iLlustre academic - En Josep M.8 Font i Rius - en la
semblanqa que del mestre Abadal publica, no fa gaires anys. Com sempre, no és sols el científic, sinó l'home tot, el, que es reflecteix en l'obra
realitzada. Citar només alguns trets d'aquesta seva personalitat, tan rica,
ens és ara impossible. Diguem simplement que En Ramon d'Abadal ens
ofereix el cas -que pot semblar paradoxal - de qui, vivint intensament
la vida actual, idhuc com a polític i periodista, arriba a un profund i
palpitant coneixement d'homes i fets de fa vuit, deu o dotze segles.
Reduim-nos, de nou, a les tasques científiques. Assenyalem, en primer
Iloc, el cas, poc freqüent, d'un ampli ressb de l'obra del mestre Abada1
entre el gran públic. Les noves idees que s'obren pas respecte als segles
inicials de Catalunya en bona part a el1 .es deuen, representant una definitiva superació d'esqnemes post-romintics que encara es mantenien. Els
cenacles íntel.lectuals, d'altra banda, li havien obert, és clar, les portes:
SInstitut d'Estudis Catalans (1943), aquesta Academia de Bones Lletres
(1949) -de la qual més endavant, no cal pas que ho digui i ha coinenti,
fou president -, la "Real Academia de la Historia" de Madiid (1960),
Y'Académie des Inscriptions et Belles Lettres", de Paris (1967).

-

La vida d'En Ramon d'Abadal i de Vinyals queda truncada, en plena
tasca encara, en comencar l'any 1970, el 17 de gener. Hem d'esperar que
amics i deixebles continuin la seva fecunda obra. Per la nostra part voldríem que en les pigines que segueixen haguéssim tingut I'encert de reflectir, de tant en tant, algunes de les seves preocupacions i de les seves
idees, a tal1 de petit reconeixement i homenatge.
Abans de comensar, voldria regraciar e$ diversos amics i companys
que han volgut llegir aquest text i que m'han fet profitoses observacions.
Em refereixo especialment a Na Maria de Bolbs, a En Joan Rebagliato
i a En Bartomeu Bardagi.

1. UNAFASE

DECISIVA:, LA COLONITZACI~ AGR~COLA INJCIAL

Ens referirem, en primer Iloc, a la colonització agricola dins la fase
formativa de Catalunya, és a dir, al llarg dels primers segles de la Reconquesta, del IX a l'xr. Aquests moments representen evidentment el
comenpment d'una nova fase de colonització, després d'una certa discontinuitat -el valor exacte de la qual en realitat desuineixem - en l'espai i en el temps, respecte als sectors i a les activitats agricoles anteriors.
Cal tenir en compte que la Reconquesta representa, particularment
en casos determinats, una installació de nova població, és a dir, una repoblació i, d'altra banda, un desplegament d'activitats econbmiques, so és,
amb més exactitud, una colonització agrícola. D'aquesta forma es resol
una discontinuitat existent en homes i en activitats. Aquesta solució de
continuitat no fou probablement important a les valls pirinenques. Perb
ja té importancia, sens dubte, a la faixa prepirinenca, al nord de la Catalunya interior i idhuc en alguns llocs de la facana litoral.

E L immigrants del Nord
Dins les icees que havien quedat despoblades-amb més exactitud,
probablement hauriem de dir poc poblades -no hi ha dubte que, un cop
reconquerides, hi ha un afany de repoblació. En forma reduida i ben concreta apareix, en terres catalanes, aquesta preocupació d'ornplir d'homes
els llocs buits, fet que tantes vegades trobem en el passat i encara avui
dia. Els diversos comtes de la Marca hispinica degueren sospitar, més o
menys confusament, com en altres ocasions semblants hom ha arribat a
pensar, que "poblar és governar".
Avaluar amb cura el valor d'aquesta repoblació, en cada ,as, 6s un
fet important i cal fer un esforc per a aclarir-ho, malgrat la possible
manca de documentació suficient. Apareix una massa confusa de hispani,

de primi homizirzes,.de hostes, I'exacte valor dels quais gairebg sempre desconeixem. Alguns, molt pocs, reben directament, a través d'una Iínia que,
almenys' en forma tehrica, arrenca de l'emperador, la possessió de les
terres. Altres són els qui realment les ocuparan o les faran ocupar; aquests
són probablement els "homes majors" que apareixen en alguns documents, els'qui detindran realment la propietat, acumulant sovint la pertinenra d'extenses irees. EIs tercers seran els pobres homes buscadors de
la seguretat del pa quotidii, potser també de fortuna; són els veritables
conreadors, a voltes petits propietaris, altres vegades simplement serfs,
que apareixen. constituint les grans masses repobladores. Prescindint dels
hispani, d'origen peninsular, els primers que arriben (primera meitat del
segle IX), sembla que pot afirmar-se que, en el Piepirineu, procedeixen.
especialment de les terres meridionals de Franqa i de les valls pirinenques; assenyalem, de passada, que es tracta de corrents que no es mostren per primera ni per darrera vegada. Respecte a la repoblació de les
terres interiors que Guifré efectui (finals del segle IX), E n Ramon d'Abadal, rastrejant entre la documentació, suggereix les següents procedencies dels irnmigrants: a) gavatxos i gascons; b ) cerdans; c) gent de les
comarques occidentals, a l'altra banda de la frontera, sotmesa als musulmans o potser procedent de terres de ningúl.
Aquests corrents d'immigració no degueren Ras ésser, en quantitat
absoluta, gaire importants. Les densitats resultants, ja a la segona meitat
del segle x i del segle xr, són encara baixes a les comarques centrals
(Plana de Vic, Moianes, Bages); per les dades que en tenim, unes xifres
en conjunt de l'ordre dels 8-10 habitants per km2 són les mis probables.
Malgrat tot, presenten indubtablement una certa importancia respecte a
l'ocupació humana del pais i expliquen, d'dtra banda, l'extensió que anir i adquirint més endavant el procés de colonització agrícola.

Una m a s a d'agricultors
El fet que en la present ocasió ens interessa de destacar 6s que aquest
efectiu d'immigrants constitueix fonamentalment una massa d'agricultors. Seran homes del camp, homes del pagics, seran pagesos.
De nou, a voltes per. primera vegada, es posen en conreu nombrosos
sectors de la Catalunya prepiriiienca i central. Sectors coberts pel bosc o
pec la brolla són convertits ara en terres de conreu. Hem parlat d'agricultors, i potser hauriem hagut de dir, mes exactament, que es tracta d'homes
que sobretot - en primer Iloc, en forma ineludible - preparen els camps,
1. ABADAL,Els #timers comfcr
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lluitant contra el bosc, obrint-hi clarianes. Més que page'sos són en realitat, en aquesta fase inicial, uns boixadors.
La documentació d'aquests segles, del segle I X a I'xI, va plena dels termes que 'ludeixen a la tasca d'establir camps de conreu. Sovint horn subratlla, en els diversos mots, algun aspecte d'aquest llarg i penós procés
tkcnic. A voltes horn fa al.lusiÓ a les accions de tallar els troncs d'arbres
i arbusts i d'arrencar els rabassons que restaven: exstirpare, stirpare,
desarrelar; arrebazare, arrabassar, treure la rabassa o cep. E n altres
ocasions, al treball de cavar profundament la terra, un cop desemboscada:
fodicare, bodicare o bohicare, boigar. A vegades, als resultats aconseguits,
a la clariana ja preparada per al conreu: tractura o tracta, treta; ruptura
o ruptm, rota; exavnzata, eixarmada; fodica o bohica, boiga; terrarium,
terrer ; exartum, eixart 2.
La tasca de treure els troncs i netejar la clariana que horn ha obtingut de rames i brolles pot ésser feta, mes ficilment i ripidament, gracies a una tknica coneguda des de molt antic, la utilització del foc. Per
aixb horn parla a vegades de articas, és a dir, artigues, mot en el qual
sembla que hi ha una allusió directa a l'acció de cremar, com actualment
resta aquest significat en el castelli roza, en el portugues roca o encara
més clarament en el mot queirnada (Brasil), referit precisament a l'acció
de provocar i mantenir I'incendi.
Els agents que durant aquest periode actuen, ja ho hem dit, sÓn mis
uns boixadors que uns pagesos. Aquesta terminologia aplicada als subjectes no pot paS mancar a la documentació : bodador o bozador, boixador 3. Bs en el sentit d'una primera ocupació de la terra per l'home agricultor -primera, almenys, en el sentit de no haver-n'hi una altra d'anterior coneguda i que realment hi ha una reconquesta agraria i un nou
assentament -que horn parla dels p h i i homines.
Aixi mateix en la documentació queda reflectit, és clar, l'orgull de
l'esfors personalment realitzat i la constancia de l'avantatge aconseguit,
recolzant-se a més en uns drets de tinensa i idhuc pricticament de propietat, per ésser una tineqa hereditaria, que respecte al nou camp horn
ha obtingut. e s una terra arrabassada, sovint amb esfory, al bosc i a la
brolla, a l'erm en general: tracta de heremo. Del no-res o de l'escis benefici econbmic, un tros de terra ha passat a ésser la més regular i important font de riquesa Ilavors coneguda, qo és, a constituir un nou element fonamental djns la producció agrícola. Adhuc durant dues o tres
generacions futures ressonaran sovint aquests drets de possessió, reconeguts explicitament en el concepte d'aprisió ( a p k i o ) . En el cartulari
2. Vegeu espccialmaf BALABI,0?1ge?&8s d# CaIdx>í&, PP. 318-323. Per a algunli mats cal
consultar: Bnasa~sDE CLIYENI., G I U I I R V ~ % < ~ .
3. Vegeu eapeeiahent B A M ~ I Ori#e8@8
,
ds Corirluño. PP. 316.317.

de Sant Cugat del Valles, dos dels documents més antics-anys 910 i
912 - fan aHusió, un darrera I'altre, als drets d'aprisió: el comtc Guifré
Borrell f a unes concessions, exceptzhs terras quod ibi traxerunt Ildericus,
campo uno, et Aliarius, duos; una propietaria, Matrona, inanifesta tot
seguit que una part del que concedeix procedeix de compra, pero una
altra p x t , en canvi, de aprisione

'.

Ay~iculturaitinerant i agricultura fixa
E l procés tecnic a q u e hem alludit pot tenir en reditat dos objectius
diferents, que no sempre és ficil d'escatir a través de la documentació.
La primera impressió que hom pot tenir és que es tracta d'una lluita
contra el, bosc, com a fase previa per a establir-hi camps de conreu. E n
ralitat constituiria una tasca inicial, pre-agrícola, amb la qual hom obtenia per una sola vegada i definitivament un nou camp, que seri cultivat a partir d'aquells moments. E s tracta, doncs, d'un desemboscament i
de Sobtenció Cuna parcel.la agrícola fixa.
Pero en altres casos aquestes tkcniques formen part. del propi metode
o sistema de conreu i el que hom intenta no és pas ohtenir un camp, sinó
una clariana, diguem-ne provisional, que només s e r i conreadatemporalment, mentre mantingui una certa fertilitat natural. E l que aconseguim
llavors és simplen1ent una pega de terra d'aprofitameiit temporer que,
un cop eixorca, s e r i abandonada i ocupada de nou pel bosc; pero ahans
d'abandonar-la, és clar, hom haura preparat una nova clariana. Aixi,
doncs, és com si la parceMa que produeix s'haguks inogut seguint un
sentit determinat, com si anés jalonant un cert camí. e s una forma d'agricultura que podem per aixb anomenar itinerant, ja que el mot nomada,
alguna vegada utilitzat, no sembla pas del tot adient. Els autors anglesos
i nord-americans, subratllant aquest wnvi de lloc que el catnp sofreix,
parlen encertadament d'una shifting cultivation.
Tant els motius de l'existincia d'aquesta forma agrícola coiu els seus
resultats econbmics són ben clars; no hi h a dnbte tampoc que sol apareixer impliament representada des que existeixen uns agricultors. Es
tracta, en efecte, d'aprofitar immediatament la fertilitat dels sols forestals, juntament amb les aportacions nutritives que puguin representar les
cendres resultants de lacrema de materia organica, i assegurar així unes
determinades collites. Pero només dins un marc en el qual es compleixin determinades condicions tals com la importancia de la coberta forestal, Sescassa densitat :de població, la possihilitat d'actuar dins una irea
amplia i el predomini de plantes de conreu anuals -pot perdurar durant
decennis, i idhuc durant segles, aquesta forma d'agricultura.

-
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Dins I'Lpoca i els sectors a que ens referim, la coexistLncia de les
dues formes agricoles concedeix una gran importancia al desboscament.
D'aquesta manera hi ha, d'una banda; el comencament d'una estable colouització agrícola, amb obtenció de campsfixos; de I'altta, I'existéncia
d'una agricultura itinerant. Tots inicialment arrenquen o rompen terres;
tots són uns boixadors o roters. Pero una part vol obtenir només unes
artigues o boigues, d'aprofitament temporer; rnés que pagesos són simplement artigaires. Sembla indubtable que n'hi hagué d'aqucsts últims un
bou nombre, durant I'época d e la qual parlem, a les comarques prepiri'nenques. AI llarg dels segles, si bé minvant, els artigaires han subsistit i
mantenen una certa importancia a les arees boscoses, com més va, pero,
més reduides. Encara en ple segle xx, e n el Costumari que publica la
Mancomunitat, hom f a una referincia a les artigues '. .Durant I'última
guerra civil i els anys de dificultats subsegüents, l'artigatge rebrota en
alguns sectors de l e s muntanyes boscoses, com succei en diversos vessants prepirinencs i al Montseny.
Remarquem el fet que el periode agrari a que ens referim en el present treball s'obre amb una estret'a relaci'ó entre el bosc i l'agricultura.
Aquesta profunda relació, al llarg de les centúries posteriors, aniri minvant. Ja el segle XIX només en quedava, al marge d'algunes possibles artigues muntanyenques, i'eventual aportació als camps fixos de rames i
fulles cremades, és a dir, la tkcnica dels formiguers.
El problema del poblancent dispevs

.

.

U n fet que cal destacar 67 que, d'aquesta repoblació i colonitzaci6
agricola, en sorgeix, en bona part, com a resultat paisatgistic, un poblament dispers. E n alguns casos, com sembla que succeeix a l'Emporda,
pot representar la continuació d'un poblament dispers preexistent. Pero
no hi ha duhte que en moltes altres arees hi ha una nova installació, una
veritable repoblació, realitzada sovint en forma de cases aillades. A la
faixa prepirineuca (Garrotxa, RipollPs, Berguecli, Solson&s), a la Plana
de Vic, a les terres interiors ( L l u p d s , Moianis, Bages), a les serres lit o r a l ~i prelitorals i idhuc en el fons de la Depressió Prelitoral (la Selva,
el Valles), els exemples d'aquest poblarnent dispers es mostren nombrosos. És un paisatge de camps fixos o d'artigues, al voltant o propers a
una cabana o petita casa agrícola, el que sol apareixer en aquests moments.
E l mot lnansus (mas) dludeix precisament a aquestes cases aillades
agriries. Més ben dit, en principi se sol referir només a unes terres i a

un sopluig, és a dir, a una explotació que presenta una certa unitat. Pero
en la seva mateixa designació hi ha clararnent expresada la idea de la
permanincia d'uns homes arran d'uns carnps, on han bastit una construcció, a voltes molt simple, que els acull. D'aquesta manera, no sols al
costat d'unes parceLles de conreu, sinó també prop del bosc, de la brolla,
de les herbes i de l'aigua, han resolt aquests homes llurs bisiques necessitats, llur vida tota.
Per que aquest poblament és dispers? Arnb un enfocament que es
mktingui estrictament dins els limits de les relacions entre el medi atnbient i l'home ens sembla que les solucions són parcials i ficilment ens
poden acostar a un pur determinisme fisic. Podriem oposar l a Catalunya
vella-de la qual, en definitiva, parlem -, més. plujosa i amb poblament
dispers, a l'altra Catalunya, la nova, on apareix amb claredat, encara avui,
el predomini d'un poblament concentrat, acompany'at, respecte al clima,
d'escasses precipitacions piujoses. Pero una ánalisi a fons d'aquest argumeut mostra només que I'abundancia d'aigua pot simplement facilitar, en
determinades circumstincies, l'existkncia d'un poblament dispers; no aconseguim 'realment una raó decisiva.
Dins uns enfocaments semblants podriem aNudir a la importancia que
el relleu pot presentar respecte a . la qüestió plantejada. A la Catalunya
vella, molt més muntanyenca, és la configuració trencada el que pot afavorir el poblament dispers. El gebgraf francis Demangeon mostri el valor del relleu en el conjunt de l'Europa occidental, respecte al poblainent
rural medieval: observa, per exemple, com a Anglaterra, en el temps de
la redacció del Dontesday Book (segona meitat del segle XI), les cases
aillades agraries apareixien sovint en els boscos, "és a dir -aclaieix l'autor a qui ens referim -, en les arees de terrenys trencats" ". Pero aquesta consideració, ens sembla, continua essent parcial i poc explicativa, almenys poc directament explicativa, encara que il.lumina un fet que pot
ésser interessant: el poblament no sols era dispers, sinó amb unitats d'explotació internament diversificades. Aquesta diversificació podia ésser aconseguida amb més facilitat, evidentment, en un sector de relleu trencat.
Sorprin, d'altra banda, que Demangeon no hagi subratllat arnb més
forqa el valor del bosc respecte al problema que .plantegem. E n fa, com
hem vist, una referencia explícita, i el1 mateix ha presentat a continua-.
ció un text molt clar alludint a una casa d'Eardisley (comtat de Hereford) : "In medio cujusdam silvas est posita et ibi domum una defensabilis" '.
6. A. D x ~ n ~ o a oLo
i ~ g6ogrophir da I'hobitnt rural, "Annales de Geoprapbie", XXXVI, Paiis, 1927; PP. 1-23. 97:114. Fou de no" publicat eo un llibrc tradult al uistelli: Problemas de BBOgmfio Irumanir, Barcelona, ed. Omega, 1956; pp. 81-125.
7. La cila 6s d e P. V ~ ~ o o s ~ o oEnglirh
s,
So¿ety in th. EIevm2th C~ntw". Orford, 1911;
D. 267.
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Amb aquesta observació hem arribat en un punt, interessant que, segons creiem, ens acosta a la realitat del problema, almenys tal com es
presenta en el nostre paisels segles IX a l'x~.Tot sembla confirmar, en
efecte, que la Catalunya vella presentava llavors un alt percentatge de
la seva superficie cobe'rta per boscos i brolles. No es tracta pas sernpre
de formacions primiries, perb sí d'irees cobertes per una vegetació més
o menys densa d'arbres i arbusts. Seria molt important d'establir amb
exactitud el valor á'aquesta Areaboscosa que, de totes formes, sembla
irnportant. Cobriria no sols muiltanyes i vessants, sin8 idhuc certs sect o r ~de fons de plana, com en tenim referencia per a la Plana de Vic
i el Pla de Bages. Gs particularment dins aquest marc vegetal oii en realitat es mouen els antics habitants, quan n'hi havia, i els nous repobladors.
L a pregunta ara 'pot ésser &S exacta i concreta: 2 És que el bosc afavoreix la formació, d'un poblanient dispers? No veiem cap raó per a
concedir, tampoc en aquest cas, un valor de factor al bqsc, i menys de
factor únic. Per a un enfocament més rigorós cal encarar el problema
des d e l'home, des dels hoiiies actuant en el bosc,. en unes singulars irees
boscoses, coneixent i practicant unes tecniques determinades i intentant
d'aconseguir uns objectius ben concrets. Llavors ens adonem que les respostes poden ésser ben diferents. No falten, és cert, tot al contrari, les
colonitzacions agriries en forma dispersa de ,sectors coberts pel bosc. Peri,
no manquen tampoc les colonitzacions donant lloc a nuclis concentrats, com
succeeix amb nombroses corpunitats que encara avui practiquen una shifting cultivation en els boscos tropicals o, per assenyalar un exemple més
proper en el temps al cas que estudiem, com ens mostra l'ocupació de
l'irea boscosa del sud d'Alemanya els segles x al XII, amb nuclis de població del tipus waldhufendorf
,
,
L a realitat és que-a Catalunya, en aquest període i en l'irea a que
ens referim, la colonització fou efectuada d e faisó individual o, més exactarnent, familiar. Són en gran part famílies, no pas grups o comunitats,
els 'qui s'assenten en els sectors boscosos i els colonitzen. Families a vol-.
tes reduides, potser un sol boixador; altres vegades, en canvi, dues o
tres families, idhuc en un sol sopluig. El paisatge resultant, en la seva
forma méc caracteristica, de+ ésser constituit per petites clarianes disperses en el bosc i entre la brolla, cadascuna amb una casa. E n aquells
moments la majoria són, en realitat, petites cases, simpks i humils, a voltes només bordes o cabanes o un aixopluc mig aprofitant una cavitat
dins la roca, com pot ésser una balina condicionada. Tinguem en compte
s. U n
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que els masos més grans i més soliris, con1 a construcció, no apareixeran
fins més tard. Parallelament als masos aillats, hi ha exemples també d'algunes clarianes més implies, amb dues o tres cases (sembla que és en
aquest sentit que hom parla de willaru>aczilum.)i ainb construccions auxiliars.
Dos fets tenen una gran trans'cendencia en aquesta forma de colonització agraria que no es realitza, com hem dit, a partir de centres comunal~o per una linia continua d'avenq- és a dir, a través de fronts
peoners-, sin6 més aviat a partir de petits focus aillats i discontinus.
E n primer lloc, els immigrants que van arribant no cón mai massa nombrosos, en un moment donat, i el flux sembla que s'efectua gairebé sempre per petits grups o per families. D'altra banda, la colonització és efectuada inicialment adoptant els patrons teories seguits pels carolingis a
les marques, que solen ésser pricticament per establiment de families a
través
d'uns lligams intermedis (petits senyors, grans senyors). Aqiiests
,
lligams econbmics i de vassallatge aniran definint-se més tard dins l'esquema feudal O, amb unes diferencies locals ben marcades; pero el que a
nosaltres realment ens interessa és la plasmació d'aquests fets en els diversos assentainents, un aspecte sobre el qual insistirem més endavant.

D'aquesta forma sorgeixen la clariana i el mas, aillats, pel bosc i per
la brolla, d'altres clarianes i altres masos. Els retalls del bosc, al cap de
dos. o tres segles, quan el nou poblament quedi ben 6xat i resti ben
desenvolupat, constituiran com llenques de separació, veritables "marques"
forestals, entre els diierents centres de colonització. Pero el bosc no constitueix tan sols una discontinuitat en les irees ocupades, sinó que és també una irea d'explotació: per a fusta, que acompleix un important paper
en la mateixa construcció del mas; per a Ilenya; per a la recol.lecció dels
frúits; per al bestiar, que aprofita les herbes del sotabosc. Així van apareixent un conjunt de caracteristiques que aniran conformant la complexa
realitat del mas; n'hem parlat ja en una altra ocasió 'O, pero no podem pas
deixar de recordar-ne alguns trets ara.
Amb el mot "mas", en efecte, acabarem referint-nos no tan sols a la
construcció a la casa i als possibles elements auxiliars -, sinó a la
mateixa clariana agrícola i al conjunt de boscos i brolla que l'envolten;
sembla que és tota aquesta extensió la que, en alguns nloments, hom anomena llzansata ll. D'altra banda, el mas és concebut i sobretot sera con-

-
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. El trebail mCr recent ,que eoneixim, respecte a la formaeió del feudalisme, i r Vintercn
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cebut, els segles futurs, a partir del XII i XIII -com una profunda i integrada uuitat, social i laboral. És una casa, una o unes poques families,
terres diverses formant un bloc, una explotació. Subratllem un tret d'aquest. Ultim aspecte. E l mas constitueix una explotació, adhuc podrem
parlar d'una empresa agraria si voleu, pero sempre molt variada internament. E l mateix paisatge ho mostra: la casa, tan diversificada des d'un
punt d e vista tkcnic (magatzem d'eines i productes agricoles, estables i
corrals, g a n e r s i pallers, potser tines), els camps de conreu, les artigues,
les pastures, les brolles, els boscos. L'home d h mas acabari essent i'exemple més clar de pages, no n'hi ha pas dubte; pero no és tan sols, respecte a I'activitat economica, un agricultor, un camperol, en sentit restringit. És també, més o menys segons els casos, un pastor, un ramader, un
Ilenyataire, un boscater.
Sovint les construccions i les clariaiies inicials degueren ésser ben
reduides. Probablement hom cercava tan sols la seguretat de l'aliment
diari, a part el treball i els productes que bom havia d'oferir o Iliurar. NO
oblidem que a canvi de la seguretat esmentada, unida a l a concessió d'unes terres, I'home del mas queda en estreta relació amb la persona o institució que va permetre o facilitar la installació, el senyor civil o religiós,
el gran domini, el monestir la parroquia. Dins aquesta població disposada en forma dispersa semblen ésser els grans dominis amb castell termenat i les parroquies els que constitueixen els centres rnés normals i
regulars de relacions socials i, a voltes, economiques.
Queden uns masos deslligats jurídicament i ecoubmicament, almenys
en part, d'aquesta xarxa de senyorius que acabem d'evocar. Són les intallacions del tipus que hoin anomena a la documentació de i'kpoca alaudis
(alou). Sembla que ja des dels primers monients els alous tindran una
importancia economica ipaisatgística ben superior als altres masos; tinguem en compte, a més, que aquests ultims fore'n sovint creats i ocupats
per gent de condició servil i que generalment apareixen articulats dins
grans dominis.

o

Camps i vilayes
Ens referirem breument, per permetre una visió de conjunt d'aquesta fase agrícola inicial, a les plantes de conreu. No sembla dubtós que
a les parcelles itinerants fos fonamental el conreu dels cereals panificables, és a dir, el segol (Secale cereale L.), que probablement degué predominar en els sbls icids i humits del Prepirineu, i el blat, més ben dit,
les diferents espkies i varietats de blat llavors conreades (espeltes: Triticum dicoccum Sclirank i T . nzonococcrtm L. ; blats prbpiament dits, espe-

.
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cialment el T. aestivum L., segons sembla). Seria frequent la sembra de
cereals barrejats, és a dir, de rnestall.
En les parcelles fixes els conreus degueren adquirir ja una clara diversitat. Hom conreava cereals de tardor per a la panificació (segol i blats,
com hem assenyalat); cereals de tardor per al bestiar auxiliar de l'agricultura. i també alguns, en aquells moments, per a i'alimentació humana
(ordis i p h u l a , Hordeum u u l p r e L. i H . distichum L . ; civada, Avenu
sativa L.) ; i cereals de prin,avera (mill, Panicum milkeum L.; panissos,
Setaria italica Kunth, i Penicillaria spkata Willd.). La farina d'aquests
Gltims era dedicada a i'alimentació humana i consumida en forma de farinetes o farro. Tenia importancia també el conreu de diverses lleguminoses, dedicades a l'alirnentació humana o animal.
Segons la docugentació de i'epoca hom practicava el guaret, i i'instrument agricola fonamental era I'arada, probablement gairebé sempre amb
rella metal~lica.No tenim, pero, encara dades concretes d'uns determinats
llocs i moments, sobre la importancia del guaret i les característiques de
I'arada.
U n aspecte que cal destacar' quant a les plantes de conreu 6s que en
els camps fixos apareix una arboricultura, a voltes forqa important, d'arbres fruiters. No hi ha dubte que aquesta arboricultura es densificava
en els horts propers a les cases (ortus, trilia, mcenaria) i en els reduits
sectors dedicats a regadiu; a voltes hom indicara clarament aquesta condició: ortus pomiferik. Perb un tret encara més decisiu, ens sembla, era
Sexistencia d'una viticultura.
Aquest últim fet és molt important. En realitat el que prbpiament era
Area agrícola dins el paisatge rural (cultum; oposat a inculbum o eremum) es podria reduir ionamentalment a terra campa, a camps cerealistes
- e l que constitueix la terra o campum- i a vinyes -vine+.
Aixi apareix amb tata claredat en repetides ocasions, corn succeeix per exemple
en la documentació del monestir de Sant Benet de Bages, del qual l'any
que ve precisament podrem celebrar el millenari de' la consagració de
l'església, El monestir esta installat al costat del Llobregat, a la banda
oriental del Pla de Bages. E n el moment de la consagració, i'any 972,
aquest 'sector, almenys en part, estava ja repoblat i colonitzat des de feia
dues o tres generacions, arrencant de I'epoca de Guifré. El nombre de
parcelles properes amb vinya era considerable; de les divuit concessions
que foren fetes en i'ocasió suara esmentada, onze eren vinyes. La viticultura era important en aquells moments aixi mateix en sectors mes septentrional~,com la Plana de Vic, i adhuc en comarques prepirinenques
i pirinenques, com és el cas .de la Cerdanya '2.
12. Vepeu, respecte a qucsta Glfima comaru. les diverse9 cite$ del Dieton' de Puigrcrdd.
per J. Mharf, Ripoll, val. 1, 1926; hi ha referencien a la vinya, rbans de Pany 1100, a les
0 8 ~ s . 121, 123, 1'32, 150 i 156.
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U n tret, doncs, que cal assenyalar yespecte a la vinya, per evitar qualsevol confusió arnb les caracteristiques del paisatge actual, és I'irnplia
difusió del cep (VitG vinifera), idhuc a altures considerables (800, 1.W i
més metres): aixb si, en aquests casos la vinya apareixeria sempre en
els vessants encarats a migdia. Hom cercava indubtablement la producció del vi propi, dins una economia de subsistencia i de petits mercats
locals, comptant arnb un transport irregular i de volum escis. U n segon
tret és que les parce1,les dedicades a la vinya sembla que, malgrat ésser a
voltes nombrases, apareixien disperses i eren de dimensions reduides; a
més, hi havia probablernent ceps aillats o afilerats en. marges i horts. El
que no existia eren grans vinyes i, menys encara, comarques amb una
tendrncia clara a la monocultura del cep. E n aquest sentit, el primer
exemple d'intent de creació d'un vinyar per a obtenció d'una quantiosa
producció de vi de copsum corrent apareix probablement a I'orient del
Pla de Bages, precisament prop d'Artés i del ja citat monestir de Sant
Benet lS.

El piblanzent concentrat

"

De nou, el document de consagració que hem citat ens pot servir per
a una altra consideració.Una gran part, almenys, dels camps cerealistes i
de les vinyes que són concedides no pertanyen a masos. E s tracta de
parcel.les que apareixen en irees cultivades per pagesos que no eren habitants de masos. O n vivien, doncs?
L a documentació de i'hpoca ens cita -a part d'uns centres relativament destacats, sempre arnb una certa tradició histbrica i unes funcions
política i religiosa- uns nuclis de població que podem dividir en dos
grans tipus. A voltes es tracta d'agrupaments molt reduits, de poques
cases, que en algunes ocasions poden haver sorgit en una clariana ampliada, a partir de dos o tres masos. E n realitat constitueixen més una
forma de dispersió que de concentració.
E n segon lloc apareixen nuclis prbpiament concentrats, és a dir, pobles, encara que els hem de suposar de reduida magnitud i arnb poca
població. Les dades contemporinies i les que tenim posteriors, com els
fogatges del segle XIV, fan creure, respecte a aquest Últim punt, que
sovint només devien viure e'n aquests nuclis unes poques desenes de
families, uns dos o tres-cents habitants a tot estirar. E s pot tractar evidentment de nuclis arnb un origen anterior a 1Ppoca a qu& ens referim.
Pero el que justifica en aquells moments la concentració, com ja hem
dit, sol ésser la parroquia i, e n altres casos, el castell. Per seguir arnb
. .
8183. J. V r d
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el mateix exemple abans citat, assenyalarem que a prop o no gaire lluny
del monestir de Sant Benet apareixen ja citats, a la segona meitat del
segle x i primera de l'x~,Navnrculas (Navarcles, amb parroquia), Sanctus
Fructuoms (el nom deriva del titular de la parroquia) i Artium (Artés,
amb parroquia i castell); canal del Llobregat amunt van apareixent
Salent (Sallent, amb parroquia i castell), Bdciarenno (Balsareny, amb
parroquia i castell) i Podium regiicm (Puig-reig, també amb parroquia i
castell). El nombre de petites esglésies, la majoria amb caricter de parroquia, que resten ben aillades o només amb un mas proper o un petit
grup de masos, és quantiós: anotem, a tal1 d'exemple, en una irea no
allunyada del sector a que ens referim, segons documentació dels dos o
tres segles següents, Sant Pons de la Sala, Viladecavalls (Calders), Sant
Marti de Serraima, Sant Pere de Serraima, Sant Miquel de Serrassans,
Santa Maria de Cornet i Santa Maria de Merolal*.
Cal insistir respecte a les esglésies, idhuc les que són parroquies, que
a voltes no donen lloc a nuclis concentrats ni tan sols als reduits Ilogarrets abans indicats. Simplement apareix al costat de l'església un mas o
potser simplement la construcció religiosa, tota sola. Queden llavors dins
I'irea de clara dispersió, com succeeix a San Marti de Serraima (Sallent) ;
Santmarti és, també, encara avui, el nom del mas proper i el patronimic
de la familia deis propietaris. D'altra banda, i ho indiquem només com
a suggeriment de metode, l'existÉncia de titulars, a les esglésies, d'origen
carolingi (Sant Marti de Tours, Sant Sadurní de Tolosa, etc.) ens podria
ajudar a revelar, juntainent amb la croiiologia de la documentació, quines són les esglésies fiuit directe de la repoblació a que ens reierim.
Així potser trobariem també resso d'alguna altra colonització, com la dels
monestirs mossirabs, de la qual queden pocs resultats evidents l6
Tenint en compte el que abans hem dit sobre els homes que vivien
en el poblament dispers, podem presentar el següent quadre dels llocs
d'assentament dels propietaris rurals ¡.de les masses d'agricultors a Catalunya els segles x i XI (indiquem en linia contínua les relacions economiques i de vassallatge i amb linia de trets els llocs corresponents
d'assentament o instaUació) :

4
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Parlant de nou dels nuclis concentrats, hem de confessar que disposem, durant els segles a que ens referim, de poques referencies concretes sobre les activitatc de la població que elc ocupava. Pero no podem
dubtar que hi devien viure un cert nombre de mitjans i petits propietaris que devien explotar, en rhgim directe, les terres properes al poble.
Apunta ja, d'altra banda, l'aparició d'alguns oficis estranys a les activitats agriries -paletes, paraires i teixidors, ferrers-,
encara que sovint íntimament relacionats amb el món rural.

E n la forma que hem intentat d'evocar en les pagines precedents,
hom inicia a les terres catalanes un període, que durara nou o deu segles, amb una acusada empremta rural. L'agricultura constituiri la gran
activitat economica, el camp de conreu apareixeri com l'element fona-

mental del paisatge economic, el pages sera el subjecte laboral rnés nombrós en la població, i, alhora, el propietari rural constituiri, en moltes
contrades, l'element preponderant a la societat.
Voldriem ara assenyalar iiomés alguns punts que ens semblen particularment significatius d'aquesta llarga historia de la pagesia catalana,
fins a arribar a la segona meitat del segle passat.

La colonització agraria de Pdtra Catalunya
Durant la segona meitat del segle XII i la primera del XIII hom efect u i la reorganització de la Catalunya recentment ocupada, la Catalunya
nova. Manca un estudi de conjunt que ens permeti una visió clara i concreta del sentit i dels processos que comandaren aquesta reorganització
territorial, pero no hi ha pas dubte que el resultat final fou el d'una implia colonització agricola. H i hauria, almenys, dos grups de processos
ben diferents, tenint en compte que existien inicialment dos casos extrems: 1) Arees despoblades o molt dkbilment poblades, pricticament
sense conreu, com la faixa que el segle x apareixia al Sud i a I'Oest de
la línia Llobregós-Gaii, comprenent probablement.fins a la mateixa ciutat
de Tarragona; 2) Arees ocupades pe? nuclis concentrats d'agricultors,
dedicats al conreu cerealista de seca i a l'arboricultura -especialment
I'olivera- i una reduida 'horticultura, aquesta última al llarg de diversos cursos fluvials, com succeia a 1'Urgell i a les terres del baix Segre,
properes a Lleida. Per aix6 apareixen solucions tan diferents com les
que cornencen per una veritable repoblació i les que es limiten a un simple repartiment, que a voltes fou tan sols una redistribució entre nous
propietaris, sense gairebé cap altra modificació.
A nosaltres eiis interesa de destacar, en la present ocasió, que durant
els decennis assenyalats hom efectua una amplia reorganització i colonització agrícola de la Catalunya nova, juntament ainb el fet que en
conjunt el poblament resultant respon a una clara disposició en nuclis
concentrats. Tres factors, ens sembla; ajuden a explicar aquest resultat
paisatgistic, tenint eh compte alguns problemes que hem tingut ja ocasió de plantejar i de debatre breument: 1) Limitacions fisiques i biogeogrifiques, a voltes dificils de valorar en conjunt i exactament, com l'absencia d e punts d'aigua freqüents; 2) Les repoblacions sóii efectuades en
aquests moments amb una alí'?a mentalitat i disposant, en un moment donat, d'efectius humans més importants, la qual coca dóiia lloc a la installació d e comunitats rurals, rnés o menys quantioses, a'cadascuna de les
quals hom concedeix un ampli territori; 3) L'existencia en alguns sectors,
com hem assenyalat, d'un previ poblament concentrat.
L'absencia, d'altra banda, de cobertes boscoses .impoGants i denses
21.

dóna com a resultat -si 6s. que I'evolució tkcnica i les noves necessitats
alimentiries per a una població creixent rio ho haguessin ja comportatl'escassa importincia de I'agricultura itinerant. U n nou fet socioecon0mic,
que gairebé no ha estat indicat, podria ajudar a definir i fer encara més
rigid aquest poblament concentrat. E s tracta que en alguns sectors, com
és el cas de la Segarra i YUrgell, sembla que apareixen en els últims segles medievals disposicions que tendeixen a establir els guarets obligatoris
als diversos fulls de conreu en que es divideix el sector agrícola corresponent a cada comunitat. Com és sabut, pel que succeeix en altres exemples semblants, el poblament concentrat pot mantenir llavors una marcada rigidesa. L'estudi a fons d'aquest problema a Catalunya podria éss e r d'un gran inter6s histbric i geogrific.

Una fase de plenitud agvdia?
Tot fa creure que a la segona meitat del segle XIII hom ha arribat
en el món agrari catala a una 'fase de plenitud. La producció agrícola
és, en conjunt, suficient per a una població que sembla ésser lleugerament
creixent. 'l'irea agrícola va assolint un mixim en superficie, mentre
s'acaba de definir una determinada disposició dels elements del paisatge
-nuclis de població, irees productives, camins- que sera mantinguda
ben sovint al llarg de diversos segles.
L a tipologia fonamental dels nuclis de població podria quedarestablerta de la següent manera: 1) Ciutats, amb una població, almenys, d'un
o dos milers d'habitants, amb diversificació de funcions, pero sense una
marcada empremta agraria; n'apareixen molt pocs exemples. 2) Viles i
pobles, amb uns centenars d'habitants, amb una funció agraria preponderant. 3) Petitspobles o Ilogarrets, amb unes desenes d'habitants, amb funció agraria exclusiva. A part resta, és clar, 1Prea de poblament dispers,
ocupada sobretot per masos; les construccions que els corresponen adquireixen, aquest segle, més volum i diversitat.
Convé de destacar dues idees que ens qualifiquen un xic aquesta
simple tipologia i ens mostren ja la complexitat dels fets que es van
produint. D'una handa, e l caricter exclusivament agrari dels masos i
dels Jlogarrets és inqüestionable. E n aquests últims, les cases solen apariixer relativament independents, poc contigües, com si fossin simplement uns masos -ens referim ara concretament a les construccionsque s'haguessin acostat. Algunes vegades hom asseiiyala explicitament el
fet que ha ajudat a aquest cert agrupament, corn quan hom parla, pel
que f a a aquests nuclis, de "El carrer de...", tot referint-se a una reduida agrupacio allargascada al costat d'un camí.
A les viles i als pobles el caricter agrari és preponderant, pero-no es
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presenta ja en forma exclusiva. Constitueixen, encara que no pas del tot,
agrupcions de pagesos. Adhuc les ciutats mantenen un fons rural: presenten sovint barris de pagesos i dins les muralles hi sol haver sectors
buits d'edificacions ocupats sovint per petits horts.
Per un costat, doncs, cal subratllar el marcat caricter rural de bona
part del país, en la majoria de les entitats de poblament amb un caricter
exclusiu. Perb t q b é cal indicar que les ciutats i idhuc un bon nombre
de viles i pobles s'estan ja clarament diversificant. Respecte a aquests
Últims -els nuclis que corresponen al tipus 2- ens sembla que llurs
funcions extraagrícoles no han estat prou assenyalades. En realitat hi
apareixen i h i aniran apareixent algunes activitats manufactureres, comercial~i de serveis que ens mostren, especialment en casos determinats,
una clara diversificació. funcional. El moviment que adquiriri la parroquia, la importancia que tindri el mercat setmanal -sovint ja atorgat
els segles XI i XII 'L-,
la concessió del rkgim municipal 17, i'aparició de
diversos oficis, ens poden mesurar el valor que va adquirint el desenvolupament d'aquestes funcions. Aixb sí, es tracta sovint de funcions Iligades d'una forma o altra a la població agrícola, tant a l a que viu en el
nucli com en el sector prbpiament rural que en depkn. El que succeeix, de
fet, és que aquests pobles i aquestes viles es converteixen, en bona part,
sobretot quan tenen una important irea de masos periferica, en un petit
centre manufacturer, comercial i de serveisdel món rural que. els envolta.
Quant als mateixos processos de producció agraria, desconeixem el
valor exacte de factors i aspectes reaimeht fonamentals. No hi ha dubte
que dins i'irea catalana s'han prodult, al llarg del segle XIII, millores en
els metodes de conreu, amb reducció en general de I'artigatge i potser de
la llargada temporal dels guarets. Perb desconeixem aspectes tan importants com la possible utilització de noves arades o l'apariciÓ de noves
rotacions. Tinguem en compte que el Cister, installat ja a Catalunpa a
partir de la segona meitat del segle xrr, representa gairebé a tot arreu
una marcada innovació en tecniques agriries la.
Respecte a la ramaderia ovina, la utilització de les herbes de muntanya
a l'estiu i les de les planes a l'hivern, a través d'un metode transhumant,
és ja un fet bewestablert. Les comunitats pirinenques miren d'assegurar
les pastures per a i'hivern, mentre diversos nuclis i monestirs, com els
de Poblet i Cantes Creus, cerquen, al contrari, la seguretat d'explotació
de les herbes d'estiu. Durant uns quants decenni's els monestirs esmen16. F w referbncia a aquest fet comercial en CI nostrr estudi, Notes sobre el
medisvol: El msrrat.
17. Canstirueix i I trebill fonamental sobre aaueat arpccte Ln tesi doctoral
RiUs, Ol(ge%el del r 8 8 h m muniOpn1 de Cat~luino.
18. Ofereix un c - ~ i p l c monogrific ercellent, en tcrres franceses I'ertudi
NB?, LO gmngd d e Voulerant. Strurturc cr rxploitntion d'trn t e n m r krin&en
FrBnce, XIIa.XIV" siddz, Paris, ecote Pratiquc Haufen *tudes. 1965.
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tats van obtenint del poder reial drets d'herbes a les muntanyes de la
Cerdanya le.
H i ha, d'altra banda, una capacitat d'inveisió i de realització que no
é s possible de concebre alguns segles abans, en la fase de colonització
agrícola inicial. Aquest fet pot ésser clarament observat en la creació
de nous regadius, establerts generalment en funciC, de l'abastament de
ciutats, ja que el mas disposa de petits horts i els pobles només, quan
aixb és possible, de petites llengues d'horta. Respecte a aquest punt, un
dels exemples més interessants ens sembla que és el de la ciutat de Manresa, aprofitant aigües ja no del Cardener -6s a dir, el riu quepassa
pel mateix nucli-, sinó del Llobregat, més llunya perY amb més abundancia d'aigua i amb més possibilitats, idhuc tenint en compte la mateixa disposició del relleu. L'obra realitzada el segle XIV comporta no
sols nombrosos problemes tkcnics -es tractava deconstruir un canal
d'uns 27 km de longitud fins a arribar a1 terme de,,la cintat-, sinó de
jurisdicció. Pero el municipi lluita amb tenacitat i aconsegui d'acomplir
el seu desig2". Observem que l'objectiu principal era simplement d'assegurar, almenys en la fase inicial del projecte, unes determinades collites per a i'abastament de. la ciutat, pa pas crear un' Sector per a una
agricultura comercial d'irnplia irea d'influkncia. Amb l'horta maiiresana
apareix un important barri de pagesos extramurs de la ciutat, el de les
Escodines, i més tard va sorgint un poblament dispers dins el regadiu.

Els rempnces
Només volem evocar ara unes qüestions determinades al voltant dels
remences, sobretot respecte a la importancia que tingueren en el conjuut
del paísi al nombre de persones afectades. Els fets a que ara ens referim
responen, com és sabut, a una profunda crisi social i economica d e l
camp catala que culmina en la segona meitat del segle xv. Sobre'aquests
problemes, diversos autors fo~niren,ja fa ternps, com és sabut, un bon
nombre de dades fonamentals (Fita, Coroleu, Sampere i Miquel, Pella i
Forgas, E. Serra i Rifols, entre altres), amb unes interessants elaboracions per part d'Hinojosa; posteriorment hom ha presentat els fets
dins el marc general de l'epoca i de les caracteristiques del món rural a
les terres europees (Piskorski, Vicens Vives) o en anilisis monografiques,
algunes ben recents (Golobardes).
L'irea afectada és essencialment la que correspon a la dels masos, és
a dir, la Catalunya vella. Les crisis poblacionals - c a l tenir en compte
19. s. LLO~BT
i J. VIL* VALENTL.
L
. h a . ~ h l < m a w ~m
i ~ Caloluü~, PP. 37, 44.
20. Hem eatudist aqvest punt a. la nostra fesi. psrt 2.'. cap. 11. El treball fonarnental publicat es el de J. S ~ a a e r ,Lo rlpuio de Mmreru.
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indubtablement l'acció de les fortes epidemies a partir 'de mitjan segle XIV- i la dels remences determinaren en aquesta irea un abandonament 'de cases i explotacions rurals (masos ronecs), discontinuitats en la
producció i p;robablement una contracció en els espais agricoles, fets sobre els quals tenim encara poques dades de conjunt.
El nombre de pagesos afectats és realment important. Vicens Vives
subratlla que "els textos coetanis ens parlen de 15.000 a 20.000 llars.
remences'!, basant-se en dades d e l 3 9 5 i 144921. Aixo significaria, com
el mateix 'autor assenyala, que aproximadament una quarta part de la
població catalana devia ésser constituida en aqnells inoments -segona
meitat del segle XIV i primera meitat del xv- per reiiiences i llurs fami,
lies. Si d'altra banda tenim en compte la població agrícola que no era de
condició remenGa, queda ben manifest, com podiem sospitar, el considerable valor que en el conjunt de l'efectiu publacional catali degné tenir
la publació dedicada a tasques agriries.
U n altre problema interessant, des del punt de vista geogrific, seria d'escatir amb exactitud la importincia dels grups remences en el
conjunt del territori catali. Es evident que predominen en el nord i
nord-est 4 i b c e s i s d'urgell, Girona, Vic i Barcelona-, és a dir, a la
Catalunya vella, pero sembla que no manquen del tot -malgrat certes
afirmacions, idhuc documentals, ben explicites i contriries- a la Catalunya nova, és a dir, a les diocesis de Tarragona, Tortosa i Lleida.
Els masovers
V,encuda la llarga i profunda crisi remenqa, el camp catali, en el seu
conjunt, es reorganitza. A partir de la segona meitat del segle xvr hi ha,
d'altra banda, com a fet ben establert, un cert creixement de la població,
subratllat per un important corrent immigratori vers la faixa litoral i
l'interior del pais ".
A I'irea on apareix el poblament dispers hi ha una clara tendencia
a una nova ocupació de masos i de terres de conreu. Més encara, sembla
que el nombre de masos creix i que aixi mateix augmenta la superficie
de les irees dedicades a conreu. Aquestes tendencies continuaran, mzlirat
certes discontinuitats, i el mixim de població i superfície agriries seran
assolides'a Catalunya a la segona meitat del segle XVIII i primera del xrx.
Probablement a aquesta colonització de noves'terres i al manteniment del
conreu en sectors de topografia difícil i sbls magres, com succeeix en els
vessants abancalats i plantats amb oliveres, arbres fruiters i ceps, és de21.
22.
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guda en bona part I'aparició de la bona fama dels catalans com a gent
laboriosa. Assenyalem que aquesta actitud per part de certs autors castellans -"los catalanes de las piedras hacen panes" diran alguns escrits i
adhuc la veu popular- es refereix inicialment al pages i que es mostra
ja ben definida en diversos autors i arbitristes del segle X V I I ~ .
U n fet interessant és que en I'area que abans hem indicat van apareixent, en nombre com més va més important, uns pagesos que efectuen el conreu sota un regim d'explotació molt característic. Es tracta
del masover, l'home del mas. , E n realitat és inicialtnent un parcer que
té I'obligació d e viure, el1 i la seva familia, a la casa que constitueix
clarament el centre de I'explotació agraria. H a u r i de tenir cura de tot
el mas, conservara la casa i les altres construccions auxiliars i s e r i qui
realitzari directament e l conreu de la producció, del qual hauri de lliurar
una poruó important, de la meitat a la tercera o quarta part. El propietari -és a dir, I'amo, I'altra figura esencial en aquest diptic al voltant
del mas dels segles m o d e r n c és el responsable davant el fisc i coopera
en alguna forma determinada en els metodes de conreu, com pot ésser
la possible aportació d'utillatge i d'adobs. Així mateix el propietari se sol
reservar i'explotació del bosc i de les pactures. El masover, perb, frueix
d'alguns drets -per exemple, utilitzar diverses construccions, tenir un
hort, aprofitar llenya- que asseguren la seva permanencia amb u n c e r t
benestar. U n bon nombre de propietaris rurals continua vivint al camp,
a la construcció que prbpiament rebra el nom de mas. Els segles XVII i
XVIII aquest arribara a tenir una notable magnitud, afermant el seu
caricter de. casa ~ a i r a l * es
~ ; configura llavors, clarament, el fenomen del
pairalisme. 'La construcció presenta en el primer pis la sala i les cambres, és a dir, els imbits destinats prbpiament a residkncia, que solen
tenir una gran amplitud. E n el segon pis apareixen petites habitacions i
les golfes, per a aixopluc dels mossos i per a magatzem de produdes.
Les construccions properes a la casa poden ésser ben nombroses, des de
la possible capella, a l costat del mas, fins a diverses construccions auxiliars per a I'agricultura i la ramaderia. El diptic de persones que comporta l'explotació es pot traduir en un desdoblament de construccions:
al costat del mas prbpiament dit apareix llavors una edificació inés
reduida -un petit mas, podriem dir- per al masover, Yanomenada masoveria. Sovint, perb, el masover viu en un petit mas aillat. D'altra banda,
hi cap també que I'amo meni directament l'explotació, amb I'ajuda d'assalariats, els mossos.

Es un fet freqüent que les construccions del tipus masoveria apareguin en la periferia dels masos de gran extensió, com a resultat d'una
colonització agrícola del bosc i de la brolla que, a voltes, repeteix en forma aproximada la situació anterior a les crisis dels segles XIV i xv, idhuc
augmentant la superficie agr'ícola. Perb inicialment les construccions corresponents al mas destaquen sempre per llur magnitud, mentre que les
masoveries són forfa més reduides, aixi com I'irea de terres que en
depenen. D'altra banda, els fets que acabem de citar mostren que el
mas, com a explotació, ha crescut notablement i que potarribar a tenir
tres o quatre vegades I'extensió que abans presentavaZ5.
D'on va sorgint aquesta important massa de masovers? Vestudi acurat i general, respecte a aquest pnnt, esta encara per fer. Sembla indubtable que una part dels masovers, el segle XVI, constitueixen una prolongació dels antics remences, després de les favorables resolucions que hom
dicta I'any 1486. Hi, ha, per aquesta banda, la continuació d'uns lligams
socials tradicionals transformats per les modificacions juridiquec recents.
A voltes es mantenen certes frases que recorden situacions anteriors i
que només apareixen sobre el paper, en els contractes escrits, pero que
ja no trobaran resso, a partir d'un moment donat, en la vida real. Adhnc
després de diverses disposicions molt posteriors (1812, 1823, 1837) podem trobar encara en ple segle x x estipulacions segons les quals el masover Iliurara un pare!! de pollastres agostencs o -simplement, cosa
menys -substanciosa- només un vas d'aigua, "com a reconeixement de
dret de senyoriu".
Perb hi ha d'haver aixi mateix uns nous masovers que han de tenir
un altre origen. No sembla que es tracti d'immigrants, dedicats gairebb
sernpre a d'altres feines o a tasques auxiliars agricoles. Probablernent
aquests nous masovers són, en general, parcers i jornalers que vivien en
nuclis de població concentrats i, que en un moment donat, foren installats pels propioaris rnrals en llurs masos respectius, seguint contractes
orals i escrits que adquireixen una forma definitiva en els segles XVII i
XVIII i que, amb poques modificacions, arriben fins a la primera meitat
de la centúria actual.
El paper fet pels masovers pot bsser mis important encara en raó
de diverses círcumstAncies. Són iniportants, sobretot, dos fets: 1) Alguns
masovers acaben essent els únics que resten al mas o a la masoveria
adjunta, per absentisme dels propietaris -fenomen que ja és clar en el
segle XVIII i augmenta en el XIX-; 2) Petits masos, ben conreats i administrats per famílies de masovers, van adquirint més importancia i
augmenten en construccions, en producció i idhuc engloben altres terres
25. Ha insirtit sobre zquest arpecte Ultimnment P. Virra.
dirnn, vol. 11, p. 296.
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adjacents; en casos determinats -crisis socials, com durant les guerres
civils; augments de pretis agricoles-, alguiis masovers tingueren l'oportunitat de passar a propietaris rurals.
El pagas de vila

Ens hem de referir encara a una gran masca de pagesos que no són
masovers, sinó que viuen en e l s nuclis, de poblnment concentrat. E n ,les
entitats redui'des, d'unes quantes cases, pbtser algunes dotzenes, les families d'agricultors sáii preponderants, sovint exclusives. Des d'un punt
de vista social, aquests petits nuclis representen un conjunt de mitjans i
petits propietaris, de pagesos que pagnen alguna renda o algun ceiis,
de parcek, idhuc d'alguna familia de masoveis.
Pero el que ens interessa de subratllar ara és que en els pobles i viles
el fons rural és també for& important. Sovint els pagesos preponderen,
a voltes fortament. H i apareixen grans propietaris absentistes de llurs
masos, mitjans i petits propietaris que conreen directament llurs terres, pagesos arrendataris i censalers, párcers i jornalers. Realment hom
pot parlar de l'exist6ncia del que podem anomeiiar el pages de vila.
Els Últims a qni ens hem referit, els parcers i jornalers, poden ésser
molt importants, en conjunt, nuin6ricament. Una part conreen, en rkgim
de parceria, camps cerealistes i vinies, sovint dins la faixa agrícola que
envolta el poble; pero, a voltes, es tracta en canvi de parcelles ben allunyades. Aquests camperols representen una m i d'obra agraria latent, que
pot estar afectada per un atur dissimulat i que podri fer, segons les
circurnstincies, un paper destacat. Aixi succeeix en les diverses fases en
que augmenta el coiireu de la vinya, al llarg dels segles XVIII i X I X : són
en bona part parcers i jornalers els qui es converteixen en rabassaires i
colonitzen amb ceps els bancals i les feixes dels vessants de la Catalunya
litoral i central.
E n realitat succeeix que els parcers i jornalers constitueixen una ,
ma d'obra fluctuant, que s'inclina poc o molt vers les tasyues del camp,
segons les circumstancies econbmiques i socials. A les viles on les activitats manufactureres són importants 4specialment la preparaciá de la
llana, el filat i el tissatge- aquesta població, és, alhora, agricultora i
artesana. Poden ésser, per exemple, vinyataires i teixidors ocerealistes
i preparadors de la llana. Coin cas iués general, sense concretar masca,
bé podem parlar de pagesos i paraires. Ens trobem davant un cas be11
clar d e mode de vida mixt. Aquest és el quadre que, hom presenta, per a
finals del segle XVI i comencainents del XVII, en la interessant obra Libre
primer de la historia Cathalana dJEn Pere Gil: "Altres que juntament
son parayres y pagesos: sols que tenen camps y vinyas y olivars per i
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collir pa, vi y oli per i sa casa poc tnéj 8 n~anco;y altemps del sembrar,
cavar, segar y batre, y veremar y fer lo oli occupan se en lo exercici
y art del pages ...; y quant plou o en altres temps del any que los pagesos
estan ociosos; y en lo Ivern que són las nits llargas ocupan se en fer los
draps que poden" 26.
A la planta baixa el pagks
l'artesi, si volen- tenia els seus instruments de treball, el teler manual, per exemple. A voltes l'artesi, hdhuc
essent important, mostra la seva relació amb la terra. É s molt interessant, a aquest respecte, una ,descripció d'una casa, dins una vila catalana,
d'nna familia de tintorers i paraires, a la primera meitat del s.egle x v :
apareix l'obrador amb "VIII sacas de lana daragó ... VIIII dotzenas de pells
blanchas lanudas ... Un bugadé ab XLVI 11. d e stam filat y tres 11. de
lana filada.. . un torn sens pna.. . unas balancas.. . unas cardaqas" ; perb no'
hi falta el celler, amb "un banch de collir olivas ... dos carratells plens
de vi; una bota vigatana; un pare11 de portadoras; duas tinas"27.
El document correspon precisament a la vila de Sallent, amb un bon
nombre de parcers i jornalers els segles x v al XVIII, i amb una evolució
econbmica i social molt simptomitica durant la passada centúria. E n efecte, '&n membres de llurs farnilies d o n e s , infants, ells mateixos- els
qui nodriran, entre altres corrents, la mi d'obra de la indústria textil
moderna
. . 28. E n els últims decennis del segle s ó n tan~béparcers i jornalers els qui participen especialment en el gran avenc de la vinya; pero
aquest fet constitueix simplement l'última gran revifalla de l'agricultura
de seca dins el gran cicle agrari que estndiem. A la llarga, la crisi vitivinicola augmentari, ja a finals del segle XIX i principis del xx; el corrent d'aquesta m i dbbra vers la indústria. Els fets que acabem. de citar
suggereixen ja u n nou planteig de problemes i ens aboquen decisivament
vers l'actual situació.

111. L'EVOLUCI~
RECENT

DEL CAMP

1 UN INTENT DE CONCLUSIOiNS

A la meitat del segle passat apareixen en el camp catali alguus símptomes de crisi. E n bona part es tracta d'nna crisi en funció de factors
extraagraris. E n efecte, I'agricnltura i la ramaderia tradicionals comenten a acusar a Catalunya l'iinpacte del comenqament d'uns processos
d'industrialització i urbanització. És tota l'estructura economica i social
X. EdicM de J. I c ~ i s r a s , pp. 233.234.
Publieat per F. SOLA a H ~ ~ t b t ide
n Sollcn*, Vie. impr. Anglada, 19208; pp. 198-199.
Sallent wnrtifueix un dele primeri nuclin eatalniir, si no 6% el primer. smb telers.
meeAiiics m a g u t ~ per rades hidrduliques (J. VrUi i Vlrearf. La cornercll de Boyer, .3.. pan.
cap. 1; fo., Indilstrin r ~ t n l a ~ imoder*ra,
a
pp. 8-9, 17).
27.
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la que es va modificant. El camp tindri unes revifalles -per la necessitat de producció de més blat, per l'espectacular augment de la vinyaque faran que l'irea prbpiament agricola arribi a un mixim de superficie
a finals del segle XIX. Perb són uns fets de poca durada o de curta transtendencia. Respecte al blat., per citar un fet del qual ja ,no tornarem a
parlar, l'irea catalana es converteix, en realitat, en mercat consumidor
dels blats de l'interior de la Península.
Hom intenta ja en aquells moments -4avant les noves circumstincies-, i hom ho intentara durant certes fases del segle actual, la transformació de 'l'agricultura catalana. Malgrat tot, l'evolució completa de
l'economia ha comportat, en un procés dificilment reversible, el desplaqament de les activitats i de la població agriries a un lloc secundari,
en certes arees marcadament secundari. La crisi afecta profundament
el món agrari cataii. Simptoma i alhora factor d'aquesta situació és la
sensible minva de la població rural catalana, un aspecte que més endavant mesurarem i comentarem. El mateix mas entra en crisi. Catalunya
ha deixat d'ésser primordialment un immens camp, com fou tradicionalment, amb nombrosos pobles i només alguns nuclis urbansZ8; en l'actualitat és fonamentalment, en particular en els sectors de més vitalitat
i desenvolupament poblacionals i econbmics, una xarxa de ciutats. D'aquesta manera, Catalunya ha deixat d'ésser, és clar, u n poble de pagesos.

El d x i n t de superficie agricola
Dins la faixa prepirinen& sembla que la superficie .agrícola m6.s extensa és assolida ja a la segona meitat del segle XVIII. É8 llavors que
hom arriba al que podem considerar, en general, com el més elevat limit
altitudinal dels conreus. No hi ha dubte que aquest fet respon a un augment de població i a i'existencia en aquests moments, a muntanya, de
densitats relativaments altes.
Peri, en el conjunt de Catalunya el. mixim de superfície agrícola és
aconseguit posteriorment, a la segona meitat del segle passat. Les terres
litorais i les de la Depressió central singularment mostren amb claredat
aquest fet. U n conjunt de conreus cerealistes -blat, sobretot- i arboris
(olivera, garrofer, ametller) són introduits o s'estenen ripidament. Els
29. S6n pro" eonegudea les imatgcs r>resentñder per diversos autars eatalans del segle xvrr
oatlant. un b m xie ditirhbicament. de la densitat del rioblrment a Calalunva. conitituinl una
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productes agricoles van trobant uns amplis mercats amb l'augment de la
població en general -1.673.842 habitants, segons el cens del any 1860;
2.084.868 habitants, segons el cens de 1910- i de la població urbana en
particular. Pero fou sobretot la rapida extensió de la vinya amb motiu
de la greu crisi francesa motivada per la invasió fil.loxerica la que determina en algnnes comarques'una espectacular ampliació de l'irea dedicada
a conreus; hom va assolint llavors realment el mixim de superfície
agrícola:
E l cas de la vinya ofereix, al mateix temps, I'exemple d'ocupació de
sectors considerats agricolament com a marginals. Les arees colonitzades per la vinya són sovint vessants costers, que hom ha de disposar
en forma de feixes abancalades, sostingudes per parets de pedra seca.
E n el complex sedimentari d e la Depressió central, els horitzons constituits per materials durs (calciries, gresos, conglomerats) forniran el material per a aquestes autentiques construccions. L a m i d'obra abundant,
local o forma - c o m és el cas dels cerdaw, immigrants d'hivern-, sovint especialitzada en aquestes tasques, permetri un ripid avenc del cep.
Quan posteriorment diverses crisis en la venda de productes motivaran
una contraccib en B r e a agrícola, només quedaran les restes materials d'aquestes antigues activitats, en forma de paisatge agrari siinplement abandonat. Pero el cas més espectacular, cens dubte, el constitueix la vinya. ,
La invasió íXox&rica, iniciada I'any 1879, determini que, en una vintena
d'anys, quedessin afectades 385.000 hectarees vitícoles 30. Llavors apareixen les series de bancals.de pedra seca que hom pot veureabandonats
als vessants perif6r(cs del Penedes o del Bages o d'algunes serres litorals,
amb les caracteristiques barraques de vinya -unes interessants construccions amb falsa volta3'- i idhuc, en ocasions, algunes tines. La brolla o
una coberta, més o menys densa, de pins sol ara apareixer sobre aquest
antic paisatge agrari, abandonat f a setanta o vuitanta anys, a voltes més
recentment.

V e n el minim de població agraria
En els mateixos decennis en que hom arribava a un mixim de superficie agrícola s'iniciava la disminuci9 de la població agraria. Comenceii
a apareixer ja clarament alguns factors que continuaran actuant, amb
més o menys f o r p i complexitat, durant la segona meitat del segle passat i
tot l'actual. Les ciutats -especialment Barcelona- i les diverses valls
industrialitzades -Ter, Llobregat, Cardener- comencen a atreure abundant m i d'obra. Dins I'evolució del conjunt de l'economia es manifesta

amb claredat la inferioritat en que es troba i'agricultura respecte a rendiments econbmics i productivitat. D'altra batida, hi ha un llarg procés intern
de transformació agricola - a l qual ens referirem breument més endavant- i que comporta una evolució de les antigues formes extensives
vers les 'altres mes intensives i rnés mecanitzades, és a dir, unes formes
agriries que exigeixen per a superficie igual menys mi Cobra, a vegades
considerablement menys.
E l resultat és el Cuna considerable reducció de la poblaciócamperola.
E n realitat el fenomen comporta, alhora, dues facetes, el valor respectiu
de cadascuna de les quals caldri escatir. D'una banda, es tracta d'una
disminució en xifres relatives i idbuc absolutes dels homes que viuen al
camp. És, dbncs, una minva de la poblaci& rural. Hom pot assistir, en
diverses epoques i en diferents sectors, a un autentic'abandonament del
camp, adhuc a un veritable exode rural. E n el segle passat el moviment
d'emigració tingué, en conjiint, importancia a certes valls' pirinenques, a
bona part del Prepirineu i e n alguns altiplans interiors; pero ja a finals
del segle passat i a principis de I'actual queden afectades impiies arees
de la Depressió central i de les terres de seca occidentals, aixi can1 nombrosos sectors de les Serralades Litoral i Prelitoral.
Els estudis monogrifics en aquest sentit, encara molt escassos, tindrien evidentment un gran interes. En: l'actualitat un professor del Departament d e Geografia de la Universitat de Barcelona, E n tomas^ Vidal, efectua uus treballs de conjunt sobre aquest tema, dels quals recollirem en la present ocasió dues o tres de les més significatives conclusions 32. Entre el 1857 (primer cens oficial) i el 1970, el mixim absolut
de població es dóna precisament en els priniers anyc a que es refereix I'estudi (1857-1860) en tot el quadrant nord-oest de Cataluuya i e n sectors
aillats del nord-est ; en canvi, el mixim és assolit entre el 1861 i el 1900
en utia ampla faixa de la provincia de Tarragona paral.lela al litoral i en
alguns sectors gironins propers a lacosta. Lamuntanja, doncs, en conjunt, comensa a despoblar-se abans, mentre que en altres sectors la viticultura i l'arboricultura ajornaren la despoblació. És clar, en una gran
part de la faixa costanera, sobretot el t r a m central; als canals fluvials
-el del Llobregat, per exemple-; en els grans regadins -baix Segre,
deltes- i en els nuclis urbans, els maxims absoluts de població apareixen
en I'últim quinquenni estudiat.
Del despoblanient del camp a Catalunya, en conjunt, en podem tenir
ja una idea clara si tenini en compte la forta disminució de la població
rural. Definint aquesta com l'efectiu huma que viu en n~unicipis de
32. Ha publicst un< hrev nota (VIDAL,El reoario dc la urboliiiaridn: Lo derpoblatidn di1
campo er Caralulo) i té en pieyaracib altres publicacionr sobre la deipoblzcib a le3 Arees rvralp
a C a t a l u n ~ aa partir de mitjan legle rir.
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menys de 2.000 habitants-<o que ens donara solament una idea aproximada del fet que estudiem-podem presentar el quadre següents3:
1860

Població en els municipis que l'any 1950
tenien menys de 2.000 habitants .
. . .
Població total de Catalunya .

1

628.186
3.240.313
.,
Hem triat .l'any 1860 perqu; representa el maxim relatiu de població rural a Catalunya els últims cent anys, i és gairebé la meitat de la
població total, exactament el 49,5 per cent. E n canvi, l'any 1950 ha quedat reduida a menys Cuna cinquena part, concretament el 19,3 per
cent.
La disminució no- solament ha estat relativa, sinó també absoluta.
Observem que, mentre la població total augmenta fortament, gairebé
doblant a l'índex 100 I'any 1860 correspon un index 193 l'any 1950-,
la població rural, al contrari, disminueix de manera ben acusada, perdent
exactament una quaita part
a un índex 100I'any 1860 correspon un
índex 75 l'any 1950-.
Pocs decennis han estat suficients, doncs, per a produir una autentica
inversió en les seculars proporcions entre la població rural i la població
total. Pero, d'altra banda, apareix una segona faceta que té també un
alt significat. No es tracta sols d'un abandonament del camp, sinó de la
considerable disminució de la m i d'obra dedicada a l'agricultura, a profit de la indústria, de les adivitats comercials i dels serveis. En aquest cas,
és qüestió, en una paraula, #una minva de la població agrícola.
Aquesta disminució de la m i d'obra dedicada a les activitats econ6miques agriries queda ben reflectida d'acord amb l'evolució del nombre
dels treballadors dedicats a les activitats primiries. En efecte, encara
que hi resten ajuntats també pescadors i boscaters, no hi ha dubte que
en un alt percentatge es tracta prbpiament d'agricultors i ramaders.
Durant la primera meitat del segle xx, l'esmentada disminució ha estat
ben acusada a les províncies de Barcelona i Girona: la primera d'elles
partia ja d'unes xifres f o r p baixes (38,O per 'cent de població dedicada
a les activitats primiries l'any 1900). Quan el percentatge rnitja de la
1
població citada, I'any 1950, era de 47,6 a Espanya, les províncies catalanes presentaven les dades següents 34 :

.

.

.

1950

828.604
1.673.842

-

-

Barcelona
Girona .

. . . . . .
. . . , . .

9,4
40,7

Tarragona
Lleida .

.
.

. .
,

. . .
. . . .

56,2
60,l

3 5 . Les uinrideraeions aue segveixen procedcixen de dader de 1"'Iostituto Nacional de
Estadisticr" i del trebsll de J. I c ~ B s r e i ,Movinii~nto dsniomdfiro en lur últimos eies años, p. 11.
34. Les xifrea prrcedeixrn de les oublicader per I>"In*tit~toNacional de Entadirtica".
"

'

Convé no oblidar el gros volum de la població de la província
de Barcelona dins la catalana (2.232.119 habitants dins un conjunt de
3.240.313, i'any 1950) per a adonar-se de l'exacta significació de la xifra de percentatge que hem donat. D'altra banda, en els dos últims
decennis la minva de la població agrícola s'ha acusat també a les dues
altres províncies marítimes, en particular a la de Tarragona. Segons el
cens de 1960, les activitats primiries a Catalunya ocupaven el 22,l per
cent. Hom no pot pas negar que aquestes perderen, en conjunt, la importancia decisiva que havien presentat en el passat, ja durant els dos
primers decennis del segle actual.

Les transformacions agricoles

l.

El q ~ a d r e ~ ~ o b l a c i o nque
a l acabem de presentar no vol pas dir que
a Catalunya existeixi, durant aquest segle llarg a qu6 ens hern referit,
des del 1860 aproximadament fins avui dia, el procés continu d'una agricultura decadent i abandonada. Tampoc no és exacte de parlar, en conjunt,
de crisi agrícola.
El que realment succeeix és que, corn ja havia passat o encara passa en una gran part de I'Europa occidental, la producció agraria perd
valor relatiu dins el context de l'economia general, que mostra un bon
nombre d'activitats -diverses branques industrials i de serveis -que
es desenvolupen rapidament i que tendeixen a absorbir una m i d'obra
creixent. D'altra banda, els intents de transformació tecnica de la mateix a agricultura -intensificació de la producció, processos de motorització i mecanització- tendeixen a rebutjar, com ja hem indicat, una part
de la m i d'obra anteriorment necessiria.
A voltes, sí, es tracta d'un simple abandoiiament de certs Sectors del
camp, en particular quan queden reduits d'una manera drastica determinats mercats. El cas de les vjnyes de vessant en constitueix un bon
exemple, com més tard ho seran les feixes amb garrofers, quan la garrofa perdi importancia con1 a producte alimentari del bestia auxiliar
de l'agricultura. Només uns fets circumstancials i excepcionals, dins
la linia general evolutiva, poden produir un reviscolament de formes
antigues agraries, com succei durant la guerra civil i en els anys posteriors, fins al 1948-49. Llavors hom ocupa de nou alguns sectors margin a l ~i hom efectui conreus que normalment ja no eren rendables. Hem
assenyalat 'ja que, en alguns casos, idhuc I'artigatge fou possible que esdevingués de nou important. Perb la tornada a una certa normalitat mostra l'artificiositat d'aquests arcaismes dins el món modern.
Malgrat tot, al costat d'aquests fets hi ha hagntun conjunt d'intents
. . més adede transformacib de l'agricultura catalana perque, en forma
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quada, respongués a las necessitats-actuals. E n els primers decennis del
segle aquest fet és clar. H o torna a ésser recentment, en els dos últims
decennis. Alguns aspectes d'aquestes transformacions agriries, que només
ens interesa simplement d'enunciar en, la present ocasió, són: 1, ampliació d'antics regadius i creació de nous; 2, introducció de nous conreus o
noves varietats, principalment en els regadius (farratges, arboricultura,
plantes florals); 3, motorització i mecanització, forqa intenses en els dos
últims decennis; 4, desenvolupament d'una ramaderia bovina i porcina intensives; 5, algunes modificacions, bé que escasses i poc profundes, a les
estructures socials i ecotibmiques i 'aels canals de distribució, com 110
intentaren diverses formes de cooperativisme. La capacitat de reacció a
certes crisis no ha mancat. ~ e ' n o uhem d'esmentar el cas de la producció
vitícola. E l que ipareix després de la crisi fdloxerica i de mercats és
una vinya preponderantment de plana, en contrast amb les de vessant
d'antany, intentant la producció d'uns vins d'una qualitat deter,minada o
de certes caracteristiques, com succeeix amb I'exemple, realment singular,
de la producció de xampaiiys 36.
Els fets indicats donen con1 a resultat una millora en rendiments, que
es fa més sensible particularment en certs productes agrícoles, com ara
el blat, si ho comparem amb les dades mitjanes respecte a Espanya.
Adduirem a més les xifres referents a la provincia que aconsegueix una
agricultura més intensiva, la de Barcelona. Vegem-ne algunes dades, en
quintars metrics per hectirea, referents a la campanya de 1959-60a6:
BIat

Provincia de Barcelona . .
Conjunt de Catalunya . .
Conjunt d'Espanya . . .

.
.

.

Sed
-

14,9
12,9

9,s

Ragadiu

26,8
26,4
21

Perd aquestes trarisformacions, Adhuc quan arriben a constituir un
exit econbmic, no representen la restauració del camp amb les antigues
i tradicionals condicions, és a dir, amb una mi. d'obra relativament abundant i barata, amb un treball agrari estaciona1 o almenys poc intens, amb
formes d'activitats mixtes, amb nombroses explotacions -com sncceeix
amb el mas-- de producció diversificada. La clara tendencia vers formes
agrícoles més tecnificades, mes. intensives i més especialitzades,, dins un
~
eontext general, social i econbmic, radicalment diferent, amb f o r menys
pagesos dins unaactivitat econdmica que és clarament secundaria, permet

. .

de parlar, ens sembla, del comengament d'un nou periode o cicle agricola
a Catalunya.

La crisi del m
Adhuc els masos, en conjunt, Entren en crisi. sorgit, com hem vist,
en plena Edat medieval, configurat clarament, de la faisó que ha arribat
fins ara, en els segles XVI al XVIII, el mas és una de les més definides
expressions del gran cicle agrari tradicional. E n el moment de maduresa
el1 representa, almenys per als troncs pairals i, com a reflex, per a la
massa de masovers, no sols sopluig i llar, sinó també una estable explotació econbmica i,una solida institució jurídica. Per a presefvar la integritat de cada mas i la seva continuitat'hom a n i deíinint diverses figures,
especialment la de i'hereu, que només en unes circumstincies socials i economiques determinades mostren llur ple i just sentit.
Malgrat que podria donar la impressió que el mas segueix encara,
particularment' en determinats sectors, fortament arrelat, crec que en
aquest cas podem parlar Cuna certa crisi. E n els últims cent anys algunes
revifalles havien pog.
emmascarar el problema, afavorint a voltes els
propietaris, a voltes els masovers. El valor del carbó vegetal o de la fusta,
els alts preus aconseguits per algun producte agrícola, la forta demanda de
pastures, i'expansió de la vinya, pogueren determinar, aci' o alli, en un
moment o'altre, un ambient favorable. Pero gairebé sempre aquest sorgia
circumStaucialment; després la crisi del mas es feia encara més acusada.
No es tracta sols d'un problema de contractes, d'una distribució més
justa i equitativa de drets i. deures. Evidentment, el punt a qu6 acabem
de referir-nos és ja prou important per a mostrar-se amb vivesa dins
un pla social i politic, com succeí durant el quart decenni del segle actual,
amb motiu de la discussió de la Llei de contractes de conreu3?. Pero
aquestes fets són, en definitiva, manifestacions de problemes més amplis
i més profunds. Ens sembla que constitueixen especialment una mostra
de I'escassa viabilitat econbmica del mas, com a empresa agraria, dins
el món modern. La insuficient magnitud de, l'explotació, la poca productivitat i la reduida producció, la diversitat de productes obtinguts i les
dificultats de distribució, mostren, en la inajoria dels casos, que el mas
presenta una clara manca d'adequació dins l'actual context economic.
Aixo f a necessaries unes modificacions profundes del mas, que segurament arribara a presentar, en un futur no Ilunyi, uns trets ben diferents
dels tradicionals. Podem sospitar les tendsncies generals d'aquesta evo37. Vegiu un amy>li i recent comentaxi
laxo, eapn. X I al
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lució, que en alguns casos ja ha comenWt. En uns interessants estudis,
Maria de Bolos, professora del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona, ha analitzat com es presenta aquest problema actualment
dins uns sectors del Prepirineuas. Prescindint ara d'anilisis monogrifiques, no és pas difícil de preveure quel'evolució indicada sera efectuada
cercant una major i més intensiva producció en cada unitat d'explotació
i una més marcada especialització, amb uns resultats socials i paisatgís-.
tics que ara per ara són f o r p imprevisibles.
Des de mitjan decenni 1950-60 especialment, la crisi del mas ha comencat a manifestar-se amb diversos símptomes., U n d'ells. és el simple
abandó d'alguns masos. Malgrat la certaestabilitat que aquesta explotació
p g u é s representar per al masover i l a seva familia, l'exode afecta també
diverses irees de poblament rural dispers. Probablement es va obrint de
nou, com ha succeit altres vegades, una epoca en la qual aniran apareixent masos abandonats, masos ronecs. Immigrants procedents de fora de
Catalunya han substituit a voltes les famílies de masovers que abandonaren el camp; pero sembla un reemplaqament forqa ccicumstancial, com
una simple fase dins una emigració per etapes que en general té com
a objectiu la ciutat i arribar a realitzar activitats industrials o de serveis.
D'aquesta forma s'acusa també, sobre una institució tan estabilitzada i
tradicional com era aquesta, el final d'un llarg periode de la historia agriria catalana.
La transformació del mas sembla, doncs, en general, un fet que hom
pot preveure per a un futur immediat. Una transformació, a més, complexa i profunda, amb clares repercussions sobre nombrosos aspectes socials i economics. E n certs sectors del Prepirineu, Saugment de les explotacions i la marcada tendencia a convertir-se algunes d'elles en empreses
ramaderes especialitzades es palesa ja clararnent. A voltes les solucions
ens poden semblar sorprenents, com aquests intents, en els últims anys,
de convertir alguns masos en llocs de recés-de
final de setmana o de
temporada- per a I'home de la ciutat, constituint un petit exemple de la
f o r q de la cultura de i'oci, que evidentment cada dia creix. En aquest cas
resta l a construcció sens dubte, el mas propiament dit; pero, d'aquesta
forma, gairebé no t é res a veureanib Sexplotació agraria que fou tradicionalment. Altres vegades, és la casa la que queda abandonada, pero
i'explotació continua, des d'altres masos o des d'un nucli de població;
aixi i tot, és clar, ja som lluny del concepte tradicional del mas.

-

38, U n del, treballs
Aponon6n al estudio de lo stwlun'd% del mar prapirsnoice- e s a
en curs de publicaci6; altrss estudis en elaboracid.
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Una conclwió: La importancia quantititiua de la pagesia
Intentarem, a partir d'ara, d'assolir unes conclusions que arrenquin
dels fets exposats en el present estudi. Ens sembla, en efecte, que les
observacions efectuades suara respecte a, i'última . centúria -i per tractar-se de fets dels quals molta gent t é poca o molta consciencia pel fet
d'ésser molt més prbxims i idhuc viscuts -poden fer oblidar el considerable pes que, en nombre almenys, han tingut els agricultors a Catalunya durant una bona colla de segles. El procés d'industrialització i
urbanització, al mateix temps -comencats ja clarament, per bé que
llavors molt localizats, en el quart i cinquk decennis del segle passat 3Q-,
p6t acabar d'emmascarar el fenomen a qu& a u d i m . Adhuc d'alguns trcballs histbrics hom treu la impressib de no ésser considerat, d'una manera
adequada i suficient, el fet que la nostra terra ha estat fonamentalmeut
un pais d'agricultors, un pais de pagesos. Vicens Vives escrivia encertadament, ja fa més de quinze anys, que "cada catali t é la seva casa pairal" i
que "la immensa majoria dels catalans descendim de pagesos" 'O. e s cert
que aixo, que era ben exacte a la primera meitat del segle xx, ja no ha
sera tant d'aqui a poc temps i ho sera forqa menys un coppassades un
pare11 de generacions.
RaÓ d e més per a recordar, a tal1 de breu conclusió, la importancia
quantitativa d'aquesta gran massa rural, que lentament es va formant
-de manera parallela al desenvolupament del país-des de les centúries 19 i x. E n bona part, la historia de Catalunya es confon, a partir
de Ilavors, arnb una histbria de la pagesia. Una pagesia que viu i es mou
sobre la terra, que l'endega i l'organitza, que des de la terra albira el
món i la vida tota. Són rurals, a voltes radicalment rurals, les tlcniques i
1'6s del temps; els treballs i els dies, la cultura i les iustitucions. Unes
quantes generacions de pagesos -no pas més d'unes trenta-cinc o quaranta - són a la base d'aquesta nostra evolució histbrica. Senyors rurals
i serfs, nobles del camp i pobres artigaires, aloers i remences, amos i masovers, parcers i arrendataris, emfiteutes i censalers, homes de terra
campa i vinyataires, hortalans i camperols de tota mena, apareixen en
els fonaments d'aquesta historia. Els altres són alguns .homes de vila
i de ciutat, artesans i menestrals, gent d'ofici i de carrera, mercaders i
marxants, sempre f o r ~ ainferiors en nombre.
fis veritat que s ó n les ciutats i viles les que, en bona part, organitzen el pais. Pero llur pes quantitatiu'- a diferkncia del que ara succeeix era reduit. Encara a la darreria del primer quart del segle XVIII només
sis poblacions, prescindint de Barcelona, ultrapassaven cadascuna els 4.W
'
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habitants (Vic, Mataró, Tortosa, Tarragona, Manresa i Girona). Juntes
tote5 aquestes ciutats, Barcelona inclosa- idhuc tenint en compte tota la
població del terme, que, com en el cas de Tortosa, és en bona part rural -,
sumen 11.796 focs, aix8 és, només 1'11 per cent de tots els focs de Catalunya en aquells moments 41.
D'altra banda, ja ho hem vist, part d'aquesta població diguem-ne urbana- si hi afegiem viles de més de 2.000 habitants, hi entrarien Reus,
Valls, Cervera, Lleida i Olot -era pagesa o tenia una relació directa amb
el camp. És cert que llavors el nucli urbi estava.perfectament retallat de
l'eincontorn proper per les seves muralles, com succeia en la majoria de les
ciutats i idhuc en un bon nombre de viles; per8 en realitat, com a remarcable paradoxa, la ciutat depenia estretament del seu camp i de la seva
horta, dels seus pagesos. A voltes apareixien parcdles agricoles intramurs i gairebé sempre podem trobar carrers o barris habitats per agricultor~,units en gremis i confraries prbpies.
Aquest pes quantitatiu de la pagesia catalana és evidentment expressió
de la importincia del camp en l'economia del pais, en tota la seva vida.
El camp, durant segles, ha exercit un paper decisiu a Catalunya. Sovint representavala seguretat de l'abastament alimentari -una autentica obsessió de les ciutats fins al segle XVIII -, la base més regular del come&,
la rnés solida i estable'de les riqueses, la plataforma del poder politic i
jurisdiccional. La considerable massa pagesa, anonima, sorgeix de tant
en tant, un xic simbblicament, des dels capitells dels monestirs i els
muntants de les esglésies fins quan, volent fer en el post-romanticisme
una novella o un teatre socials, alguns autors poden recórrer al món
rural, encara, amb la forsa d'un resso realment popular. A voltes la
massa pagesa irromp com a problema col.lectiu, violentament, aci o alli,
afectant bona part del país o només una comarca o una contrada. Algun
confúsalpnent de plena Edat Mitjana ja té probablement aquest sentit
de revolta rural; pero no en podem pas dubtar pel que fa referkncia al
moviment dels remences o al Corpus de Sang barceloni, per exemple.

Els valors de la pagesia

.
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Aquestes reflexions ens condueixen vers altres conclusions. Ens referim al sentit que pot tenir en diversos plans, inclos el psicologic, el fet
de la preponderancia de la pagesia. SUn unes consideracions al voltant del
valor qualitatiu d'aquesta el que ara voldríem fer.
.
Els problemes que apuntem, és clar, corresponen en realitat a matéries
que poden semblar un xic allunyadcs de la Geografia. Pero ens sembla que
1
J. Icl*sr~s,Ln pobfoii6 coinfaila af PGnw aiiort del regls X V I I I , np. 38-42. Estudi d c
canjunt del segle xviir: P. V i r ~ a ,Catofunya dhis rHspnnyo inodmia, vol. 111, part 11, pp. 13.
181.

podem fer vilidament algunes conside~acionsobjedives. No sembla dubtós que un determinat mode de vida col.laborari a desenvolupar unes certes
actituds i unes tendencies determinades. N'és una mostra el fet que la
diferencia considerada en bloc .i dins una civilització determinada - entre I'home del camp i el de la ciutat ha cridat l'atenció sempre. La distinció
cqmporta sovint una diferenciació i comparació idhuc en uns plans estrictament moral6,i espirituals, com quan Varró, ja f a vint-i-un segles,
destacava que els antics romans tenien en superior estimació els homes
del camp respecte als de la ciutat, praeponebant r,usticos urbanis.
U n dels enfocaments possibles, e1 seguí E n Carles Pi Sunyer quan es
pregunta, en una de les poques obres referents a la materia en el nostre
pais, sobre les aptituds dels catalans respecte a les activitats econbmiques.
El problema que volia escatir quedava, és clar, entremig de la Psicologia
social i de l'Economia. En considerar que "l'aptitud per al treball és la
predominant, la mis fonda i la més estesa", es veu immediatarnent obligat
a referir-se a I'activitat agrícola. Aquest és el punt que ara ens interessa
de destacar: "Una manifestació clara i convincent de la tradicional aptitud
treballadora del nostre poble és la manera com ha valorat la terra, gricies
a l'esforq, ple de voluntarosa tossuderia, de successives generacions".
Aquestes renovades tasques per a vencer aspectes negatius de la naturaleca -concretament l'esforq del pagks per fer produir mes i millor les
terres
arriben a conformar el caricter collectiu: "La tenacitat, l'esperit
de previsió, la constancia del pagks catali, ha vencut la roca''.42 D'aquesta
manera hom arriba a compendiar unes virtuts que ja apareixen reflectides
en diverses obres des de f a uns quatre-cents anys i que ja havia enaltit
clarament,,fa més d'un segle, un altre autor 43. Apareix així una clara
- presa de conscikncia, diriem, l a qual ja compta amb una llarga tradició
i uns jalons cabdals ben desticats.
A vegades, l'enfocament ha estat diferent i el món rural queda com
mig oblidat. Aixi succeeix qnan el problema es planteja talment que
e l que hom intenta d'escatir és si la mentalitat més acusada entre els
catakns h a estat la propia de i'home dedicat a la indiistria, més ben dit,
a un& determinades manufactures o. indústries, o al comerc, a unes certes formes de comerc. Diguem-ho d'una forma molt breu: el catala, iés
fonamentalment un industrial o u n comerciant, un home de manufactura
o un mercader?
Escatir el fet que ara acabem d'esmentar pot ésser decisiu per a unes
ciutats des ,de-l'Edat Mitjana -recordeni que, de nuclis urbans propiamena dits, n'hi ha ben pocs- i per al conjunt del pais en l'últim segle.
Perb, d'acord amb el que hem anat exposant en el present freball, durant
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e l llarg periode airari que hem descrit, de les centúries vuitena o novena a
la passada, el problema realment interessant, en conjunt, és preguntar-nos
per les caracteristiques definidores de la població que, en efecte, fou la
preponderant, és adir, la pagesia.
E l tema, cal confessar-ha, no és pas ficil. Topem d'antuvi amb un4
massa rural confusa i indiferenciada, la importancia quantitativa de la
qual ja hem vist, de la qual no m'atreviré pas a dir que tingui poca
história pero si que disposem d'escassa informació respecte al seu passat.
És a aquest gran efectiu agrari que hem d'atribuir, en bona Part;les caracteristiques de laboriositat i tenacitat de que abans hem parlat.
D'altra banda, potser no seria tampoc una tasca massa dificil establir
com el taranni pagcs, singularment a través de les classes agriries preponderants - senyors rurals, propietaris, clergues i notaris #origen camperol -entra en la conformació de certes caracteristiques morals i culturals.
Durant segles, ho repetim, aquest, fet hauri estat important. Apareixerien
probablement unes linies de tendkncies continues, mantingudes, que a
voltes presentarien una gran efi6cia. És a través d'aquestes élites tradicional~del camp que s'ani conformant un dret rural catali, d'unes caracteristiques benacusades i que mostra una estreta relació amb uns determinats contextos socials i econbmics. No fa gaires anys hom destacava,
de nou, el valor d'aquest dret rural catali i alhora les seves possibilitats
i dificultats p e r a adaptar-se a les circumstincies actuals 44. Quan, al
llarg de l'any 1970, hom ha parlat de la revisió de la recopilació feta un
decenni abans sobre el Dret catali, hom ha hagnt de tractar de nou de
nombrosos problemes agraris, car, no pas en va, la jurisdicció del país
presenta nombrosos fonaments estrictament rurals.
U n altre punt interessant seria de veure com es respon, des del món
rural, a les trarisformacions socials i econbmiques del segle passat i de
l'actual, quan va acabant-se el gran cicle agrari catali. Amb exactitud
E n Vicens i Vives, bon amic de diagnbstics, ens presentava amb poques
És
paraules la passada centúria parlant-nos dels "industrials i politics"
la veritat, evidentmeqt, pero des del nostre punt de vista no és tata la veritat. Resta encara el món rural, que, d'una forma o altra, exerceix el seu
paper i fa també el seu joc. Més encara, el1 continua realitzant unes aportacions i unes inversions - en homes i diners -cap aquest nou món
industrial i urbi. Són de familia pagesa o apareixen fortament arrelats
al camp un bon nombre de figures del segle XIX decisives en el pla económic, politic i cultural. Seria possible de fer esment de figures tan
diverses i significatives com poden ésser N'Antoni Barata - ministre d'Hisenda, a Madrid, en el tercer decenni del segle passat -o E n Jaume Bal49. C I M P SASBOIX H i ~ t b r i ode 1s-ogrirultii~ocotolono eaps. I X a XV.
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mes o l'arquebisbe Antoni M. Claret o el creador del pla de l'eixample de
Barcelona, l'enginyer Ildefons Cerdi. El pairalisme donava encara forca
fruits individuals ben notables i de la massa rural sorgien també interessants personalitats. Parlar de les contribucions en un pla més coUectiu
obligaria a una historia, ens sembla, mblt llarga i complexa. Ja en el nostre segle destacariem una figura tan significativa com la d'Enric Prat de
la Riba, descendent de remences i propietaris rurals, que el1 mateix personalment estudia, i el taranni dels qnals projecti, en definitiva, en les
seves tasques politiques, a través d'un indubtable arrelament, geografic
i social.

Unes conclusions qualitatives
Per no allargar massa, voldriem en poques paraules sintetitzar. Si el
que volem escatir és el valor qualitatiu del pagks, al moment hem de matisar. H i ha pagesos i pagesos. De condicions ben diferents: masses rurals
i élites rurals, amb distintes característiques econiimiques i socials, amb
profundes diversitats internes. Amb diferencies també en el temps: estudiant el període a que ens hem referit al llarg del present treball, és una
pagesia de més de deu segles de durada la que podem contemplar.
D'aquests catalans, iintentarem d'assenyalar-ne algunes qualitits, positives o negatives, i idhuc assajar algun judici? Sens dubte podem afirmar que afaiqonen un concepte de la vida, reten culte al treball i a la
sobrietat, creen un dret. A la base de tot aixi, apareix, en dehitiva, un
fort arrelament, a la casa i a la contrada. El lligam, a voltes, és perfecte:
la casa s'anomena amb un top8nim - el Soler, per exemple - i el nom
de la casa és, després, el. de la familia. Confusió i compenetració d'home
i terra. U n fet indubtablement, inequivocament, rural.
L'arrelament es manté en el temps, és continu. Alguns autors han
assenyalat la continuitat com un fet que apareix en el tarauni del catala.
E n Ferrater Mora Iio ha indicat com un tret distintiu, juntament amb
el seuy 48. NO seria pas dificil, ens sembla; de mostrar com aquestes caracteristiques arrenquen d'unes realitats rurals, de families determinades
i cases de pagl.s concretes, que es mantenen a través del temps, amb voluntat i afany de p e r m a n k n ~ i a ~ ~ .
No ens pot estranyar que hi hagi una apologia de tots aqnests aspectes,
a voltes u n xic retorica i idealitzada. Hom enalteix desmesuradament i en
forma massa exclusiva les qualitats i els homes : d'aquestes cases - s'entén
rurals, i aixii és el que fet i fet ara ens interessa- "sortiren els huma46.
47.
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nistes, els erudits, els savis, els prelats, els homes de govein, els comerciantc, els industrials ... Tota aquesta gloria ve de la individualitat del patrimoni pairal"
.Altres autors, és clar, niantindran una actitud més matisada i cauta. E n
Josep Pla, per exemple, troba inadequada o parcial la pura apologia, efectuada per "l'escola conservadora, catalana" a través d'una idealització
de la pagesia i d'una visió exclusivament optimista. E s refereix a obres
com les del bisbe Torras i Bages 49 o d'En Manuel Raventós 60. Les idees
d'En Josep Pla -- un p a g k intel.lectualitrat - mereixen la nostra atenció '. La seva critica intenta un acostament cap a la realifat passada i actual - sobretot aquesta - i mostrar, d'altra banda, certs defectes de la
pagesia. Malgrat tot, el mateix autor no regateja pas la seva valoració
positiva: "L'estructuració de la societat d'aquest pais s'alimenta, dimana
de les masies: d'ítlles ha sortit, surt i sortiri la 'millor sang del país, la
seva f o r ~ ahumana bisica, perennemeni activa, positiva i asceudeut en
tots els aspectes" ; niés enlla assegura : "Els pagesos em dic -tenen
molts defedes, pero encara les millors qualitats del pais van Iligades
amb ells; toquen ¿le peus a terra; terien un sentit de la lentitud, de la
calma, del treball, de la tenacitat, de la coutinuació ..." 62.
D'aquesta manera, van apuntant també uns aspectes negatius. Uns defectes que, nascutsi viscuts en la quantiosa i multiforme pagesia, han
arribat a configurar tota la població. Hom ha assenyalat ja, endiverses
obres, algun d'aqiiests aspectes, com el marcat individualisme- anib més
exactitud, la visió dels homes i les coses a través d'interessos reduits i localitzats -o una certa dificultat per a aqnseguir un enfocatiient abstracte de les realitats, idhuc les econ&miques. La relació d'aquests defectes
amb el nostre móri rural é s bastant clara; pero caldria continuar amb cura,
ens sembla, la defiuicib del problema i els seus origens.
Resta, per fi, l'avenir. És cert que la pagesia ha arribat als nostres dies
ja ben disminuida en iiombre, ocupant un segon pla social i economic.
Pero és veritat també que, idliuc tenint en conlpte algunes transformacions,
continua presentant. unes marcades caracteristiques espirituals i niaterials,
un cert taranni i una-certa actitud. Malgrat tot, no podem pas oblidar
que ara es troba en un món nou, a-voites enfront d'uii món nou, que
ja no és el seu. Seria bo de preguntar-se, de cara al futur, per la capacitat
de perviv&ncia i de transformació d'aquesta pagesia mil.leniria, idhuc per
les seves possibilitats d'iiiflu~uciasobre tota una població, en bona part
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ja aliena. Volem dir també la projecció sobre I'espai i el paisatge, sobre
els pobles i les cases i els carnins, sobre l'organització de tot el país. El
tema, ja ha veuen, torna a ésser plenament .geogrific.
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Tinc la seguretat que em creuran si els dic, amb tota sinceritat, que
no sé com comenpr per a complir amb el gratissim encirrec que m'ha
fet el nostre president d e donar la benvinguda a la nostra Corporació
a E n Joan Vili i Valenti. Veure'l aquí i, per que no dir-ho?, veure-m'hi
jo també, em porta al pensament un doll de records ... .
Octubre del 1942. U n matí poc abans de les nou. Una nava generació
d'estudiants, la majoria desconeguts entre ells, recorre.el vell claustre de la
nostra Facultat de Lletres tot. esperant d'entrar a classe. Entre ells, hi
érem nosaltres dos. Era un mati tipic de tardar a Barcelona, gris, el
celencapotat, poca Ilum. L'aula on ens havia estat assenyalada la classe,
la n.O 2, era més aviat petita per a cent noies i menys de vint nois que
aspirivem a la Llicenciatura en Lletres. Entra unsenyor de contextura robusta, no excessivament alt, amb ulleres, el doctor Castillo. La immensa
majoria de nosaltres era, en realitat, la primera generació "normal"
de la Universitat, ja que no Baviem fet la guerra, pero sí que n'haviem
sofert plenament les conseqü2ncies. Haviem cursat i viscut la gran experiencia docent de la República a 1'Ensenyament mitji i estivem acostumats a prendre apunts i amanejar bibliografia: ni el Dr. Castillo ni
qualsevol dels nostres professors universitaris no aconseguiren mai ultrapassar les nostres- possibilitats per molt de pressa que parlessin, ja que
les nostres plomes i els nostres intel.lectes s'havien avesat ja des del primer curs de. batxillerat a saber prendre nota amb claredat meridiana
d'allb que era substancial de les explicacions. Pero el xoc amb la Universitat fou, malgrat tot, brutal.
El Dr. Castillo ens el féu sentir de be11 antuvi, pero d'una manera
suau: el curs caldria que treballés, caldria que consultés Ilibres i que en
fes judicis critics, i, encara que fos a desgrat seu, aprendria. Gs gricies
a la seva duresa que molts de nosaltres tenim una bona formació historicista. La classe següent correspongué al Dr. Josep M.B Castro i Calvo,
que en certa manera era i 6s - l'antítesi del Dr. Castillo. Si amb el
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Dr. Castillo calia treballar per forca-el resultat dels examens de juny
només amb nou aprovats (entre ells E n Joan Vila) ho reflecteix amb claredat -, amb el Dr. Castro passava el contrari. Nosaltres escolliem Iliurement un treball sobre historia de la literatura espanyola (en la qual
denominació s'enclou, segons l'etimologia, la catalana, la basca o la hispano-irab), que li Iliuravema final de curs i passivem a un benevol examen oral, ja que el jutge centrava les seves preguntes en els temes que
millor dominava Sexaminand que hagués estudiat mitjanament el Juanito,
és a dir, el llibre de Literatura espanyola de Juan Hurtado i Angel González Palencia. Eren dos sistemes diametralment oposats, i no cal dir que
la maj&ia de nosaltres preferiem el segon, ja que complaia tant els qui
no volien treballar com els qui en tenien ganes: les faltes a classe que
vaig fer, esporadicament, foren per anar a les biblioteques i redactar el
meu treball (que en el segon curs es transforma en l'obra d'un petit
equip); elles contribuiren en parf -i aquí ho vull agrair públicament
a la meva formació d'iuvestigador.
Doncs bé. E n aquest ambient ens coneguérem els nois del cnrs i formarem una penya molt unida: com a tal redactirem en comandita un exemplar mecanografiat de "La Linterna" ( q u i n o recorda aquest precurser.de'
"El Caso" !) per felicitar al Dr. Castro en un dels seus aniversaris. Aquest,
que ja aleshores era el protagonista del pessimista integral, va poder
llegir :,
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"Estos Castro i ay dolor!
Que ves ahora, tristes, mustios, callados
Fueron un tiempo curso muy famoso
De Cicerón la Profesora choteo por Blánquez derribado.
Allí yace el fantasma de la horrorosa Historia ..."
Passaren per ella, nomimtirrt, tots els nostres professors degudament
caracterizats i acabava :
"Ese curso, fue curso y allí fue Troya".

1 tan Troia! Pocs. passirem a l'any següent sense alguna assignatura
pendent. Entre ells figurava E n Joan Vila, a qui una companya, Amparo
Ramirez de Cartagena, havia predit, durant l a primavera del 1943, al
mateix temps que a, mi, que estivem destinats a ésser catedritics de la
nostra Universitat.
E l temps corre de pressa i el 7 de juny de 1946 ens Ilicenciivem,
la majoria de nosaltres, en I'especialitat que haviem escollit. E n Joan
Vil& per aquells motius dels estudiants d'aleshores i d'ara'que s'oculten

darrera l'expr'essió sibiMina de
de segunda", no es presenta
i espera l'any 1947 (llavors jo ja figurava com a professor en un Institut
marroqui). No cal dir que la seva Llicenciatura aconseguí, com de costum, la qualificació mixima.
El que si que és un misteri de la seva formació és on aprengué
Geografia. És ben sabut que aquesta especialitat, que cavalca a vegades
entre la Ciencia i les Lletres, mai no tingué entitat especifica a la nostra
Facultat de Lletres, i a Barcelona no l'ha assolida fins a l'arribada d'En
Joan Vili al nostre claustre. És cert que assisti a les classes particulars de
tipus esoteric i molt minoritari que en aquelles dates donaven alguns
membres de I'Institut d'Estudis Catalans als seus domiciiis, per6, entre
les materies que es professaven, no hi figurava, certament, la Geografia.
Fos com fos, aviat tingué accés al cercle de geografia que havi; organitzat el professor Deffontaines a l'Institut Frands i al que assistia
també assiduament el Dr. Lluis Solé Sabaris. Seus dubte el Dr. Solé,
juntament amb un grup de ge61egs i algun geograf (Llobet, Llopis,
Fontboté, Masachs, etc.), exerci una forta influencia sobre ell. Més tard,
una beca li permeté d'ampliar estudis a Bordeus, on es doctora amb la
monograña La vallée nzoyenne d e PEyre (1954, publicada en forma resumida el 1955). Novameut a ~ s ~ a r icomensi
~a,
de nou a estudiar a peu
el Pirineu - era l'epoca en que jo encara podia pujar amb vint quilos
a l'esquena i a uns tres mil metres-i per aqueixos indrets pirinencs,
em sembla que a la val1 de Gósol, ens trobarem un dia per atzar. Uns
quants anys abans havia publicat un treball sobre els carnins de transhumincia a Catalunya. S'havia endinsat llavors ja en l'estudi de la comarca del Bages, que constituí, finalment, la seva tesi doctoral espanyola
(juny del ,1956).
Aquesta epoca intermedia entre la fi, dels ectudis i l'ingrés al professorat, l'hem passada tots o bé donant classes en un col.legi o academia
o bé trebalIaut.de "negre" o de "savi" en una Editorial. E n Joan Vil;
adopti el segon sistema. Imagino les angoixes intimes que degué passar
en aqueix periode per més que no ho aparentés (En Vili roman sempre
externament tranquil, passi el que passi), puix que s'havia casat i, les oposicions que havia firmat, suposo que les veia d'un resultat molt dubtós,
car els possibles jutges-catedritics de la materia es dividien en dos grups
iguals numericament i d'idees i metodes forga diferents. Crec que hauria
pogut evitar en part la- seva preocupació pel sol fet de pensar que la
seva dona, de re1 eivissenca, era i és un d'aquests prototipus de dona
hispinica de bon tremp i fusta noble que saben molt bé, quan es casen
a p b un de. nosaltres, els perills incerts i les angoixes, les tristeses i
desil.lusions que suposen els inicis de la nostra vida professional. El'la tingué compte que el seu marit pogués preparar assossegadament, -en la
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tranquiUitat de la llar, aqueixes oposicions. 1, superat el fet .de poder-les'
preparar, el resultat només podia ser un: les guanyi amb els vots de
tiris i troians.
A trenta anys arribava a la Universitat de Múrcia, on, poc després,
es féu cirrec de la direcció dels "Anales" de la Facultat. Era el primer
catedratic de Geografia que rebia la Facultat de Filosofia i Lletres d'aqueIla Universitat i arribava amb una important labor investigadora, que
demostrava la importancia que el novel1 professor donava en la seva
materia a l'estudi dels fets fisifs (relleu, clima, vegetació natural) en
~elacióarnb les activitats econbmiques, especialment agricultura i ramaderia, i amb els paisatges d'assentameiit i econbmics creats per l'home. ,
Igualment les seves publicacions demostraven fins a quin punt li interessava la connexió d e l a Histbria i de la Geografia, que intentava d'establir
a través de l'anilisi d'un mateix fet social o econbmic, a través de distintes fases del passat per deduir-ne, entre aquestes, les constants geogrifiques. E n són un bon exemple diversos treballs, des de Els mercats
a la Marca Hkpdnica (1950) a El esparto en el Sureste de Espaca (1965).
Es nota, a més, que en els inicis dels seus treballs d'investigació dona una
gran importancia als estudis de conjunts regionals (La isla de Formentera,
1950, que conegué molt bé pel fet d'haver-ue estat comandant en cap
mentre duraren les seves practiques militars), tendencia que culmina eii
la tesi doctoral referent a la comarca del Bages (1956) Abans havia
publicat altres estudis sobre el Piriiieu i les Balears: La tr~shumancia
en el Pirineo catalán (1950), La explotación de la sal en Ibiza i La sal en
el Mediterráneo occidental (1953). E n aquest grup de treballs entren
.de ple els capítols que ha escrit en la Geografia de Cotalunya, dirigida per
Colé Sabaris, i de la qual n'és membre del Consell de redacció.
A Múrcia (1958-65), on crea un important Seminari de Geografia,
inicia els seus estudis sobre geografia espanyola general i comenca a publicar una serie monogrifica destinada a fer coneixer els treballs realitzats en el seu Seminari. És el moment en que publica El problema de
la sequla, Los regadtos, etc., i comenCa a formar deixebles de positiva vilua, alguns dels quals l'han seguit a Barcelona per continuar treballant
al seu costat.
Unes noves oposicions (1965) el portaren a a¡ nostra Universitat.
Poc després d'haver arribat fou nomenat director del Departament de
Geograíia del C.S.I.C. a Barcelona. Uns quants mesos després fou elegit
degi de la Facultat. Aquest darrer cirrec fou causa de moltes desplaences, ja que coincidí amb I'exacerbació dels moviments estudiantins i, més
que res, amb una política rígida, molt allunyada de la seva peculiar pcistura pactista i negociadora de bon catali.
És aquí, a Barcelona, on ha recomenqat d s contactes que ja des'de
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Murcia mantenia anib les editorials de Barcelona: el 1962 accepti la direcció de la collecció "Ecumene", dedicada a obres de geografia general,
de I'editorial Vicens-Vives; el 1968, la de la col.lecció "Elcano", sobre
geografia de paisos, dVEdicionsAriel; el 1967 dirigí la publicació "La
Tierra" (editorial Salvat, dos volums i un atlas); a partir del 1969 porti
les regnes de la "Geografia Ilustrada" de l'editorial Labor i de la "Geografía de España': de l'editorial Danae; redacta- també el capitol que li
correspon d e l'obra "España", preparada per Espasa Calpe. Aquestes connexions amb l'empresa privada li permeten de fundar, l'any 1967, la
"Revista de Geografía! de la Universitat de Barcelona, que pot sortir
a la llum merces al constant mecenatge de la casa Salvat.
Al costat d'aquestes activitats, n'ha desenvolupades d'altres de tipus
didictic a nivel1 universitari: el seu manual La Peninsula ibérica (1968) ja
t é traduccions francesa (1968) i italiana (1971); per a un public molt
més ampli, ha escrit un manual de R.T.V., Campo y ciudad-en la geografia
espa6ola (en collaboració amb H. Capel, 1970).
Els darrers anys han portat, a més, la universalització del nostre company, després de. diversos viatges a Hispano-America, o n en dues d'aquelles Universitats, Mendoza i Puerto Rico, ha estat professor invitat i en
altres (Mexic, Santo Domingo, Caracas, Lima, Santiago de Xile, Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro) ha donat cursos i conferencies.
H a aprofitat els viatges per a fer treballs d'investigació a I'Altipli central
mexici, a la República Dominicana, a Puerto Rico i a la franja semiirida argentina. Igualment és fruit d'aquests viatges i dels contactes amb
professors de diversos paisos europeus i americans l'interes que sent
darrerameiit pels corrents de la nova Geografia quantitativa, que tant
de vigor té als Estats Units d'hmerica del Nord.' Sobre l'evolució actual, en els darrers quinquennis, de la ciencia que professa, Iia publicat diverses inilisis critiques i .dirigeix, seg&-ne els metodes, algunes tesis
de llicenciatura i de doctorat.
Amb aquests precedents no és estrany que distintes organitzacions
nacionals i interiiacionals li hagin demanat que formi part de llurs grups
d'estudi- des de la col.laboració en diversos plans regionals i nacionals
fins a l'encirrec, que comparteix anib el professor canadenc Benoit BrouiIlette, per part de la UNESCO, de dirigir una obra destinada als professors de Geografia hispanoamericaiis-.
És, també, membre titular de la
~.
cornissió "Geografia i Educació" de la Unió Geogrifica Internacional.
E l nostre president em perdonara una vegada inés si en aquesta, com
en altres presentacioiis, no faig cas de la tradició. L a tradició que mana
parlar més del disciirs d'En Joan Vila i ~ a l e n t í ' imenys de la seva persona. Crec que, en actes com aquest, és el recipiendarj qui domina la
materia, i no pas el qui contesta. És per aix6 que em nego rstundament
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a comentar cientificament el seu discurs. Si que voldria, en canvi, destacar la seva formació historicista, que s'endevina a través de cada ratlla
que escriu, i com el coneixement d'aquesta i del medi ambient són els
únics que permeten d'elaborar teories que serveixen tant per al passat,
com féu En Ramon d'Abadal, com per al present ; futur, com acabem de
comprovar sentint al nostre nou company.

