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Pròleg
Rosa Congost
Catedràtica d’Història Econòmica
Universitat de Girona

La missió d’un pròleg és presentar al públic el llibre que el lector té a les mans. En part,
però, aquesta feina també la satisfà moltes vegades una bona introducció, com en aquest
cas. Em permetré, doncs, fer un exercici una mica diferent. Explicaré per què penso que el
llibre pot interessar i satisfer el lector. Com a pas previ cal imaginar aquest lector. En el moment d’escriure’l, estic pensant sobretot en dos tipus de lectors potencials. I vull començar
explicant per què penso que aquest llibre pot interessar i satisfer tant un tipus com l’altre.
He pres aquesta opció, en primer lloc, perquè penso que aquesta doble circumstància és
una de les grans virtuts d’aquest llibre. Però, sobretot, perquè això succeeix en rares ocasions. I quan succeeix, és motiu de celebració i satisfacció.
El llibre que el lector té a les mans satisfarà, ben segur, el lector interessat en la història
local de Llagostera. Molts d’aquests lectors potser s’havien començat a familiaritzar amb
la història del municipi a partir del volum que recollia el primer cicle de conferències, en
el qual vaig tenir el goig de participar. És possible també que alguns d’aquests lectors
en coneguin part del contingut, perquè han pogut assistir a alguna de les conferències
programades per l’Arxiu durant la tardor del 2013. Aquest lector podrà aprofundir ara en
molts aspectes de la història de Llagostera, en un llibre farcit de noms, de llocs, de masos, de persones que li resultaran familiars i, a més, podrà enllaçar els temes tractats en
els diferents capítols des d’una perspectiva de llarga durada i a través d’un fil conductor,
que és l’ordenació del paisatge agrari. Aquest lector ha de saber que és molt afortunat.
Monografies locals com aquestes no són freqüents en el panorama editorial actual. També
és cert que aquest lector ha d’estar disposat a deixar-se sorprendre, a abandonar tòpics i,
sobretot, a fer-se preguntes. Perquè els autors, que han procurat integrar el context local
de Llagostera, tal com se’ls havia demanat, en un context més ampli, plantegen molts problemes i suggereixen, a partir de la seva expertesa, la necessitat de continuar explorant el
territori. Sap, per això, i estic pensant en els lectors més joves, que la riquesa de les fonts
disponibles, variades, i magníficament presentades al llarg del llibre, poden afavorir les
noves recerques.
Però el llibre que el lector té a les mans també satisfarà, amb tota seguretat, les persones interessades en la història del món rural català, perquè valorarà molt especialment la
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possibilitat de veure recollit en un sol llibre problemàtiques molt diferents, totes elles molt
interessants per comparar i dialogar entorn d’altres casos que coneix. En aquest sentit,
aquest llibre, com diu l’Elvis Mallorquí en la introducció, és fruit de moltes recerques, realitzades per molts investigadors en les darreres dècades. En concret cita, i en reprodueix
alguns esquemes, dels quals ell mateix n’havia estat autor, el llibre col·lectiu L’organització
de l’espai rural a l’Europa mediterrània, publicat el 2003. Però penso que encara podríem
recular una mica més en el temps i valorar el que va significar en el seu moment l’aparició
del llibre col·lectiu Homes, masos, història. La Catalunya del nord-est, publicat el 1999 per
celebrar deu anys d’investigacions d’història rural en el que acabaria essent el Centre de
Recerca d’Història Rural, en el qual també hi van col·laborar alguns autors d’aquest llibre.
Però no voldria donar la sensació que el llibre és un llibre més que, simplement, es limita a
veure, en una dimensió més reduïda, i per tant amb més profunditat, problemes que d’altres havien albirat abans. De cap manera, el llibre, per l’encert de l’enfocament dels seus
editors, que és producte, certament, de la seva expertesa, però també de la seva capacitat
d’iniciativa, adquireix el rang d’experiment de laboratori.
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Un experiment suficientment exitós com per ésser tingut en compte en noves recerques,
no només sobre Llagostera sinó sobre altres localitats. Volem remarcar, en aquest sentit,
com a elements especialment novedosos, difícils d’aconseguir, el fet d’haver reunit en
un mateix llibre: 1) treballs de diferents disciplines: treballs de geografia, d’arqueologia i
d’història de diferents èpoques, que es complementen entre si; b) treballs basats en fonts
i mètodes de caràcter molt divers, que van des de la fotografia aèria a la història oral, que
combinen troballes arqueològiques amb documentació molt diversa, entre la qual domina
la documentació de tipus notarial, però que també posa de manifest la importància de
fonts cartogràfiques, com el plànol de 1879 de l’agrimensor Agustí Bragat; c) treballs realitzats amb tecnologies molt diverses, algunes d’elles inimaginables fa alguns anys.
El llibre demostra, en el seu conjunt, la necessitat del treball en equip. Un llibre com
aquest, fa alguns anys, podia haver estat ja somniat per alguns investigadors. Però el que
és segur és que no podia haver estat elaborat per una sola persona. I el treball en equip
necessita un treball de coordinació que no sempre és fàcil de realitzar però que, ben fet, i
aquest llibre n’és una prova, pot multiplicar els efectes de qualsevol operació intel·lectual.
A més, fa uns anys, aquest llibre no hagués estat possible, entre altres raons, per les dificultats d’accés a les fonts que es conserven en els arxius. Vull dir amb això que la documentació és molt important. Però també ho són els arxivers.
La Marta Albà i l’Elvis Mallorquí han tingut la iniciativa i la capacitat de treball necessàries
per conduir aquest llibre a bon port. Però encara voldria afegir-hi un altre factor d’èxit: han
pensat i organitzat el llibre tot pensant en els potencials lectors. Per això han tingut la bona
pensada d’acompanyar cada capítol amb la presentació d’una font. D’aquesta manera el
llibre compleix una funció pedagògica inusual en un llibre d’aquestes característiques;

estic segura, a més, que els dos tipus de lectors que abans he esmentat agrairan aquest
esforç afegit i ho consideraran un encert. I, com he començat dient al principi, són rares
les ocasions en què això succeeix, i sempre és un motiu de celebració i de satisfacció. Per
això espero que a la Marta Albà i l’Elvis Mallorquí no els molesti saber que en el Centre de
Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona no només celebrem l’aparició d’aquest
llibre, sinó que també ens el sentim una mica nostre.
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Arxiu Diocesà de Girona
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s. d.	
sense data
s. n.	
sense número
s. p.	
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v.	vessana
vol.
volum

INTRODUCCIÓ
Elvis Mallorquí

Després del primer cicle de Conferències de l’Arxiu, celebrat entre la tardor del 2009 i la
primavera del 2010, que va servir per exposar davant del públic de Llagostera algunes de
les contribucions més rellevants sobre la història de la població, recollides després en el
primer volum de “Les conferències de l’Arxiu”,1 durant la tardor de l’any 2013 s’ha celebrat
un segon cicle. En aquesta ocasió s’ha escollit com a fil conductor l’ordenació del territori
rural des de l’edat mitjana fins al segle xx. Des de perspectives acadèmiques diferents
–l’arqueologia, la geografia i la història– i utilitzant fonts d’informació ben diverses –escrites,
orals, planimètriques, fotografies aèries, materials arqueològics, etc.–, els investigadors
convidats han ofert als llagosterencs alguns dels resultats de les seves darreres aportacions,
integrant el cas de Llagostera dins d’un context més ampli que l’estrictament local.
El bosc o, millor dit, l’aprofitament dels boscos per part dels habitants de Llagostera ja
havien atret l’atenció de diversos estudiosos, tant de l’època medieval com dels inicis de
la contemporània. El privilegi del rei Jaume I, que des del 1241 permetia als habitants de
Llagostera, Caldes i Santa Seclina accedir lliurement als boscos de Tossa, Caulès i Solius, va
permetre consolidar la primera institució local, la universitat, al segle xiv. Durant la dècada
de 1840 el privilegi va ser reivindicat per les classes populars davant de les pretensions dels
grans propietaris rurals, que ja s’havien apropiat d’uns boscos dedicats essencialment a la
producció de suro per a la floreixent indústria local.2
En contrast, l’espai agrari de Llagostera, allà on ha treballat la majoria de la població entre
l’edat mitjana i la primera meitat del segle xx, ha estat poc estudiat encara. En sabem algunes
coses: al segle xiv la documentació escrita recull molts petits masos ocupats per famílies
pageses que duen com a cognom el mateix nom del mas; gràcies a recents excavacions
arqueològiques, tenim unes primeres evidències de com eren aquests edificis medievals;
molts masos medievals van acabar desapareixent entre el segle xv i xvi, mentre eren absorbits
per uns propietaris de masos que, al segle xviii i xix, esdevindrien hisendats que deixaven el
treball del camp a masovers, jornalers i mossos. Aquest món és el que apareix dibuixat en el
plànol que acompanya l’amillarament del municipi de Llagostera, encarregat a l’agrimensor
Agustí Bragat el 1863 i aprovat finalment el 1879. Des d’aleshores, fa cent cinquanta anys,
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fins a l’actualitat, el paisatge agrari ha anat canviant en la mateixa mesura que ha evolucionat
la societat, el conjunt d’homes i dones que hi ha viscut. De la coexistència, sovint conflictiva,
entre propietaris rendistes i masovers a la fi del segle xix s’ha passat a una reducció del
nombre de pagesos fins al llindar de la seva extinció. Aquest fet, juntament amb els nous
aprofitaments de l’espai tradicionalment rural –per a polígons industrials i urbanitzacions– i
amb una nova consciència col·lectiva del valor del paisatge i de la necessitat de preservarlo, obren la porta a plantejar, entre tots, quin model de territori volem per a les properes
generacions.
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Aquestes darreres consideracions ens han portat, a l’hora de recollir en forma de llibre el
contingut de les cinc conferències que es van realitzar entre l’octubre i el desembre del 2013,
a canviar-ne l’ordenació. Així, hem col·locat en primer lloc el text de l’última conferència, la
que va pronunciar Josep Pintó, professor de Geografia de la Universitat de Girona. La seva
tasca al capdavant de l’equip de la Universitat de Girona que ha participat en la redacció
del Catàleg de paisatges de les comarques de Girona li ha permès posar de relleu tant els
principals valors com també les amenaces del paisatge de Llagostera a la zona de contacte
entre la plana de la Selva, els massissos de les Gavarres i l’Ardenya i la vall d’Aro. Aquesta
visió global dels diferents tipus de paisatge presents a Llagostera permet posar-ne de relleu
un, el del “mosaic agroforestal”, característic del pla del municipi i del conjunt de la plana de
la Selva. És justament a aquest paisatge, l’origen del qual es remunta a l’edat mitjana, que
la resta de contribucions del present llibre fan referència més o menys directa. En efecte,
els textos dels altres conferenciants il·lustren diferents moments de l’evolució històrica del
paisatge agrari de Llagostera, per la qual cosa els hem ordenat de manera cronològica.
Joan Llinàs, des de l’arqueologia, i Elvis Mallorquí, partint de la documentació escrita medieval,
van exposar els principals elements que coneixem en l’actualitat dels antics masos anteriors
a la Pesta Negra del 1348. En el present llibre, però, hem separat les seves contribucions,
complementàries en molts aspectes, en dos textos diferenciats per tal de fer més entenedor
què aporta cadascuna de les fonts documentals estudiades.
Pere Gifre, historiador de l’època moderna, va resseguir les transformacions dels masos de
Llagostera durant els segles xvi i xvii. Mentre alguns propietaris de masos, com els Llambí, van
aconseguir ampliar les seves propietats amb la incorporació de masos rònecs, abandonats i
sense propietari, d’altres van endeutar-se fins al punt d’haver de vendre els masos. El període
estudiat és, a més, clau per entendre com els pagesos dels masos van aconseguir, enfront
dels senyors feudals, consolidar els seus drets de propietat sobre les cases on vivien i les
terres que treballaven.
La següent conferència va ser la dels professors de Geografia Francesc Nadal, de la
Universitat de Barcelona, i Jesús Burgueño, de la Universitat de Lleida. El punt de partida de

la seva contribució era el plànol de l’amillarament de Llagostera que va elaborar l’agrimensor
Agustí Bragat entre el 1863, quan li van encarregar, i el 1879, quan el va lliurar després que
l’ajuntament acabés de pagar-li la feina. L’objectiu de la seva exposició era entendre tant les
circumstàncies personals de l’autor del plànol com el context polític i legislatiu en què es va
realitzar. El plànol, tot i que no es conserva sencer, és un document excepcional per conèixer
el territori rural de Llagostera durant la segona meitat del segle xix si es té present, sempre,
que va ser creat per a una finalitat purament fiscal.
Finalment, la darrera intervenció fou la d’Enric Saguer, professor d’Història Econòmica de la
Universitat de Girona. Després d’exposar les crisis successives que van afectar l’economia
agrària des de mitjans del segle xix, va presentar els resultats de diversos projectes de recerca
basats en entrevistes orals a famílies d’hisendats i a famílies de masovers. Es tracta d’una
metodologia útil per copsar, més enllà de les experiències vitals de cada persona i família,
tendències generals en l’evolució d’aquests grups socials tan vinculats al camp.
Atesa la diversitat d’aproximacions a la història del paisatge agrari de Llagostera i el gran
nombre de fonts documentals utilitzades, hem cregut que seria útil per a tots els lectors
poder completar els textos elaborats pels diferents investigadors amb una breu presentació
–al capdavant del capítol respectiu en el llibre– d’un dels documents que cadascun d’ells ha
utilitzat. Així, incloem una fotografia aèria de Llagostera, una de les restes de l’antiga casa
de l’Era de la Llaca, una imatge d’un dels pergamins que conformen el capbreu de Panedes
que va fer redactar l’abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols el 1319, l’arbre genealògic de
la família Llambí de Panedes, la primera pàgina del llibre de Vendas y altres translacions de
domini dels anys 1559-1599, un establiment emfitèutic d’una parcel·la per construir-hi una
casa del 1819, un detall del plànol parcel·lari de Llagostera elaborat per Agustí Bragat i un
fragment de la transcripció de l’entrevista realitzada a una masovera.
En molts aspectes, aquest llibre és deutor de les recerques que, des de fa molts anys, s’estan
duent a terme des del Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona. En
concret, un dels fruits d’aquesta tasca d’investigació, el llibre L’organització de l’espai rural
a l’Europa mediterrània, que comparava la història dels masos de les terres de la Catalunya
Vella amb la de les possessions de Mallorca i els poderi del centre d’Itàlia,3 ha servit de
model per a l’estructura del present llibre de Llagostera. Molt probablement el fet que tant
aquest llibre, publicat el 2003, com les recerques en què es basava, fos obra d’un col·lectiu
d’historiadors feia que la visió predominant sobre l’evolució històrica del món rural fos
eminentment social. Els pagesos, els senyors feudals, els propietaris, els masovers eren els
grans protagonistes de l’evolució històrica.
L’espai, tanmateix, era secundari. Tot i remarcar l’interès de les representacions cartogràfiques
del segle xviii per descobrir diferents tipus de mas a les comarques gironines,4 en la resta
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d’apartats sobre els masos no hi ha cap il·lustració, a excepció d’unes figures esquemàtiques
que representen l’evolució del poblament rural a les comarques gironines entre el segle x
i el xix. Segurament en aquell moment l’abast de les recerques realitzades no permetien
analitzar monogràficament cap població gironina en tota aquesta extensió cronològica ni,
per tant, tampoc permetien fer-ne cap representació cartogràfica detallada. D’aquí l’ús d’uns
esquemes evolutius que, tot i no voler correspondre a cap realitat concreta, estaven inspirats,
precisament, en el terme de Llagostera, prou extens i diversificat com per reunir moltes de
les transformacions que es produïen arreu de les terres gironines, i en el que coneixíem, fa
deu anys, de la seva evolució històrica.5 Com a punt de partida del present treball, creiem
oportú reproduir a continuació, amb les respectives explicacions complementàries, aquests
esquemes que recullen l’ordenació del territori en quatre moments històrics diferenciats: el
temps de les vil·les de l’alta edat mitjana (cf. Figura 1.1), el moment de plenitud demogràfica
anterior a la crisi derivada de la Pesta Negra de 1348 (cf. Figura 1.2), la reestructuració del
món rural al llarg dels segles xvi i xvii (cf. Figura 1.3) i el segon moment de màxima ocupació
del camp català fins a mitjan segle xix (cf. Figura 1.4).
En el cas del cicle de conferències organitzat a Llagostera, que es recull en el present treball,
es manté aquest to marcadament social dels canvis ocorreguts en el món rural entre l’edat
mitjana i l’actualitat. No en va, tres dels conferenciants han participat activament en les
recerques del Centre de Recerca d’Història Rural. La incorporació d’arqueòlegs i geògrafs en
el cicle i en el llibre, però, pot donar un major relleu a les qüestions relatives al paisatge. En
tot cas, amb les contribucions d’uns i altres, es pretén aportar una visió més global sobre una
Figura 1.1. El paisatge rural a l’alta
edat mitjana, segles ix-x
Als segles ix i x, el poblament rural
s’estructurava en vil·les, unes circumscripcions amb uns termes propis a
l’interior dels quals existien terres de
cereals i vinyes. Els habitatges, però,
no sabem com eren físicament ni si
estaven agrupats o aïllats. Al llarg del
segle x es va delimitar una nova entitat
territorial que agrupava més d’una vil·
la i les col·locava sota la dependència
d’una església: es tracta del naixement
de la parròquia.

Figura 1.2. El paisatge rural abans de
la Pesta Negra, 1348
A l’interior de la parròquia, ja plenament constituïda al segle xi, les vil·les
de l’alta edat mitjana van convertir-se
en els veïnats. És aquí on, de mica en
mica, van apareixent els masos, unes
explotacions agràries familiars que
estaven formades per un habitatge, la
quintana –amb els horts– i un conjunt
de terres disperses on es conreaven
els cereals i la vinya. Els habitants
dels masos disposaven del domini útil
sobre aquests béns i havien de pagar
uns censos als senyors directes; a
més, gaudien d’uns drets d’ús sobre
els boscos i els espais incultes i sobre
unes infrastructures bàsiques: el molí,
la ferreria i el forn. Al voltant de l’església i del castell, que va generar un
terme territorial propi, es van anar concentrant les cases d’unes famílies que,
tot i tenir petites parcel·les, no vivien
exclusivament de l’agricultura.
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Figura 1.3. El paisatge rural a l’època
moderna, segles xvi-xvii
Els daltabaixos demogràfics que van
seguir la Pesta Negra de 1348 van
alterar profundament l’organització de
les àrees rurals. Mentre les viles aviat
van recuperar els nivells de població i
d’activitat del segle xiv, al camp molts
masos van quedar rònecs o abandonats i les seves terres van ser incorporades a les propietats dels habitants
dels masos veïns que van sobreviure
a la crisi. Part de les terres abandonades, convertides en boscos, i alguns
molins van quedar com a propietat
dels titulars dels masos. Això va ser
possible pel progressiu allunyament
dels senyors dels castells i pel fet que
la universitat dels homes de cada lloc,
formada sobretot pels propietaris de
masos, va encarregar-se de les funcions lligades al castell. La parròquia
i, en menor mesura, els veïnats van
mantenir-se durant tota l’època moderna com a marc fonamental d’estructuració del camp.
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Figura 1.4. El paisatge rural a mitjan
segle xix
El creixement demogràfic de la segona
meitat del segle xviii i la primera meitat
del segle xix va generar un augment de
la demanda de terres que només podia ésser satisfeta amb un important
procés de desforestació. El creixement
de la població rural i urbana, d’una
banda, i el desenvolupament del comerç, de l’altra, van generar una demanda de productes tradicionals dels
boscos –llenya i carbó– i va incentivar
l’explotació dels boscos amb finalitats
industrials –fusta i suro–. Els propietaris dels masos, motivats alhora per
l’augment dels preus d’aquests productes i per la demanda de terres, van
ser els principals protagonistes d’una
onada de privatització de les terres
boscoses i ermes. El resultat va ser
una parcel·lació de les terres dels masos –sotretot dels boscos i dels erms,
però també de les terres de cereals–,
un increment de les terres destinades
als horts i al conreu de la vinya i l’olivera, i transformacions importants en els
paisatges forestals.

qüestió fonamental: la història del paisatge d’una de les principals comarques naturals de les
terres de Girona, el de la plana de la Selva, del qual a Llagostera se’n conserva una part ben
representativa. Cal, però, advertir que les contribucions recollides aquí no són fruit de cap
recerca sistemàtica sobre la història i el territori de Llagostera. Tots els autors som conscients
que queden molts aspectes pendents d’estudi. Afortunadament un d’aquests temes ja té
qui l’estudia: Eduard Díaz, sota el guiatge de Rosa Congost, ha encetat l’anàlisi dels més de
mil establiments emfitèutics contractats a Llagostera i enregistrats al Registre d’Hipoteques
entre el 1768 i el 1862. Però encara mancarà l’estudi aprofundit del contingut del plànol
de l’amillarament de Llagostera dibuixat per Agustí Bragat entre el 1863 i el 1879, en què
figuren les parcel·les i els propietaris del terme de Llagostera i les quantitats que pagaven a
l’estat. També quedarà pendent l’anàlisi de diferents sèries de capbreus que connectin les
informacions més accessibles dels segles xviii i xix amb les medievals. Igualment, reunir totes
les dades històriques sobre el paisatge de Llagostera en un Sistema d’Informació Geogràfica
que permeti la seva anàlisi global i parcial, sincrònica o diacrònica, és una altra tasca que
no s’ha ni plantejat. Però, qui sap, potser el simple fet de reunir aquí les perspectives
de diferents autors sobre el paisatge rural de Llagostera pot motivar l’inici de l’exploració
d’aquests camins encara no fressats.

NOTES
1
2
3
4
5

Albà-Mallorquí, 2010.
Alvarado, 2010; Congost, 2010; Mallorquí, 2010a; Soldevila, 2010.
Congost-Jover-Biaggioli, 2003; La masia, 2005.
Congost-Jover-Biaggioli, 2003: p. 25-29.
Congost-Jover-Biaggioli, 2003: p. 41, 51, 67 i 91.
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llAgOSTerA,
deS del Cel

FoNt: Institut Cartogràfic de
Catalunya (ICC), 2013
Figura 2 .1 . Ortofotografia del nucli
de Llagostera i voltants

El paisatge a partir
d’una fotografia aèria
Josep Pintó

L’escola paisatgística alemanya de mitjans segle xx, personificada en la figura del geògraf
Karl Troll, va establir els fonaments d’una anàlisi del paisatge que ha tingut continuïtat fins
avui dia, basada en la identificació de les unitats de paisatge que es poden distingir en la
superfície terrestre. Aquestes unitats són entitats territorials discretes que es diferencien
unes de les altres en base a la seva morfologia, és a dir, el tipus de patró o mosaic que
configuren els diversos elements presents a la superfície terrestre. Són el resultat de la
interacció d’elements, agents i processos, tant de tipus natural com socioeconòmic i cultural.
S’ha de tenir en compte que tant les unitats de paisatge com els elements que les componen,
els agents i els processos que els condicionen han anat canviant al llarg del temps.
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Karl Troll va ser pioner en la utilització de les fotografies aèries convencionals com a instrument
principal d’una metodologia orientada a la identificació dels elements del paisatge i les
unitats que conformen. Des d’aleshores les fotografies aèries i la resta d’imatges captades
per sensors remots –imatges satèl·lit, imatges de radar, etc.– s’han convertit en una eina
indispensable en l’anàlisi paisatgística.
La fotointerpretació consisteix en la identificació dels elements del paisatge presents en
un territori i a establir quina és la configuració que adopten –posició geogràfica, extensió,
dominància, etc.–, a partir de l’observació d’imatges verticals captades des d’avions o satèl·lits.
Els avantatges enfront de les observacions de camp són òbvies ja que s’obté una imatge
general del terreny sense obstacles que interfereixin el camp visual. A més, en l’actualitat el
tractament d’aquestes imatges amb el software dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)
permet emmagatzemar una gran quantitat d’informació territorial georeferenciada, a més de
permetre mesurar i relacionar espacialment els elements presents a la superfície terrestre,
aspecte de gran utilitat entre d’altres per a l’anàlisi i l’avaluació del paisatge.
La fotografia aèria permet efectuar una lectura del paisatge que és més completa quant millor
es coneix l’evolució dels processos històrics que han tingut lloc en l’espai objecte d’estudi. En
molts casos ha facilitat la identificació en el terreny d’elements d’època romana o medieval
com, per exemple, calçades, centuriacions, parcel·laris i xarxes de camins.

Malgrat les seves bondats, presenta també alguns inconvenients, com per exemple el fet que
s’obté una visió perpendicular a la superfície del terreny, que exigeix una certa expertesa per
part de l’observador per identificar i situar els elements representats, i també que l’anàlisi ha
de quedar restringida als aspectes més quantitatius, ja que tot el conjunt de valoracions de
tipus estètic i les basades en la percepció, tant de tipus individual com procedents de grups
socials diversos, és inevitable que es basin en les impressions obtingudes en el contacte
directe, a pla terreny, amb el paisatge.
En el cas de Llagostera la fotografia aèria que es mostra en aquest apartat permet identificar
amb claredat diferents elements del paisatge. Pel que fa a la morfologia urbana del nucli
de població, es posa de manifest el creixement espacial de la ciutat, de manera que es
pot relacionar el procés amb les diferents polítiques urbanes vigents en cada període, des
del petit nucli històric de carrers estrets que encerclen el petit turó coronat per l’església i
les restes de l’antic castell de Llagostera, fins als successius eixamples urbans de trama
ortogonal, estesos en direcció sud i sud-est, amb l’aparició de morfologies del tipus ciutatjardí. També s’aprecien nítidament les morfologies pròpies del sòl industrial en uns petits
polígons situats als afores i a banda i banda de l’antic ramal de la carretera C-65 de Girona
a Santa Cristina que passava per l’interior de la vila, així com la urbanització Llagostera
Residencial, inicialment deslligada del nucli urbà i actualment separada del nucli per la
variant de Llagostera de la carretera C-65.
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L’observació de les ortofotos permet també seguir l’evolució dels paisatges agraris, així com
la textura, les formes, la dimensió i la posició en l’espai de les parcel·les de conreu. En el
cas de Llagostera, s’observa com en el sector nord les parcel·les són de petites dimensions
i la seva orientació s’adapta a la morfologia imposada pel traçat de les rieres de la Resclosa
i de Banyaloques. Més al nord i cap a l’oest les parcel·les presenten unes dimensions més
grans i la seva forma s’adapta al traçat dels elements lineals del paisatge, sobretot a la densa
xarxa de camins i a cursos d’aigua, com la riera Gotarra, de fàcil identificació en la imatge
per la línia de vegetació de ribera que en ressegueix el curs de sud a nord. La gran superfície
del bosc de la Torre, a ponent del nucli urbà, és creuat per una línia elèctrica que s’aprecia
nítidament a l’ortofoto pel traçat rectilini que passa a tocar de can Calvet i travessa pel bell
mig del bosc fins a can Guilla.
A Catalunya l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) posa a disposició, tant dels professionals
com del públic en general, un ampli repertori d’imatges captades per sensors remots.
Per mitjà del visor de la pàgina web www.icc.cat/vissir3/ es poden observar, en pantalla o
descarregar directament a l’ordinador, un ampli repertori d’ortofotos, cartografia topogràfica i
mapes temàtics que elabora l’ICC, un material de gran qualitat, indispensable actualment en
l’anàlisi territorial i paisatgística, i a l’abast de tothom.

El paisatge de la plana de la Selva:
valors i problemàtiques.
Una aproximació geogràfica
al paisatge de Llagostera
Josep Pintó
Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP)
Universitat de Girona
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Des de fa un temps l’interès pel paisatge ha crescut enormement, no sols en l’àmbit científic
i en sectors professionals relacionats amb l’ordenació del territori, sinó també en amplis
sectors de la societat que manifesten la seva preocupació per les transformacions sofertes pel
paisatge en les darreres dècades. En el camp científic l’interès per l’estructura i la dinàmica
dels paisatge està en relació amb els processos de canvi ambiental global que està patint la
biosfera –canvi climàtic, pèrdua de sòls agrícoles, pèrdua de biodiversitat, contaminació del
sòl i de l’aigua, etc.–. Molts d’aquests processos són el resultat acumulatiu de transformacions
locals que per sinergia reforcen el canvi global. Per altra banda, el paisatge constitueix un
patrimoni ambiental, cultural i històric que influeix en la qualitat de vida dels ciutadans.
També és un recurs econòmic tant per les activitats agràries i forestals tradicionals com pel
turisme. En resposta a la preocupació creixent entorn de la transformació del paisatge, el
Consell d’Europa va aprovar l’any 2000 la Convenció Europea del Paisatge, document que
ha inspirat moltes de les polítiques paisatgístiques que s’han portat a terme en els estats de
la Unió Europea (UE) des de llavors.
A Catalunya, la Llei del paisatge aprovada l’any 2005 insta a integrar en els plans d’ordenació
territorial i urbanística mesures per a la conservació, la gestió i l’ordenació dels paisatges
catalans. La mateixa llei planteja la confecció dels Catàlegs del paisatge per tal d’identificar els
paisatges existents i proposar els criteris i les accions adequades per a la seva conservació i
gestió.1 El Catàleg del paisatge de les Comarques Gironines va identificar vint-i-sis grans unitats
de paisatge, compreses en la seva totalitat o parcialment dins els límits de les comarques
gironines.2 El municipi de Llagostera queda inclòs en bona part a la unitat Plana de la Selva,
encara que els relleus de muntanya de la perifèria del terme pertanyen a les unitats de
les Gavarres i de Cadiretes-l’Ardenya. A continuació, després d’una breu presentació del
concepte de paisatge, es descriuran les característiques principals del paisatge de la plana
de la Selva, amb especial atenció al cas de Llagostera.

1. El paisatge
El terme paisatge fa referència en primera instància a un concepte abstracte, complex i
polièdric, que s’ha desenvolupat i ha pres forma al llarg de més d’un segle de pràctica
geogràfica. El paisatge es pot definir en una primera aproximació com “l’aspecte del
territori”, la fesomia que presenta la superfície terrestre en un lloc i en un temps determinat.
El paisatge és, per tant, una amalgama de formes, una morfologia originada per l’entramat
constituït pel conjunt d’elements pertanyents a la matriu biofísica del territori: la topografia,
la litologia, les formes de relleu, la xarxa fluvial i el conjunt d’ecosistemes. Aquesta matriu
biofísica ha estat modificada per l’actuació humana al llarg de la història per mitjà de la
construcció dels assentaments de població, els canvis provocats en les cobertes del sòl,
la implantació d’infraestructures de tot tipus i de qualsevol altre artefacte emplaçat a la
superfície terrestre. El conjunt que en resulta constitueix uns patrons o mosaics que es
poden caracteritzar d’acord amb la composició i la disposició dels elements en l’espai, així
com per la dominància d’un o altre tipus sobre els altres i les formes o morfologies que
adopten.
Cal subratllar que el paisatge és el resultat d’una evolució en el temps. La morfologia del
paisatge és el resultat de processos actuals i històrics i, a vegades, aquests darrers tenen una
importància cabdal en la caracterització paisatgística. Aquest és el cas, per exemple, de la
mida, la forma i la disposició de les parcel·les de conreu, o de la xarxa de camins, en molts
paisatges agraris. També els paisatges de l’alta muntanya mostren l’empremta de processos
geomorfològics produïts en períodes molt reculats en el temps. Per aquesta raó hom ha
suggerit que el paisatge es pot interpretar com un palimpsest, on coexisteixen testimonis de
totes les èpoques i on els nous elements a vegades se sobreposen, a vegades s’entrellacen,
amb els antics. Els paisatges urbans en són un bon exemple.
Aquesta concepció morfològica del paisatge va ser bastida primer per l’escola de geografia
alemanya de finals del segle xix i continuada i enriquida per l’escola francesa de geografia
regional a principis del segle xx, representada a Catalunya per Pau Vila, i va ser predominant
pràcticament fins a mitjans del segle passat. A partir dels anys 50 del segle xx i en relació
amb la formulació del concepte de sistema per part de Von Bertalanfy, el paisatge es va
conceptualitzar com el resultat visible del funcionament d’un sistema territorial en un espai
concret. Igual com ha passat amb el concepte “ecosistema”, al principi un model construït
per interpretar les complexes interrelacions existents entre els éssers vius i els components
del medi abiòtic, el terme “paisatge” s’ha utilitzat en la pràctica també per designar entitats
territorials concretes.
És des de la perspectiva sistèmica del paisatge que Martínez de Pisón considera el paisatge
la manifestació formal dels fets geogràfics.3 Actualment la fesomia o aspecte del paisatge es
pot considerar com la cristal·lització morfològica del funcionament del sistema territorial que
opera en un espai concret, una estructura subjacent que està constituïda per un subsistema
biofísic i per un subsistema socioeconòmic i cultural –economia de mercat, drets de propietat,
legislació, normativa de planejament territorial, sistema polític de presa de decisions, etc.– i
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Figura 2.2. Els components del paisatge
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que produeix com a resultat el paisatge visible, el mosaic paisatgístic, de manera que cada
territori presenta una morfologia, un aspecte, una fesomia pròpies.
Els elements del paisatge no són entitats independents sinó que molts d’ells estan fortament
interrelacionats, de manera que els canvis que es donen en un element provoquen
alteracions en el funcionament o en la morfologia d’aquells més directament vinculats, de
manera que tot el conjunt del paisatge en pot resultar afectat. El exemples són nombrosos:
des de les transformacions provocades pels canvis climàtics, de tipus estacional o a més
llarg termini, fins les modificacions dels paisatges agraris derivades de la implementació de
les disposicions impulsades per la Política Agraria Comunitaria (PAC). El paisatge, a més,
no és estàtic ni es pot fossilitzar, és el reflex del sistema territorial vigent en cada moment
històric. El paisatge canvia perquè també canvia el sistema territorial que el produeix –canvis
ambientals, canvis econòmics, canvis socioculturals. Quan els canvis es donen a gran escala
i afecten àrees extenses són considerats com una transformació del paisatge.
En els darrers anys el concepte de paisatge ha incorporat també tots aquells aspectes
relacionats amb la dimensió perceptiva, la imatge subjectiva del paisatge que cada individu o
grup social construeix en funció dels significats atribuïts als llocs, en relació amb l’experiència
de l’espai viscut, del background cultural i del sistema de valors dominant. De manera
que el paisatge incorpora també uns valors atorgats i una càrrega de significats, tant de
tipus individual com col·lectiu. La recent presa en consideració dels elements intangibles
del paisatge com els sons, les olors, la tranquil·litat o el fet de constituir un component de
la identitat individual o col·lectiva, respon a la importància d’aquesta nova dimensió. Cal

remarcar que sovint han estat els artistes o els escriptors qui millor han sabut extreure i
expressar l’esperit d’un lloc, el genius loci, de manera que segons Martínez de Pisón “els
paisatges no són només ells, sinó també els valors atorgats. A vegades aquests són més visibles
a les biblioteques que al camp”.4
A la vista del que s’acaba d’exposar, el paisatge és el producte de la integració de tres
grans components: sistema territorial, morfologia i imatge (cf. Figura 2.2). És per tant un
concepte complex i en la seva dimensió aplicada gairebé inabastable per un especialista
individual. És per aquest motiu que sovintegen més les aproximacions parcials centrades
en només alguns dels elements i els processos constitutius del paisatge que les anàlisis
globals. Per altra banda, el concepte de paisatge pot ser també considerat com un model
per interpretar el funcionament del territori, model del qual es deriven unes bases teòriques
i metodològiques suficients per a una comprensió dels fenòmens i els processos territorials
en clau paisatgística. Un model que consisteix en una interpretació completa, holística, del
territori i amb capacitat d’integrar l’anàlisi morfològica, l’evolució històrica, les dinàmiques,
la dimensió perceptiva i cultural, la valoració, l’avaluació i la capacitat de formular criteris i
accions per a una millor gestió i ordenació territorial.

2. El sistema territorial del paisatge de la Selva
La comarca de la Selva, situada a l’extrem sud-oest de l’àmbit territorial de les comarques
gironines, presenta una gran diversitat paisatgística. Aquest fet es deu, per una banda, a
la notable extensió que ocupa la comarca –995 km2–, però sobretot al fet que s’estén des
de la costa fins al peu de la cinglera del Far i a través de tres grans unitats de relleu de
Catalunya: les serralades Litoral i Prelitoral, i la depressió Prelitoral, la qual s’interposa entre
les dues alineacions de muntanyes esmentades. En el Catàleg de Paisatge de les Comarques
Gironines, la comarca de la Selva queda repartida de manera desigual entre vuit unitats
de paisatge diferents: Montseny, Baix Montseny, Montnegre, Cadiretes, plana de la Selva,
Guilleries, Rocacorba i Collsacabra.5 Són, però, les unitats de la plana de la Selva, Cadiretes
i Guilleries les que ocupen més extensió a la comarca. Donat que Llagostera es troba
emplaçada a la plana selvatana i que el terme municipal cavalca també sobre el massís de
Cadiretes-l’Ardenya, seran aquestes dues unitats les que centraran la descripció paisatgística
que ve a continuació.
Com s’ha comentat més amunt, els paisatges són el resultat del funcionament d’un sistema
territorial, biofísic, socieconòmic i cultural que evoluciona al llarg del temps. La matriu biofísica
del territori està constituïda en primer lloc pel relleu, l’esquelet del territori, que en el cas de
la plana de la Selva es correspon amb una depressió tectònica originada en les distensions
de l’escorça succeïdes en finalitzar els moviments compressius propis de l’orogènia alpina;
depressió reblerta de materials sedimentaris, principalment llims, argiles, arcoses i graves,
dipositats en el Pliocè i el Pleistocè superior i responsables de la fertilitat dels sòls agrícoles
de la plana. En alguns punts afloren materials volcànics, testimoni de l’activitat eruptiva
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que tingué lloc en el Terciari i el Quaternari. Les fonts termals que es troben en punts com
Caldes de Malavella o Santa Coloma de Farners estan precisament en relació amb el sistema
de fractures que afecten el sòcol i que van facilitar les manifestacions del vulcanisme. La
diferent resistència a l’erosió dels materials sedimentaris dipositats, i en algun cas volcànics,
ha permès la presència de petites serres d’ondulacions suaus que trenquen la monotonia
del relleu planer predominant. A Cadiretes-l’Ardenya, el substrat geològic és homogeni i
format bàsicament per granitoids, fet que ha condicionat l’aparició d’un modelat de tipus
granític amb presència de formes característiques com els doms, les pedres cavalleres o els
amuntegaments de boles de granit. Els doms són una de les formes de relleu més esteses,
les quals donen lloc a turons de vessants escarpats, que es presenten aïllats o agrupats en
conjunts més grans.
El clima de la plana de la Selva és de tipus mediterrani litoral subhumit, amb una precipitació
mitjana anual de 736 mm segons les dades de l’observatori situat a l’aeroport de Girona.
Al massís de Cadiretes-l’Ardenya les precipitacions són una mica inferiors, tot disminuint a
mesura que hom s’apropa a la costa, on se situen a l’entorn dels 650 mm. Malgrat aquestes
quantitats totals, una característica del clima mediterrani és la irregularitat del règim
pluviomètric, tant al llarg dels mesos de l’any com entre un i un altre any. De tal manera que
el règim pluviomètric és TPHE –ordre de les estacions de més a menys precipitació caiguda:
Tardor, Primavera, Hivern, Estiu– i el mes de juliol és àrid. Per altra banda, les temperatures
mitjanes mensuals oscil·len des dels 6,9ºC del mes de gener fins als 22,9ºC dels mesos
de juliol i agost, amb una mitjana anual de 14,3ºC –dades de l’observatori de l’aeroport de
Girona. L’aridesa estival del clima condiciona que la vegetació potencial sigui l’alzinar i, en els
llocs més rosts, la sureda, o sigui, una vegetació escleròfil·la, amb fulles petites i endurides
adaptades a retenir la poca aigua disponible a l’estiu.
La plana està drenada per dues xarxes hidrogràfiques principals. El sector sud i el sud-oest
pertanyen a la conca de la riera de Santa Coloma, mentre que els sectors nord-est i de
llevant són drenats per l’Onyar i la seva xarxa d’afluents. Una petita àrea de l’extrem oriental,
a l’entorn de Llagostera, pertany a la conca alta del Ridaura. La verneda seria la vegetació
potencial de la majoria dels cursos d’aigua amb un cert cabal, però en l’actualitat la vegetació
de ribera està força degradada i transformada en plantacions de pollancres i plàtans. Malgrat
tot, encara resten algunes rieres i recs vorejats per arbredes on abunden els freixes, els
salzes, els àlbers i els pollancres.
Les activitats agrícoles, ramaderes i l’aprofitament dels retalls de bosc han estat les principals
intervencions humanes sobre el medi durant molts segles. Només a partir de la segona
meitat del segle xx han aparegut nous elements que han transformat el paisatge de forma
important. Per una banda l’expansió de les urbanitzacions en els espais forestals i per l’altra
el desenvolupament de les infraestructures de comunicació com l’autopista AP-7, l’ampliació
de la carretera N-II –actualment autovia A-2– i la línia del tren d’alta velocitat (TAV).
Al sector de la capçalera de l’Onyar els nuclis urbans són de dimensions molt reduïdes,
aquest és el cas de Brunyola, Sant Martí Sapresa, Sant Dalmai o Salitja. A les valls de les
rieres de Santa Coloma i de Vallcanera, els principals nuclis urbans, com Santa Coloma de

Farners, Riudarenes i Sils, han crescut a redós de la carretera C-63. Als vessants d’alguns
turons es manté el caràcter forestal del paisatge, dominat per pinedes, alzinars i rouredes. La
seva presència s’alterna amb diferents urbanitzacions, com les de Vallcanera Parc i Maçanet
Residencial Parc. Les riberes de les rieres de Santa Coloma i Vallcanera, així com els estanys
de Sils i de la Camparra permeten el desenvolupament de petites zones humides amb algunes
vernedes. Molts d’aquests boscos han estat substituïts per platanedes i pollancredes. Aquest
tipus de paisatge està molt estès en els municipis de Sant Coloma de Farners, Riudarenes,
Sils i part del terme de Maçanet de la Selva.
Als peus dels massissos de les Gavarres i de Cadiretes s’estenen amples superfícies
agrícoles, majoritàriament de secà, que es barregen amb fragments de boscos: pinedes de
pi pinyer, alzinars i rouredes. Els centres urbans de Cassà de la Selva, Llagostera, Caldes
de Malavella i Vidreres converteixen aquest àmbit en el més urbanitzat de tota la plana. En
aquests municipis hi han proliferat desenvolupaments urbanístics de baixa densitat. És el cas
de les urbanitzacions Mas Flacià, King Park, el Llac del Cigne o els Escuts.
Al conjunt de la plana de la Selva actualment predomina un tipus de paisatge caracteritzat
per la presència d’un mosaic agroforestal en el qual la vegetació espontània representa el
45% de la superfície, l’espai agrari recobreix el 48% del territori, mentre que l’espai construït
ocupa un 8%, del qual les urbanitzacions suposen gairebé la meitat, un significatiu 3,6%.
Origen medieval del paisatge de la plana de la Selva
Malgrat la seva complexitat i el fet de no ser l’objecte central d’aquesta comunicació, a
continuació s’exposen unes breus notes sobre l’origen medieval del paisatge de la Selva,
per remarcar la importància de l’evolució històrica dels paisatges, que hom ha definit com a
palimpsests on coexisteixen testimonis de totes les èpoques. Els orígens medievals es posen
de manifest en molts elements dels paisatges agraris que han perviscut al llarg dels segles
fins a l’actualitat com, per exemple, els límits de les parcel·les, les xarxes de camins i alguns
llocs centrals com són masos i veïnats. Aquests elements són el resultat de l’acció de les
persones en el territori al llarg del temps en funció dels canvis provocats en la demografia,
l’economia, la societat i l’organització política.6
El paisatge de la plana de la Selva és el resultat d’un procés d’evolució conjunta entre la
superposició d’una pauta cultural a una pauta biofísica preexistent. Són uns paisatges que
s’originaren i es van articular al voltant d’un mas o d’un petit nucli de poblament i que
pretenien proporcionar l’autosuficiència de recursos en un entorn rural. Dels paisatges
agroforestals se n’obtenien productes agraris, però també llenyes i fusta, i si les masses
forestals eren prou grans, alguns quintars de carbó vegetal, a més d’algun animal de caça.
Així, per exemple, està documentat com l’any 1151 els comtes de Barcelona cobraven el
delme de cent seixanta-nou masos de Llagostera, masos que devien estar enquadrats en les
vil·les i vilars altmedievals, algunes d’elles hereves de les vil·les romanes, però de les quals
no es disposa d’informació sobre els habitatges que les composaven.7 Les dades existents
sobre els veïnats medievals de Llagostera posen també de manifest la persistència fins a
l’actualitat d’estructures territorials amb unes arrels seculars. Els topònims dels veïnats de
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Panedes, Mata, Ganix i Sant Llorenç entre d’altres, apareixen ja citats en documents datats
entre els segles x i xiv. La intervenció històrica secular sobre el paisatge no es detecta només
en les zones de conreu, sinó que l’aprofitament forestal va ser una activitat bàsica per a la
supervivència de la població en molts períodes de crisi. En el cas de la Selva i de Llagostera
en particular, l’aprofitament de les suredes hi va tenir un paper cabdal.
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L’expansió de la sureda
Mentre que l’activitat agrícola s’ha mantingut sense grans canvis a la plana selvatana, almenys
des del període medieval, no ha passat el mateix amb les cobertes forestals que s’estenen
pels massissos veïns, principalment a Cadiretes-l’Ardenya i les Gavarres. Tradicionalment
el bosc mediterrani que colonitza aquests massissos havia estat aprofitat per a l’obtenció
de llenya i carbó vegetal, tant per a l’ús domèstic com per als petits tallers artesans, i era la
principal font de combustible disponible per a la població. D’aquí que durant molts segles
tingués un règim d’aprofitament de tipus comunal. Aquesta situació va donar un tomb al llarg
dels segles xviii i xix, segles en què es va desenvolupar la indústria del suro, en produir-se
la consolidació de la privatització dels boscos en detriment dels usos comunals, procés que
culminaria a la segona meitat del segle xix amb les reformes liberals.
Precisament el municipi de Llagostera va ser un dels llocs on les tensions entre els defensors
dels usos comunals i els hisendats que maldaven per apropiar-se de l’aprofitament exclusiu
dels terrenys forestals van ser més fortes, sobretot en períodes concrets com el 1843 i el
1855, dos moments de radicalització constitucional i política.8 Els primers s’emparaven en
un privilegi reial concedit el 1241 que atorgava als veïns de Llagostera el dret d’aprofitament
dels boscos del terme –fer llenya, tallar fusta, collir fruits, caçar, pasturar–, el qual finalment
va acabar per desaparèixer en benefici dels grans propietaris rurals. Els amillaraments sorgits
a la segona meitat del segle xix com a nous instruments fiscals d’inventari de la riquesa
rústica ja van contemplar aquells boscos en litigi com a propietat privada.
L’expansió de les suredes es dóna doncs en un període sociopolític on es produeix
la transició des d’un sistema d’aprofitament comunal del bosc a un de privat, fet que
explica en part l’expansió de la sureda afavorida per l’acció humana, ja que els propietaris
necessitaven garanties del retorn de la inversió feta en les noves plantacions. Dades com
les recollides en el Diccionario geográfico-estadístico-histórico, publicat entre el 1846 i el
1850, de Pascual Madoz reflecteixen aquesta expansió de les suredes a expenses dels
alzinars en els boscos de Llagostera.9
També les referències escrites de l’ofici de taper –artesà elaborador de taps de suro– que
existeixen des de mitjans del segle xviii a diferents localitats de la Selva denoten els inicis del
desenvolupament de la indústria del suro. Per Barbaza, la fabricació a escala comercial del
xampany francès, iniciada el 1730, va estimular el desenvolupament de la indústria del suro
a la Costa Brava.10 A Llagostera la primera referència a l’ofici de taper és del 1753, mentre
que el 1791 consta que hi havia ja vint-i-vuit tapers.11 Barbaza cita també una convenció
de 1772 entre l’abat de Ripoll i la vila de Tossa de Mar segons la qual no es permetia talar
ni fer llenya de les sureres sinó que havien de conservar-se, multiplicar-se i aprofitar-se per

a l’extracció del suro.12 També el funcionari reial Francisco de Zamora adverteix, en el seu
diari dels viatges efectuats a Catalunya a la fi del segle xviii, de la presència de sureres als
voltants de Sant Feliu de Guíxols que ja eren aprofitades per a l’obtenció de suro. No obstant
això, el gran desenvolupament de la indústria suro-tapera es va donar al llarg del segle xix i
començaments del xx, va arribar al seu zenit entre 1880 i 1910, període conegut com l’edat
d’or dels tapers.
No és d’estranyar tampoc que el Diccionario de Madoz estableixi en uns sis milions de rals el
benefici anual de la indústria del suro als pobles costaners de la Selva, basada en bona part
en la matèria primera obtinguda de les suredes de les muntanyes de Cadiretes, amb 32.500
hectàrees ocupades per aquests boscos. Sobre la importància dels productes obtinguts del
conjunt dels aprofitaments forestals, la mateixa obra cita la sortida de sis milions de taps
de suro per la duana portuària de Blanes l’any 1844, així com més de trenta-un milions
de taps en la localitat veïna de Lloret de Mar en el mateix any. En altres sectors costaners,
l’extraordinari desenvolupament que va prendre la indústria del suro va ser també l’impulsor
de la transformació de molts alzinars i boscos mixtos en suredes destinades a l’aprofitament
suberícola.
En l’actualitat la intensitat en l’aprofitament de les suredes de Cadiretes i les Gavarres ha
descendit molt, aquest fet permet observar com moltes suredes en deixar d’estar gestionades
per a l’obtenció de suro es van transformat de manera espontània en boscos mixtos d’alzines
i suros, tornant a la situació prèvia a la que existia abans de que es produís l’expansió de la
sureda afavorida per l’activitat humana.

3. Els patrons paisatgístics de la plana de la Selva
Malgrat la diversitat que presenta el paisatge de la plana de la Selva, es poden identificar
unes estructures o patrons definits per la presència d’uns elements que posseeixen unes
característiques, uns efectes, uns mecanismes de funcionament i de gestió específics. Es
podrien definir com una associació d’elements naturals i humans que constitueixen uns
conjunts o sistemes coherents que qualifiquen un sector del territori i que són percebuts com
a tals per la població. Aquests patrons es repeteixen en el territori sempre que es retroba la
mateixa combinació d’elements. A més els patrons poden coincidir amb unitats de paisatge
segons quina sigui l’escala d’anàlisi utilitzada. A continuació es descriuen els patrons
paisatgístics principals de la plana de la Selva: el mosaic agroforestal, les urbanitzacions i el
paisatge de les infraestructures viàries.
El mosaic agroforestal
L’estructura paisatgística del mosaic agroforestal de la plana de la Selva, encara que varia en
els detalls d’un lloc a un altre, presenta uns trets característics comuns. Els camps de conreu
ocupen la major part de la superfície del terreny i constitueixen una matriu que engloba la
resta d’elements del paisatge. En la major part són camps de cereals de secà, farratges i
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Figura 2.3. Un exemple de mosaic
agroforestal: Sant Llorenç, 1956

algunes plantes industrials com el gira-sol i la soja. Els boscos, generalment boscos mixtos
amb alzines, suros, pins i roures en els llocs més humits, formen claps aïllats de molta o
poca extensió localitzats en els indrets menys aptes per al conreu: els obacs marcats, els
cims de les suaus ondulacions del terreny que solquen la plana o els llocs amb els sòls
més magres i pedregosos. En els mosaics agroforestals els camps de conreu s’adapten a
les formes del terreny (cf. Figura 2.3). A les planes suaument ondulades els límits de les
parcel·les ressegueixen les corbes de nivell, fet que queda subratllat per la presència de la
vegetació dels marges.

Però, a més de camps i boscos, el paisatge agroforestal està creuat per xarxes d’elements
lineals: rieres, camins, sèquies i marges de conreu que faciliten els fluxos de matèria, energia
i espècies d’éssers vius a través del paisatge. Una d’aquestes xarxes és la xarxa ecològica
constituïda per la vegetació arbustiva i arbòria dels marges de conreu. Els marges perfilen
la geometria de les parcel·les i serveixen de refugi i passera per a nombrosos animals que
en els paisatges agroforestals hi tenen l’hàbitat permanent o l’àrea de campeig. Lagomorfs,
micromamífers, petits ocells, rèptils i una munió d’insectes i altres invertebrats depenen de
la permanència de la vegetació dels marges. A més a més, aquesta xarxa ecològica efectua
funcions ambientals molt beneficioses per al manteniment del sistema hidrològic: atura la
violència de l’aigua d’escolament superficial, reté la humitat i filtra l’excés de nutrients sovint
aportats per l’excés de fertilitzants abocats al sòl agrícola. També era fins no fa gaire temps
una font de recursos complementaris a l’activitat agrícola però que han perdut valor en
l’actualitat: llenya per al forn o la llar de foc, fruits silvestres i petites espècies cinegètiques.
La xarxa fluvial que creua el mosaic agroforestal està composta per un altre conjunt d’elements
lineals que en aquest cas se sobreposen a la disposició geomètrica dels camps de conreu
i els claps de bosc. L’orientació dels cursos d’aigua està condicionada pel pendent general
del terreny i pels materials que troba al seu pas. A les vores dels cursos d’aigua la vegetació
de ribera ha estat molt alterada i, en molts casos, substituïda per plantacions de pollancres
i plàtans. Les vernedes, la vegetació potencial de la majoria dels cursos fluvials, ocupen
superfícies marginals. En els indrets on la verneda ha desaparegut creixen freixenedes,
salzedes, alberedes i fragments d’omedes.
Aquest mosaic agroforestal característic del paisatge de la plana de la Selva està amenaçat,
per una banda, per factors relacionats amb la mateixa activitat productiva que persegueix
la millora de la rendibilitat econòmica per mitjà d’una industrialització de l’agricultura, d’una
integració entre agricultura i ramaderia, i també per la influència de les polítiques agràries
impulsades per la Unió Europea. Per raons d’eficàcia econòmica i de circumstàncies
relacionades amb les dificultats de la renovació de la població pagesa, es tendeix a una
concentració parcel·lària que, unida a la mecanització de les feines agrícoles, porta en moltes
ocasions a la desaparició de talussos, marges arboris o arbustius, petits murs de pedra o
d’obra, camins, etc., perquè dificulten la mecanització de les feines del camp, fet que està
comportant una homogeneïtzació del paisatge agrari relacionada amb la pèrdua d’elements
de caràcter lineal només perceptibles a escales de detall.
L’altra gran amenaça és la fragmentació del paisatge agroforestal per l’avenç de la urbanització
del territori i l’expansió de la xarxa de comunicacions. Aquest fet és especialment greu a la
perifèria dels principals pobles i ciutats de la Selva i sobretot en el sector que envolta el feix de
comunicacions constituït per l’AP-7, la N-II, i ara ja la línia del TAV. La degradació del mosaic
agroforestal de la Selva és especialment important perquè la lectura que cada col·lectivitat
humana efectua del paisatge condueix a la cristal·lització implícita d’uns valors paisatgístics
que estan a la base dels sentiments d’identitat, de pertinença a un lloc. La construcció de
l’imaginari paisatgístic descansa en bona mesura sobre el paisatge dels espais oberts, d’aquí
la importància d’una acurada ordenació del mosaic agroforestal.
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Figura 2.4. Un exemple d’urbanització: Selva Brava
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Les urbanitzacions
Un element d’origen recent però que actualment té la capacitat de caracteritzar el paisatge
de sectors extensos de la plana de la Selva són les urbanitzacions. Des dels inicis de la seva
proliferació a la dècada dels anys 70 i 80 en relació amb l’accés majoritari de les famílies al
vehicle privat, les urbanitzacions han seguit un creixement mantingut. Les segones residències
van tendir a concentrar-se a l’entorn dels paisatges més atractius, tant de la costa com
dels espais forestals localitzats al massís de Cadiretes i a serres interiors com els turons de
Maçanet i de Caldes de Malavella. També es va donar el cas de construcció d’urbanitzacions
destinades a ser habitatges habituals, que s’han localitzat en entorns forestals propers als
grans nuclis de població. Cal tenir en compte, a més, que moltes d’aquestes urbanitzacions
es troben situades entre grans clapes de bosc, fet que les fa especialment vulnerables davant
el risc d’incendi forestal.
Al terme de Llagostera hi ha quatre urbanitzacions d’aquest tipus: Selva Brava (cf. Figura
2.4.) i Font Bona enmig dels boscos del massís de Cadiretes-l’Ardenya, les urbanitzacions
la Canyera, la Mata i Mont-Rei, desenvolupades en una àrea forestal a ponent del nucli de
Llagostera, camí de Caldes de Malavella, i la urbanització Llagostera Residencial, a llevant del
poble i a punt de ser integrada en el teixit urbà.
El pas del temps ha suposat la consolidació definitiva d’antigues urbanitzacions aïllades,
inicialment amb habitatges destinats a segona residència que posteriorment han passat molts
d’ells a convertir-se en llocs de residència principal. La gran majoria foren construïdes en època
tardo-franquista, desconnectades dels nuclis urbans preexistents i mancades dels serveis
bàsics més elementals. Tot i que les institucions democràtiques no han escatimat esforços
per millorar el dèficit de serveis i les greus mancances en matèria de seguretat, sobretot pel
que fa a la prevenció del risc d’incendi forestal, encara actualment hi ha problemes que
perduren i algunes d’elles encara presenten importants dèficits de serveis i infraestructures.
La seva integració paisatgística és una assignatura pendent, ja sigui en relació amb l’entorn

AMLLA, fons Ajuntament de Llagostera. Autor Aerofoto, reg. 324
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Figura 2.5. El nucli urbà de Llagostera envoltat de carreteres

immediat com pel que fa al paisatge intern. És habitual que als seus voltants apareguin petits
abocadors incontrolats, coberts i barraques al marge del planejament vigent i altres usos de
naturalesa precària. El gran nombre d’urbanitzacions i la seva situació sovint irregular en fa
difícil el control, són un veritable problema per a l’administració local.
El paisatge de les infraestructures viàries
La ubicació estratègica de la plana de la Selva com a part del corredor euromediterrani i per
la seva proximitat al sistema urbà de Girona i a la Costa Brava ha propiciat la implantació
d’eixos viaris i ferroviaris, alguns amb una traça històrica i altres de nova implantació. Si per
una banda això pot ser vist com una oportunitat per al desenvolupament local de la zona, no
és menys cert que, per l’altra, han causat importants canvis en les característiques i els valors
del paisatge de la plana (cf. Figura 2.5).
La construcció del tren d’alta velocitat (TAV) i el desdoblament de les principals vies de
comunicació constitueixen els principals elements de canvi paisatgístic. El seu impacte
visual és manifest en alguns trams, alhora que esdevé un nou factor de fragmentació

paisatgística i d’aïllament dels hàbitats naturals. Tot i contemplar algunes mesures en pro
del manteniment de la connectivitat social i ecològica, la línia d’alta velocitat transcorre
enmig de corredors ecològics de gran vàlua, com el que uneix les Guilleries amb el massís
de Cadiretes-l’Ardenya a través dels boscos de Maçanet de la Selva. Els eixos viaris de
la xarxa primària també han causat un notable canvi en la fisonomia i en les relacions
sistèmiques que es donen en el paisatge. La major part de les principals vies han estat
recentment desdoblades, ampliades o s’han construït variants per evitar el pas per l’interior
del nuclis de població. L’autopista AP-7, l’autovia A-2 –antiga N-II–, les carreteres C-25
–Eix Transversal de Catalunya–, C-35 de Vidreres a Platja d’Aro i C-65 de Girona a Sant
Feliu, en són un exemple.

4. El paisatge de Llagostera
A banda dels patrons de paisatge descrits en el punt anterior, tots ells presents a Llagostera,
a continuació se n’analitzen d’altres que li són propis, com el nucli encimbellat, i elements
singulars, com els horitzons permanents i les fites en el paisatge. Finalment es presenten les
unitats de paisatge de Llagostera identificades a l’escala de “paratge”.
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Horitzons permanents
Quan hom observa l’espai que l’envolta ho fa condicionat pel camp de visió que té al seu
abast, sovint limitat per la presència d’obstacles diversos –edificis, arbres, muntanyes– que
s’interposen en el camp visual. Hi ha, però, alguns elements del paisatge que per la seva
posició en l’espai i per la gran magnitud que presenten variables com el perfil, l’alçada o el
volum, exerceixen una funció d’horitzó permanent en la conca visual de l’observador. Són
uns elements que, tal com el seu nom indica, constitueixen un horitzó sempre present en les
vistes que obtenim d’un paisatge quan l’observem en una determinada direcció. En les vistes
panoràmiques d’un paisatge els horitzons permanents acostumen a ser serres que tanquen
la conca visual, situades més a prop o més lluny de l’observador en funció de si el relleu del
territori és més aviat planer o més abrupte. No cal dir que en les vistes des de la costa cap al
mar obert és la línia de l’horitzó l’element que fa la funció esmentada. En ser uns elements
molt visibles i permanents poden adquirir sovint un caràcter simbòlic i identitari per a la
població, la qual els relaciona amb el paisatge propi i quotidià del seu territori i els té com a
elements singulars del paisatge viscut.
En el cas de Llagostera els horitzons permanents són les serres que encerclen la plana on
està situada la població. Pel costat de llevant, és la serra de les Gavarres la que tanca l’horitzó
visual (cf. Figura 2.6), mentre que pel costat de ponent s’eleva la silueta del Montseny. Al
sud són els relleus més propers del Puig de Cadiretes, on són visibles mostres del modelat
granític, els que fan la funció d’horitzó permanent (cf. Figura 2.7). També en els dies més
clars la visual cap al nord permet copsar el perfil del Canigó com a horitzó permanent més
allunyat (cf. Figura 2.8).

J. Pintó

J. Pintó

Figura 2.6. Llagostera amb les Gavarres al fons

Figura 2.7. Llagostera amb el puig de la Ruïra i el massís de Cadiretes al fons

AMLLA, fons Ajuntament de Llagostera. Autor: Foto Kim, reg. 922
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Figura 2.8. Llagostera amb el Canigó al fons

J. Pintó
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Figura 2.9. El turó de Llagostera des del pla

Hi ha horitzons o perfils artificials, també anomenats skylines, que són generats per una
estructura urbana sotmesa a una intensa exposició visual, com passa amb els perfils urbans
situats a les ribes dels rius, o aquells que són vorejats per carreteres o vies de comunicació
situades a una distància apropiada per obtenir una vista global del mateix. En el cas de
nuclis encimbellats com el de Llagostera, el seu perfil és molt visible des de totes direccions,
sobretot a curta distància, és una representació física dels pols vital de la vila.
El nucli encimbellat de Llagostera
El paisatge urbà emergeix del mosaic de formes, línies, textures, colors i percepcions que el
procés urbanitzador ha generat en els nuclis de població. En realitat hi ha molts paisatges
urbans. Cada peça relativament autònoma, produïda en un moment històric diferent, posseeix
un paisatge propi. El centre històric, els eixamples, els polígons residencials, les ciutats-jardí,
els barris d’autoconstrucció, els creixements suburbans, etc., presenten unes morfologies
i unes tipologies constructives característiques que reflecteixen tant el període històric

d’execució com les problemàtiques a què devia fer front el projecte. A cada peça urbana,
o en superposició a totes o a algunes d’elles, hi ha uns elements bàsics que contribueixen
en gran manera a fornir el contingut de les imatges de la ciutat: els carrers de principal
recorregut, els elements de frontera entre espais diferenciats, les places, les cruïlles, els
mercats i altres nodus estratègics de condensació d’uns determinats usos o característiques,
i finalment les fites o els elements de referència que destaquen notòriament sobre la resta
d’elements.
Una de les principals peces urbanes del paisatge de Llagostera, i que forma part de la imatge
més reconeguda de la vila, és el nucli antic (cf. Figura 2.9). Situat dalt d’un turó que s’aixeca
uns quaranta metres per sobre de la plana circumdant, sembla ser que els seus orígens es
remunten a l’època altmedieval. L’església de Sant Feliu, esmentada per primer cop l’any
951, emplaçada al cim del turó, constituí l’element central al voltant del qual es construïren
els primers habitatges i fortificacions, inclosos els dos recintes emmurallats.13 El conjunt
presenta el perfil típic dels pobles encimbellats, amb els carrers resseguint les corbes de
nivell, que segons Bolòs establiren les comunitats pageses en llocs elevats fàcils de fortificar,
abans de l’aparició dels pobles castrals, i molts d’ells fundats en època visigòtica o carolíngia,
a vegades en indrets que ja havien estat habitats en temps prehistòrics.14 El nucli encimbellat
és doncs un tret distintiu del paisatge de Llagostera, fet que el fa mereixedor d’un esforç de
conservació dels seus elements propis.
Fites en el paisatge
En tots els paisatges hi ha elements singulars que caracteritzen i doten de personalitat
l’espai que els envolta. Són elements que atreuen la mirada de l’observador, ja estiguin
situats a curta o a llarga distància. Un cim que sobresurt en una carena, un arbre aïllat
en un camp de conreu, una ermita dalt d’un turó, un edifici de grans proporcions que
destaca per sobre de l’entorn de construccions que l’envolten, són exemples de fites en
el paisatge. Antigament molts d’aquests elements estaven emplaçats en el paisatge amb
un propòsit particular com, per exemple, exercir la funció de landmarks, és a dir, advertir
d’uns límits de propietat o de domini sobre el territori. Una funció més simbòlica, però
igualment singularitzadora de l’espai urbà que els envolta, és la que tenen els monuments
commemoratius de persones i fets històrics que s’emplacen en places i avingudes. En el
paisatge actual coexisteixen fites paisatgístiques d’origen tradicional amb nous elements, que
a causa de les grans dimensions i la posició preeminent que ocupen en l’espai atreuen també
l’atenció de l’observador encara que estiguin desproveïdes de qualsevol funció territorial ja
sigui de tipus històric, religiós o simbòlic.
A Llagostera es troben fites paisatgístiques tradicionals de diferent magnitud, funció
i importància. L’església de Sant Feliu és visible des de llargues distàncies i assenyala la
localització del nucli de població, es converteix en la fita més rellevant del paisatge de
Llagostera. El seu emplaçament dalt un turó i les dimensions volumètriques i d’alçada que
presenta són manifestacions de la importància que tenia l’estament religiós en l’època de la
seva construcció.
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AMLLA, fons Ajuntament de Llagostera. Autor: Foto Kim, reg. 1158
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Figura 2.10. Can Codolar

Els edificis dels masos moltes vegades són l’únic element que sobresurt en el paisatge
agrícola o agroforestal que els envolta. Alguns d’ells són edificis notables, amb elements
constructius com plantes amb voltes, façanes porxades, torres i capelles que exhibirien la
importància econòmica del mas i de la família propietària. Aquest és el cas, per exemple,
dels masos de can Vidal de Llobatera, can Llambí, can Codolar i can Bonet, entre d’altres (cf.
Figures 2.10 i 2.11).
Els arbres aïllats de grans dimensions, alguns d’ells amb càrrega simbòlica, són també fites
paisatgístiques, d’importància local moltes vegades, en ser els únics punts de referència
en un entorn desproveït d’altres elements notables. Per exemple, el suro de dimensions
considerables situat al camí d’entrada a can Llambí o, tot i que ara ja ha desaparegut, el Suro
del Puig (cf. Figura 2.12).
Les transformacions recents en el paisatge, motivades pel creixement urbanístic i el
desenvolupament econòmic, han comportat la implantació de nous elements en el paisatge.
Alguns d’ells, a causa de la seva localització i dimensions, exerceixen la funció de fita
paisatgística, a vegades malgrat la voluntat de la població. Aquest és el cas de les torres

AMLLA, fons Ajuntament de Llagostera. Autor: Foto Kim, reg. 1157
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Figura 2.11. Porxo de Can Bonet

elèctriques de grans dimensions de la línia de les Gavarres que creuen la plana de Panedes,
a llevant del nucli de Llagostera, i que van ser molt contestades pel govern municipal i bona
part dels veïns a finals dels anys 90 i començaments del nou segle.
Els paratges de Llagostera
Finalment, s’ha efectuat un assaig de classificació dels paisatges de Llagostera per mitjà
de la delimitació cartogràfica de les unitats de paisatge identificades. Les classificacions
del paisatge s’articulen jeràrquicament des d’una escala planetària, en la qual es troben
els grans paisatges terrestres –les selves tropicals, els deserts, la taigà boreal, les tundres
àrtiques, etc.– fins l’escala de més detall on s’identifiquen les unitats de paisatge de menor
extensió possible –un bosc, un camp, una bassa. En el cas dels àmbits locals una escala
molt adequada per a la identificació dels paisatges és la que correspon als “paratges”.15 Un
paratge és un indret, un lloc, un territori, d’extensió no massa gran, articulat sovint al voltant
d’un element del paisatge destacat: uns camps de conreu, una masia, un rierol, un turó, etc.
Cada paratge es diferencia dels paratges veïns per la seva estructura i composició particular.
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Figura 2.12. El Suro del Puig
AMLLA, fons Fotos Solà - Can Llirinòs. Autor: R. Solà

Paisatges urbans
Nucli antic (1)
Eixample (2)
Polígon industrial (3)
Urbanitzacions: Llagostera Residencial (4),
Mont-rei la Canyera (5), Selva Brava (6), Font
Bona (7)
Paisatges agrícoles
Mosaic agroforestal: Cantallops (8), Pla
de Panedes (10), Mas Boix i can Rando
(11), Bruguera (12), Creu de la Serra (14),
Mas Gotarra (15), Camps de can Sabaté i el
Companyó (16), Llobatera (17), Can Boada
(18), Sant Llorenç (20)
Plana agrícola: Can Font (9), el Pla (13)
Conreus de fons de vall: Camps de can
Codolar (19),
Camps del Ridaura (21)
Paisatges forestals
Bosc dens continu: Bosc de la Torre (22), Bosc
de Mata (23), Muntanyes de Llobatera (24),
Serra de Cadiretes (25), els Puigs (26), Costes
de Panedes (27), Tossal de Can Bota (28)
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Figura 2.13. Unitats de paisatge a l’escala de “paratge” de Llagostera

Molt sovint els paratges han estat reconeguts com a tals per la població local, que els ha
batejat amb un topònim propi.16
Les unitats de paisatge identificades a Llagostera pertanyen a tres grans grups diferents:
paisatges urbans, paisatges agraris i paisatges forestals, els quals s’han disposat en
forma d’anells concèntrics en els paisatges tradicionals vigents durant molts segles. Les
transformacions territorials succeïdes en les darreres dècades han modificat aquest tipus
d’organització de l’espai amb la difusió dels usos urbans, com per exemple l’aparició de
les urbanitzacions en àrees forestals, o la construcció de vies de comunicació amb un gran
volum de tràfic rodat que han fragmentat els paisatges existents prèviament. La proliferació
d’edificacions i altres elements característics dels paisatges urbans fora dels seus límits
tradicionals, ha contribuït també al fet que el caràcter propi d’alguns paisatges rurals es
difumini a causa de la presència d’elements aliens, cada cop més nombrosos, amb funcions
desvinculades de les agràries tradicionals, fet que dificulta la lectura, la interpretació i la
identificació d’aquests paisatges per part de la població.

48

Les unitats de paisatge a l’escala de “paratge” han estat definides tenint en compte tres
elements: l’ús del sòl que hi predomina –urbà, agrícola, forestal–, l’estructura interna –patró
paisatgístic– i la percepció de la població com a tal paisatge diferenciat. Aquest últim element
ha estat analitzat a partir dels topònims i les fonts de tipus històric per estar fora de l’abast
d’aquest treball la utilització de metodologies basades en enquestes o entrevistes a agents
territorials locals.
En total s’han identificat vint-i-vuit unitats pertanyents cadascuna a alguna de les set tipologies
(cf. Figura 2.13). A l’entorn del nucli urbà, que ocupa una posició central, s’estableix un
sector d’horts i camps que aprofiten l’aigua de rierols i pous per a regar, sovint amb una
estructura de parcel·les de mida petita. Més enllà s’estableixen els conreus de secà, de
parcel·les més grans. Si el terreny és planer, els conreus ocupen gairebé tot l’espai. En
terrenys ondulats, els camps colonitzen els sectors plans i els boscos recobreixen els turons
i les carenes on el sòl és de pitjor qualitat, la qual cosa dóna lloc a un patró paisatgístic del
tipus dels mosaics agroforestals. Aquest patró també es dóna en els sectors de contacte
amb les serres i els relleus de més envergadura, com és el cas de les Gavarres i el massís
de Cadiretes, que envolten la plana de Llagostera per l’est i el sud. Els conreus ocupen
els sòls de tipus al·luvial o col·luvial existents al peu de les serres, mentre que el bosc es
manté en els sectors on ja afloren els granits i les pissarres pròpies del nucli geològic dels
relleus paleozoics. El paisatge agrícola es retroba sobre els dipòsits al·luvials i col·luvials que
ocupen el fons plans de les petites valls obertes per les rieres que baixen des dels relleus de
Cadiretes, en direcció nord-est cap al Ridaura.
L’estructura i l’organització espacial de les unitats de paisatge de Llagostera segueix en els
trets generals l’esquema concèntric propi dels paisatges rurals tradicionals.17 S’ha de tenir
en compte, però, que l’aparició progressiva de nous elements ja comentats en els punts
anteriors –línies elèctriques, naus industrials, edificis residencials, etc.– en els paisatges
rurals modifica l’estructura paisatgística, que perd coherència i funcionalitat. Aquest és el
principal risc a què està sotmès el paisatge de Llagostera en un futur.

NOTES
1	Els Catàlegs de Paisatge s’han elaborat sota la direcció de l’Observatori del Paisatge de Catalunya per encàrrec
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya.
2 Observatori del Paisatge de Catalunya, 2010.
3 Martínez de Pisón, 1998.
4 Martínez de Pisón, 1998: p. 19.
5	Algunes informacions recollides en el punt “El sistema territorial del paisatge de la Selva” procedeixen dels treballs d’elaboració del Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines. L’autor, com a cap de l’equip de treball
de la Universitat de Girona que va participar en la redacció d’aquest Catàleg, vol agrair a en Xevi Miquel, Josep
Gordi i Narcís Sastre la seva col·laboració en la redacció d’aquest punt.
6	
BolÒs, 2004.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Mallorquí, 2010a: p. 101-105.
Congost, 2010: p. 247-256.
Madoz, 1985: p. 94.
Barbaza, 1988: p. 466.
Alvarado, 2010: p. 279.
Barbaza, 1988: p. 471.
Llinàs, 2010b: p. 166-184.
Bolòs, 2004: p. 207-208.
Pintó, 2010: p. 91.
Pintó-Martí, 2005: p. 21.
Antrop, 2000.

49

lA CASA
de l’erA
de lA llACA

FoNt: Fotografia de Joan Llinàs, 2013
Figura 3 .1 . vista general de la casa
de l’Era de la Llaca des del nord-oest

Com un antic mas retorna
d’un silenci de vuit segles
Joan Llinàs

La descoberta d’antics masos medievals oblidats, com de la major part de jaciments del
país, sol ser casual. És habitual que l’obertura d’un camí, el desdoblament d’una carretera,
la construcció d’un polígon o qualsevol obra d’urbanització treguin a la llum restes
arqueològiques, que per llei cal que siguin excavades i documentades. És a dir, que una
bona part de la investigació arqueològica ve dictada a casa nostra per l’atzar de les obres de
construcció, ja siguin públiques o privades, o de les troballes casuals o accidentals.
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No és aquest el cas de la casa de l’Era de la Llaca. La descoberta i l’excavació d’aquest
antic mas perdut al cor de les Gavarres i lluny de qualsevol projecte constructiu, va venir
donat sobretot per l’interès del propietari de la finca on es troba ubicada, el senyor Melcior
Soler. Les tasques periòdiques de manteniment i de neteja d’una propietat rural com la
que ens ocupa, on predominen sobretot grans extensions boscoses, de tant en tant revelen
l’existència amagada, entre el sotabosc i el sediment acumulat, d’antigues construccions
humanes pertanyents a altres èpoques, quan la muntanya era més viva i més activa. Feixes
i tancats, velles barraques i romanalles d’antics masos retornen així a la vista dels humans.
Això és el que va passar amb les restes quasi imperceptibles d’unes parets de pedra que
apareixien, d’una manera tan fantasmagòrica que generaven més dubtes que certeses, en
un vessant assolellat i a tocar d’una cruïlla de camins situada prop del paratge conegut amb
el nom d’Era de la Llaca, presidit a tramuntana pel Puig Gros.
Quan el senyor Soler ens va dur al lloc, s’apreciaven tan sols un parell de punts on unes
petites filades de pedres treien el nas entre les arrels d’alguna alzina i la terra que les mig
amagava. Que responguessin a alguna construcció artificial era, amb la corresponent dosi
de fe, perfectament possible. Que pertanyessin a un antic mas oblidat de fa temps era una
hipòtesi absolutament impossible de confirmar amb el simple cop d’ull que acabàvem de fer.
El grau elevat d’incertesa no va desanimar la propietat, que assegurava, a més, que ningú
recordava que en aquell lloc hi hagués hagut mai cap construcció, ni tan sols enrunada. Si
l’única manera de sortir de dubtes era programar una excavació arqueològica, s’hauria de
seguir aquest camí, encara que això volgués dir assumir el risc d’uns resultats negatius o que
no responguessin a les expectatives inicials i que, per tant, la necessària inversió econòmica

fos inútil. Així ho vam manifestar a la propietat que, tanmateix, va decidir tirar endavant. El
procediment està ben regulat per la legislació. Qui té a la seva finca restes arqueològiques
i, de grat o per força, s’han d’excavar, ha de promoure i finançar les excavacions, sempre i
quan convenis o acords amb alguna administració no permetin que se’n deslliuri.
El senyor Melcior Soler, doncs, ens va contractar perquè investiguéssim què eren aquelles
dèbils traces de velles construccions. Es van sol·licitar els corresponents permisos als
Serveis Territorials de Cultura de Girona, amb la necessària documentació: una sol·licitud
d’intervenció, una autorització de la propietat perquè es puguin efectuar els treballs, una
acceptació de la direcció de les excavacions per part de l’arqueòloga designada per nosaltres
i un projecte d’intervenció. Al cap d’unes tres setmanes, amb la resolució positiva per part de
l’administració, vam engegar la maquinària.
Es va formar un equip de quatre persones: arqueòloga directora i tres oficials d’excavació,
que pujaren fins a l’indret un dilluns de bon matí. Els esperava una màquina excavadora,
que va començar a treballar sota l’atenta mirada de l’arqueòloga. Les primeres hores foren
de desànim: una de les construccions, molt malmesa, no semblava que fos res més que una
simple paret de feixa, i al seu voltant no hi havia res més. Però a mig matí les coses van canviar.
La segona filada de pedres, extreta la terra que la cobria, va començar a agafar l’aspecte
d’una antiga paret pròpia d’un habitatge. Va intervenir l’equip arqueològic; piquetes, paletes
i escombres van substituir la cullera de la màquina excavadora, que continuava treballant
una mica més enllà, sempre sota la mirada de l’arqueòloga, ara més atenta que mai. Un lleu
indici, una sospita fonamentada, qualsevol signe d’alarma, i l’excavadora canviava de sector.
Al final del dia, una superfície neta de vegetació i ja sense l’estrat superficial de terra aportada
per la sedimentació natural marcava la superfície per on s’estenia el més que probable, ara
sí, jaciment arqueològic.
El segon dia, acomiadada la màquina excavadora, l’equip d’excavació va començar una
picada general de la superfície delimitada el dia abans. A poc a poc, van anar apareixent
les filades superiors de tot un seguit de parets que, en dos dies, van acabar dibuixant una
construcció de planta rectangular, subdividida en tres estances. Havia aparegut un antic mas
del qual ningú no tenia constància. Per qüestions pràctiques se l’anomenà “casa de l’Era
de la Llaca”, a l’espera que potser algun dia se’n pogués esbrinar el nom real. De moment,
amb aquest nom provisional se’l catalogaria com a jaciment arqueològic i se’l descriuria a la
memòria científica que, al final de l’excavació, calia realitzar.
Els quinze dies que duraren els treballs d’excavació foren suficients per arribar arreu al
subsòl natural i, per tant, documentar arqueològicament la totalitat del que quedava d’aquest
antic mas. La conclusió més remarcable fou que la casa de l’Era de la Llaca va estar en
funcionament entre els segles xi i xiii. No era estrany, doncs, que el record s’hagués perdut i
ni tan sols sabéssim el seu nom.
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El final del treball de camp va donar pas a la confecció de la memòria. Descripcions acurades
d’estrats arqueològics i de murs, reportatge fotogràfic complet, inventari i dibuix dels materials
arqueològics recuperats i els corresponents plànols –plantes i seccions– conformaven aquesta
memòria, que constitueix el document mare que quedarà amb la descripció d’aquest antic
mas, el qual restarà en possessió del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
per tot aquell qui el vulgui o el necessiti consultar. A banda, articles com el que presentem
en aquesta publicació serveixen per difondre i divulgar troballes tan modestes i tanmateix
tan valuoses com la que es va efectuar a la casa de l’Era de la Llaca i per deixar constància,
en definitiva, que al final d’aquest procés havíem recuperat de l’oblit un trosset més de la
nostra història.

54

L’ARQUEOLOGIA DELS MASOS MEDIEVALS.
TRES EXEMPLES PROPERS A LLAGOSTERA
Joan Llinàs

Quan pensem en arqueologia medieval, el primer que ens ve al cap és un grup d’arqueòlegs
treballant entre les runes d’un castell o sota les voltes d’una església, esgratinyant amb cura
dins les sepultures d’una necròpolis o, fins i tot, fent la seva feina entaforats entre bastides i
taulons en una excavació urbana. Poca gent s’imaginarà, en canvi, una excavació arqueològica entre les romanalles d’un mas víctima de la Pesta Negra o, encara menys, a l’entorn o
dins d’una de les múltiples cases de pagès que s’escampen per tot el país. No és estrany.
Fins i tot la pròpia arqueologia medieval, que ha estat fins fa no gaire temps la branca més
desatesa d’aquest mètode d’estudi de la Història, ha tingut en general poca cura de les restes
dels milers de masos que van poblar la geografia catalana des dels primers segles de l’edat
mitjana.
No val l’explicació, tradicionalment adduïda, que l’abundant documentació escrita que conservem als arxius fa innecessàries, supèrflues o, en el millor dels casos, poc rellevants les
dades que puguin aportar les sempre molestes excavacions arqueològiques. Si bé aquest
argument podria arribar a ser cert –encara que només parcialment– a partir de la baixa edat
mitjana, per la major part dels segles medievals –fins al segle xiv en molts casos!– és innegable que l’arqueologia no només complementa i completa el que aporten els documents escrits, sinó que en general proporciona dades absolutament inèdites i noves. Aquesta realitat
es fa palesa especialment quan volem tractar els períodes altmedieval i medieval ple, entre
els segles ix i xii sobretot, per als quals la documentació sol ser notablement gasiva i escarida.
Si fins i tot en castells i esglésies, que generalment frueixen d’un registre documental més
ric, és habitual que les excavacions arqueològiques proporcionin aplecs de noves dades que
obliguin a revisar cronologies i història,1 què no passarà amb els petits masos que romanen
oblidats fa segles?
Excavar masos, ja siguin antigues restes perdudes o habitatges encara en ús, és bàsic per
conèixer la seva història i, de retruc, per anar recuperant el passat col·lectiu de l’entorn, proper i no tan proper, on van néixer, desenvolupar-se, transformar-se i, en no pocs casos, morir.
Per això cal lamentar, encara que hagin passat desapercebuts, exemples com, per moure’ns
en una àrea geogràfica propera, els masos Fàbregas i Geli –a Riudellots de la Selva i a Franciac, respectivament–, que foren enderrocats fa ben pocs anys en desdoblar la N-ii sense
que s’hi dugués a terme cap estudi arqueològic.2 Qui sap quantes dades es van perdre. Per
contra, hem d’afrontar-hi casos com el del petit mas descobert i excavat prop de la Jueria
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Figura 3.2. Situació de la casa de l’Era de la Llaca i dels masos Sala i Fonollet

de Sant Gregori, durant les obres de construcció d’un polígon industrial,3 o can Saragossa
de Lloret de Mar,4 que fins fa poc eren els exemples més propers d’una pràctica que, com
apuntàvem a l’inici de l’article, és malauradament massa recent i encara poc habitual.5
Ben a prop de Llagostera, tot i que fora dels seus límits municipals, tenim unes afortunades,
valuoses i interessants aportacions recents en el camp de l’arqueologia dels masos medievals
que pal·lien una mica el panorama gris que acabem d’exposar. Es tracta de tres antics masos
medievals abandonats de fa temps i ubicats en ple massís de les Gavarres, dos a Romanyà
de la Selva i un a Sant Cebrià dels Alls (cf. Figura 3.2). La seva excavació arqueològica, que
ha estat possible gràcies a l’interès de Melcior Soler, el propietari de les finques on es troben
ubicats, ha significat un alè fresc d’esperança i el que s’hi ha documentat ajuda a fer una
mica menys desconeguda la història d’aquests segles, no tan llunyans com sembla, de l’edat
mitjana.
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Figura 3.3. Planta de la casa de l’Era de la Llaca

1. La Casa de l’Era de la Llaca
“Casa de l’Era de la Llaca” és un topònim inventat l’any 2012 per denominar les restes
d’unes parets que treien el nas enmig de la vegetació molt a prop del punt on conflueixen les
parròquies de Romanyà de la Selva, Sant Cebrià dels Alls i Cassà de la Selva, en ple massís
de les Gavarres. L’excavació arqueològica que s’hi endegà el març i l’abril d’aquell any va
evidenciar ben aviat la planta d’un petit antic habitatge ubicat en un pendent del vessant sud
del Puig Gros, a 415 m d’alçada (cf. Figura 3.3).6
Les excavacions van donar bon fruit. Es va poder documentar una construcció de planta
rectangular, tot i que amb evidents irregularitats, de 15 x 8 metres de superfície, amb l’eix
principal orientat est-oest, encarada a migdia, mirant la vall, i subdividida transversalment en
tres estances (cf. Figura 3.4). L’estança oest, la més gran, tenia una superfície útil de 5’25 x
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Figura 3.4. Detall d’unes estructures
de la casa de l’Era de la Llaca

Figura 3.5. Una de les sitges de la
casa de l’Era de la Llaca

Figura 3.6. Dibuix de tres peces de
ceràmica grisa medieval de la casa
de l’Era de la Llaca
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6’40 m, i en l’espai interior hi havia tres sitges excavades en el subsòl (cf. Figura 3.5), una
agrupació de tres forats de pal de funcionalitat desconeguda i una possible porta oberta en el
mur sud. L’estança central tenia una superfície útil de 4’5 x 6 m, i en l’interior hi havia dues
sitges. Finalment, l’estança est, més petita i malmesa, tenia una amplada que no arribava als
3 m, un desguàs que la travessava i que travessava també el mur de façana sud, i s’hi van
trobar, al nord-oest, una rastellera de tres forats de pal alineats que semblaven marcar els
límits d’una antiga estructura feta de materials peribles.
L’estat de conservació dels murs d’aquesta construcció era en general força deficient. De fet,
es tractava de part d’un sòcol de pedres lligades amb fang que hauria sostingut una paret de
tàpia i una coberta d’elements vegetals, dels quals no quedava cap rastre. El material arqueològic va permetre datar el funcionament d’aquest mas entre el segle xi i la primera meitat
del xiii. L’absoluta preeminència de ceràmiques de cuita òxido-reductora, amb desgreixants
sovint de mides considerables i formes limitades quasi exclusivament a olles de perfil en S,
no va permetre avançar més enllà d’un segle xii inicial el moment de fundació del mas (cf.
Figura 3.6). Alhora, en els nivells d’abandó, la presència de ceràmiques reduïdes fetes a
torn ràpid, amb absència total d’altres tipus ceràmics immediatament posteriors, deixaren
entreveure un moment final del mas que no l’hem de portar gaire més enllà de la primera
meitat del segle xiii.
La casa de l’Era de la Llaca és, doncs, un bon exemple de com era un petit mas –com tants
i tants n’hi devia haver per tot el país– en els segles centrals de l’edat mitjana. El seu aban-

dó tan primerenc i l’afortunada circumstància de la seva troballa han permès documentar
l’existència i els trets bàsics d’un assentament rural medieval del qual no coneixem ara per
ara cap esment escrit, ni tan sols el nom. Potser algun dia apareixerà algun document que
hi farà referència i en podrem saber alguna cosa més; mentrestant, tot el que en sabem ho
devem exclusivament a l’arqueologia.

2. El mas Sala de Romanyà

60

Igual que la casa de l’Era de la Llaca, el mas Sala es troba a la part nord de Romanyà de la
Selva, en aquest cas en un vessant assolellat de la capçalera de la riera Verneda. També com
el mas anteriorment descrit, les seves ruïnes foren localitzades casualment durant unes tasques de desbrossament del bosc i també fou objecte d’excavacions arqueològiques.7 Aquest
mas, tanmateix, presenta dues característiques importants que el diferencien de l’anterior.
En primer lloc, la cronologia, ja que, si bé té uns orígens clarament medievals que hem de
remuntar almenys fins al segle xiii, sabem que va estar habitat amb tota seguretat fins al
segle xvii. I en segon lloc perquè, amb posterioritat a l’excavació, foren localitzats alguns
documents escrits que hi feien referència, i que van permetre substituir el topònim inventat
que l’identificava, “can Llach Vell”, pel nom real: el mas Sala de Romanyà. A partir d’aquí,
reconstruir la seva fins aleshores oblidada història va ser més fàcil.
No tractarem amb detall les troballes arqueològiques més antigues que es van efectuar al
mas Sala, perquè no comparteixen amb el mas res més que el fet casual de trobar-se en el
mateix lloc. Es tracta de quatre sitges d’època romana –entre els segles i a.C. i i d.C.– que
proven l’explotació humana d’aquest sector muntanyós de les Gavarres en una època de la
qual, en l’àmbit del massís, se’n tenen molt poques dades fora de les seves zones perimetrals. Són unes dades indubtablement de gran interès, però que defugen el tema principal
d’aquesta comunicació i no farem res més que deixar-ne constància.
Les excavacions van permetre documentar una construcció rectangular, quasi quadrada,
de 14’55 x 12’68 m –és a dir, 184’5 m2–, subdividida en cinc estances i feta amb parets de
pedres lligades amb fang (cf. Figura 3.7). Aquesta casa presentava dues fases constructives clarament diferenciades. La més antiga estava conformada per les dues habitacions
ubicades al nord-est de l’edifici, que dibuixaven un petit mas primigeni de 8’60 x 7 m, amb
una porta oberta prop de la cantonada sud-est, un petit forn domèstic (cf. Figura 3.8) i tres
sitges excavades al subsòl (cf. Figura 3.9). El material arqueològic recuperat, compost exclusivament per ceràmica de cuina medieval, va permetre situar aquest edifici al segle xiii. La
posterior troballa de documentació escrita referent al mas va confirmar aquesta cronologia.
Fou a principis del segle xiii quan el senyor del castell de Monells féu establiment del veí mas
Llach, que, segons esmenten els documents, limitava al sud-oest amb un mas Sala que va
resultar ser el que feia pocs mesos havia estat objecte d’excavacions. En aquesta època la
senyoria directa del mas era exercida pel monestir de Sant Feliu de Guíxols i el senyor útil
era Pere Sala.
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Figura 3.7. Planta del mas Sala de
Romanyà
Les habitacions 1 i 2, a dalt a la
dreta conformen l’edifici original, i les
habitacions 3, 4 i 5 corresponen a
l’ampliació posterior.

Figura 3.8. Detall del forn domèstic
del mas Sala de Romanyà

61

J. Llinàs
J. Llinàs

Figura 3.9. Una de les sitges
descobertes al mas Sala de Romanyà
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Figura 3.10. Una part de les restes
del mas Sala de Romanyà, durant
l’excavació

La segona fase constructiva del mas és una notable ampliació pels costats sud i oest que li va
donar l’aspecte definitiu. Al sud s’hi bastiren dues cambres, on foren localitzades dues noves
sitges, i a l’oest una gran estança allargassada que segurament fou emprada com a cort o
graner (cf. Figura 3.10). El material arqueològic recuperat, entre el qual cal comptar ceràmica esmaltada blanca i decorada en blau, va permetre situar aquesta ampliació al segle xv.

Aquesta reforma assenyala el moment culminant del mas. Després vindran temps més crítics, tal com sembla reflectir el fet que, a mitjans del segle xvi, el monestir de Sant Feliu
estableixi el mas Sala a Antònia Llach, de manera que passarà a engruixir el patrimoni de
la puixant hisenda veïna. La documentació posterior calla, però l’arqueologia parla: el mas
Sala no passarà del segle xvii, segons han revelat els nivells arqueològics d’abandó i caurà
en un oblit de més de tres segles. En aquest cas, per tant, la descoberta de les seves restes
arqueològiques ha permès identificar i ubicar el “mas Sala” que apareix als documents. Automàticament això ha permès casar les informacions arqueològiques amb les documentals
i refer la petita història d’un mas, d’una part de Romanyà i del massís de les Gavarres, que
feia més de tres segles que s’havia enfonsat en l’oblit.

3. El mas Fonollet
El mas Fonollet està ubicat una mica més al nord, al vessant sud del Puig d’Arques i a uns
1.500 m a ponent de l’església de Sant Cebrià dels Alls, parròquia a la qual el mas va pertànyer. Aquest mas constitueix un tercer cas que, si bé té punts en comú amb l’exemple del
mas Sala, presenta algunes diferències que cal valorar. En primer lloc, ens trobem davant
d’un mas força gran, d’unes característiques que l’apropen a molts dels masos d’orígens
baixmedievals que coneixem i que el diferencien lleugerament de l’esmentat mas Sala. Per
altra banda, la documentació que en parla és força més gasiva i les dades aportades pels
arxius presenten importants llacunes; amb tot, la inscripció de la parcel·la on es troba al
Registre de la Propietat com a “pieza de tierra llamada Fonollet”, ha permès relacionar-la
amb un mas Fonollet esmentat el 1319. Finalment la intervenció arqueològica, que s’hagué
de limitar a un seguit de sondejos, també va deixar alguns interrogants oberts. Tot i així, com
en els altres dos casos que hem conegut, el fet d’haver-s’hi pogut intervenir ha estat clau per
esbossar-ne els trets principals i conèixer-ne, encara que sigui d’una manera molt general,
la història.
Del mas Fonollet, els documents en parlen poc. Ens diuen que l’any 1319, data més antiga
coneguda, hi vivia Berenguer de Fonollet i la seva família, que segurament el tenia sota el
domini directe de Bernat de Cruïlles, senyor del castell homònim. Després, un buit de tres
segles, i un darrer i breu esment del segle xvi o xvii que l’anomena “Mas Fonollet de Camós”.8
Res més.
La intervenció arqueològica, efectuada l’any 2010, va permetre documentar la planta del
mas d’una manera completa (cf. Figura 3.11). De planta trapezoïdal i amb la façana encarada al sud-est, tenia una superfície construïda de 265 m2 i presentava dos cossos
clarament diferenciats. El cos principal, al costat est, de 195 m2, estava fet amb murs de
pedres lligades amb fang i d’un gruix considerable –entre 75 i 90 cm– i se subdividia interiorment en tres grans estances. Una porta oberta al nord-est del mur de façana donava
accés a una primera estança, molt allargassada, que ocupava tot el costat de llevant de
l’habitatge. D’aquesta cambra es passava a un petit distribuïdor, al nord, que donava accés
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Les habitacions 4, 5 i 6, a
l’esquerra, són les afegides a
l’edifici principal.

Figura 3.11. Planta del mas Fonollet

a una segona estança, més petita, situada al costat nord-oest del mas, i a una sala força
gran, que ocupava tota la resta d’aquest cos principal i que estava compartimentada en
tres àmbits més petits.
El gruix dels murs d’aquest edifici fa pensar que molt probablement tenia una segona planta, i la presència de carreus treballats i fins i tot d’alguna dovella, donen fe que ens trobem
davant d’un mas d’una certa volada constructiva, semblant a molts masos que encara avui
conserven més o menys intactes l’estructura i la fesomia dels segles xv o xvi, amb un portal
adovellat i finestres de pedra picada. Aquesta part del mas, més sòlida i amb elements d’una
certa qualitat, seria la destinada a l’habitatge (cf. Figura 3.12).
Adossat a ponent, però sense comunicació directa des de l’interior del mas, hi havia un
segon cos més petit –70 m2–, de parets no tan sòlides, format per tres estances (cf. Figura
3.13). S’hi accedia des de l’exterior per una porta, oberta al seu extrem sud, que donava accés a una estança molt allargassada, des de la qual s’accedia a les altres dues, més petites i
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Figura 3.12. Vista de l’edifici
principal del mas Fonollet des del
sud
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Figura 3.13. L’edifici auxiliar del mas
Fonollet

totalment interiors. Segons tots els indicis, aquesta part del mas, de factura menys acurada,
aniria destinada a corts i graners.
El fet de no haver-hi pogut intervenir en extensió no va permetre establir datacions precises
ni una hipotètica evolució arquitectònica del mas. En tot cas, en algun sondeig s’apreciaven murs superposats que evidenciaven unes reformes que no es van poder acabar
d’esbrinar satisfactòriament i que potser haurien permès saber com era el mas en els
primers segles d’existència. El material arqueològic recuperat, això sí, tot i que no és gaire
abundant, ens permet documentar l’existència del mas a partir del segle xiii, i el registre
continua ininterromput fins al segle xviii o principis del xix, que és quan el mas Fonollet
s’abandonaria. Entre les ceràmiques recuperades, típiques d’aquests períodes, hem d’esmentar terrissa reduïda de cuina i esmaltada decorada en verd i manganès, blau i daurat
(cf. Figura 3.14). També remarcarem la troballa d’un podall de ferro i de tres piques de
pedra (cf. Figura 3.15).

J. Llinàs

Figura 3.14. Material arqueològic del
mas Fonollet: dues peces de verd i
manganès (segle xiv) i una de blau
valencià (segle xv)
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En el mas Fonollet, doncs, tenim l’exemple d’un edifici que –a diferència del mas Sala– va
tenir unes dimensions i un aspecte que l’apropen a molts dels masos que avui coneixem.
Això es deu a la pervivència fins a un moment relativament proper a nosaltres, amb unes més
que probables reformes importants a inicis de l’edat moderna, però també es deu al fet de
no haver-s’hi pogut endegar una excavació en extensió que potser ens hauria revelat alguna
cosa més de l’edifici medieval primigeni.
Sigui com sigui, tant aquest mas com els altres dos són exemples ben clars de la necessitat
d’efectuar excavacions arqueològiques en tots els masos del país que tinguin orígens medievals –que són molts i molts–, si més no sempre que qualsevol incidència els pugui afectar.
Les dades històriques que s’extreuen de l’excavació arqueològica dels masos no tan sols
poden ser, com hem vist, molt valuoses, sinó també extremadament fràgils. La poca entitat
física de molts dels masos oblidats i enterrats, les reformes poc respectuoses i abusives
que sovint afecten els que es volen recuperar i, sobretot, la desídia que fa que molts masos
s’enrunin o siguin enderrocats impunement, continuen volatilitzant encara a hores d’ara una
quantitat impressionant de dades històriques que no trobarem mai als arxius i que afecten
d’una manera decisiva el coneixement de l’edat mitjana del nostre país.
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Figura 3.15. Pica de pedra
descoberta al mas Fonollet

NOTES
1	Podem esmentar, per exemple, el cas recent –desembre de 2013– de les troballes efectuades a l’interior de l’ermita de Santa Cristina de Lloret de Mar. En el subsòl d’aquest edifici, que estava documentat únicament a partir
del 1354, s’han trobat les restes de l’ermita antiga i una petita necròpolis, que s’han pogut datar vers el segle X.
De cop, la història d’aquest temple ha guanyat, pel cap baix, quatre segles.
2 Llinàs-Mallorquí, 2005.
3 Llinàs-Frigola-Montalbán, 2005; Llinàs-Frigola-Merino-Montalbán, 2006.
4 López-González-Pancorbo-Salvà-Zucchitello-Casals-sanz, 2007.
5	Fora de les comarques gironines, la documentació arqueològica de masos medievals ha estat una mica més afortunada, tot i que ha continuat essent el parent pobre de l’arqueologia medieval. Podem destacar, això sí, alguns
casos interessants com el mas B de Vilosiu, a Cercs; el mas Vilar, a Olesa de Montserrat; el mas dels Turons, a
Rupit; Torrebonica, a Terrassa; la torre Xinverga, a Sallent; Can Julià, a Vallirana; Can Roqueta, a Sabadell o els
Pinetons II, a Ripollet; o el mas del Pla de Sanç, a Sant Salvador de Guardiola cf. Bolòs, 1996; Vila, 2000 i
2007; Serra, 2004a i 2004b; Antequera-Ferrer, 2007; Morera, 2007; ARCOS, 2007; Villares-Roig,
2011; Balsera-Roig, 2011. Hi hem d’afegir també algun assaig de síntesi, com els de Jordi Bolòs, J. M. Vila o
Assumpta Serra; cf. Bolòs, 1998; Vila, 2003; Serra 2007. En conjunt, però, el bagatge és petit.
6	L’excavació fou dirigida per l’arqueòloga Anna Augé, cf. Augé, 2014.
7	La direcció anà a càrrec de l’arqueòloga Dolors Codina i els resultats han estat publicats en dos articles, cf.
Codina-Llinàs-Merino-Montalbán, 2012; Codina-Llinàs-Merino-Mundet, 2012.
8 Codina-Llinàs-Mallorquí-Merino, 2010.
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lA CAPbrevACIÓ
de Pere bOfIll, 1319
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FoNt: ACA, Monacals, Sant Feliu de Guíxols, carpeta 4, pergamí
n. 90 (750 x 990 cm). Bon estat de conservació. Anotació al
dors: “Cax. 11, leg. 4, n. 6. 1319. Perg. 2”
Figura 4 .1 . Segon pergamí del capbreu de l’abat de Sant Feliu de Guíxols a Panedes

El món rural medieval
a través d’un capbreu
Elvis Mallorquí

El divendres 30 de novembre de l’any 1319 Bernat Arbert, notari del terme de Cassà de la
Selva, va recollir per escrit, en unes nòtules provisionals, esborranys per preparar la redacció
escrita d’un document, la declaració de Pere Bofill, del veïnat de Panedes, en el capbreu que
havia manat fer l’abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols, senyor directe de terres i d’uns
quants masos d’aquest sector. Per donar validesa jurídica a la declaració, dos testimonis –
Arnau Vivet, de Sant Feliu de Guíxols, i Pere de Font, de Panedes– signen el document. I, al
final, el clou el notari. No es tracta, tanmateix de Bernat Arbert, qui n’havia pres nota, sinó de
Jaume Buïga, notari públic també de Cassà per autoritat del noble Ot de Montcada. Això vol
dir que la redacció definitiva del document es va produir entre el 1326, quan Ot va obtenir
del rei Jaume ii el castell de Cassà, i el 1341, quan va morir.
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Un capbreu és una escriptura pública on consta el reconeixement que fa l’emfiteuta dels
drets del seu senyor directe sobre els immobles que el primer té en domini útil. El motiu
de la redacció és que el senyor ha iniciat un procés judicial, conegut com a “causa de
capbrevació”. Normalment, en un capbreu hi ha més d’un declarant –o emfiteuta– i, per
això, el nom de capbreu també es refereix al conjunt de declaracions, recollides en un llibre
de paper o, com és el present cas, en fulls de pergamí.
En relació al contingut de la declaració, Pere Bofill reconeix ser home propi, sòlid i quiti,
amb la seva muller i descendència, de l’abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols, per raó
del mas Bofill. Era, per tant, un home de remença: l’abat i el monestir tenien per costum
les “personas” del mas. A continuació, confessa tenir el mas, amb la quintana, el clos,
l’era i la vinya que envoltaven la casa; a més, disposava d’un conjunt de camps i feixes
de terra escampats per diversos indrets, que identifica a través dels topònims: Camp Dalí,
Aiguabona, “çes Ortes”, “ç·Escarnit”, Vinyet, Coma Moreta, pla de Vinyes, Surells, Coll de
l’Om, Valldoliva, “ça Rocha”, “Adelapart” i Vinyoles. La declaració continua amb la confessió
que dels esplets obtinguts de les terres cal pagar tasca i delme a l’abat i, a més, un cens
consistent en 2 diners barcelonesos –que equivalen a un porc–, ous a les quatre festes
principals de l’any i un poll “de trescol” al batlle. Pere Bofill també ha de prestar alguns
serveis a l’abat: dues cavades a la vinya de l’abat, una veremada, una jova de sembrar, una
tragina si té un animal adequat i un servei de reparació de la tina de l’abat i dels cèrcols. I,

finalment, es recorda que per la titularitat d’alguna de les terres o del mas passés a mans
d’altres, calia pagar terços, lluïsmes i foriscapis.
Gràcies a l’esment del servei de treball a la tina de l’abat, coneixem l’existència d’aquest
element on es recollia la tasca i el delme dels raïms. En general, però, les dades sobre
altres aspectes són força escadusseres. Per exemple, la parròquia de Llagostera era el marc
territorial de referència de tots els habitants de Panedes, tal com s’esmenta en la presentació
del declarant; a més, però, era el districte sobre totes les terres pagaven el delme. A vegades
els topònims ens plantegen hipòtesis: podria ser que algunes de les feixes situades als llocs
anomenats Vinyoles o Vinyet fossin, realment, vinyes? Només mitjançant la suma d’aquestes
informacions amb les que ofereixen les altres declaracions del capbreu, i la comparació amb
el que coneixem de Panedes i d’altres indrets a través dels pergamins dels arxius senyorials
i pagesos o dels llibres notarials, podem intentar descriure, sempre de manera aproximada i
incompleta, com era el paisatge rural als segles medievals.
TRANSCRIPCIÓ DEL DOCUMENT
Sit omnibus notum quod ego Petrus Boffiyl de Panedis, parrochie de Locustaria, confiteor et
recognosco me esse hominem proprium et solidum et quitium, cum uxore et cum omni prole
mea nata et nascitura domini abbatis et monasterii Sancti Felicis Guixellensis, racione mansi
mei uocati mansi Buffiyl et pertinenciarum eiusdem, pro quo siquidem manso dictus dominus
abbas et monasterium antedictum habent et habere debent et actenus habere consueuerunt
personas.
Et concedo ac recognosco tenere pro dicto domino abbate et eius monasterio dictum mansum,
cum quintanis, clauso, area et vinea qui sunt circa ipsum mansum, et affrontat ab oriente,
occidente et a circio in viis publicis, a meridie in honore mansi Sacrarie et in honore borde de·n
Alegret. Et presto ac prestare teneor de omnibus fructibus et expletis que fuerint in quintanis,
clauso et vinea antedictis tascham et decimam fideliter domino abbati et monasterio supradictis.
Item teneo pro dicto domino quandam fexiam terre, contiguam dictis quintanis ex parte orientis,
que affrontat ab oriente in honore mansi Carpi et ab occidente in honore meo.
Item teneo pro dicto domino quendam clausum terre, qui fuit de manso Podiolo, et affrontat ab
oriente in honore mansi de Fonte et ab occidente in honore mansi Martini.
Item teneo pro dicto domino, loco uocato Camp Dalí, quandam fexiam terre et affrontat ab
oriente in honore mansi Sabet et ab occidente in honore mansi Stephani de Pinu.
Item teneo pro dicto domino, loco uocato Aquabona, quandam fexiam terre, que affrontat ab
oriente et occidente in honore mansi de Puteo.
Item teneo pro dicto domino quandam fexiolam terre, ibidem, et affrontat ab oriente in honore
mansi Johannis et ab occidente in honore mansi Jacobi.
Item teneo pro dicto domino, loco uocato çes Ortes, quendam quadrum terre, in quo est ortus
et vinea, et affrontat dictus quadrus terre ab oriente in honore mansi Jacobi et mansi Sabet et
ab occidente in honore mansi de Puteo.
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Item teneo pro dicto domino, loco uocato ç·Escarnit, quendam campum terre, qui affrontat ab
oriente in honore Bernardi Boschi, de Romayano, [et ab occidente in honore mansi Dalmacii,
de Romanyano].
Item teneo pro dicto domino quandam fexiolam terre, ibidem, que affrontat ab oriente in honore
dicti mansi Dalmacii, de Romanyano, et ab occidente in honore mansi Laurencii.
Item teneo pro dicto domino, loco uocato Vinyeto, quandam fexiam tere et affrontat ab oriente
et occidente in honore mansi Dalmacii, predicti.
Item teneo pro dicto domino, loco uocato Cumba Moreta, quendam quadrum terre, qui affrontat
ab oriente in honore mansi Viaderii et ab occidente in honore mansi Sacrarie.
Item teneo pro dicto domino, in eodem loco, quandam fexiolam terre et affrontat ab oriente in
honore mansi Carpi et ab occidente in honore mansi Rexachi.
Item, in plano de Vineis, teneo pro dicto domino quandam fexiam terre et affrontat ab oriente in
honore mansi Felicis et ab occidente in honore mansi Viaderii.
Item teneo pro dicto domino quandam fexiolam terre, ibidem, que affrontat ab oriente in honore
mansi Carpi et ab occidente in honore mansi de Fonte.
Item teneo pro dicto domino, loco uocato Surels, quandam fexiam terre, que affrontat ab oriente
in honore mansi de Puteo et in honore mansi Laurencii et ab occidente in honore mansi Saguals.
Item teneo pro dicto domino, juxta dictum locum, quandam fexiolam terre, que affrontat ab
oriente in honore mansi de Puteo et ab occidente in honore mansi Laurencii.
Item teneo pro dicto domino, loco uocato Collo de Ulmo, quendam campum terre, qui affrontat
ab oriente in honore mansi de Fonte et ab occidente similiter et partim in honore mansi Carpi.
Item teneo pro dicto domino, loco uocato Val d·Oliva, quandam possessionem, cum boscho, et
affrontat ab oriente in torrente de Fontanellis et ab occidente in honore mansi de Puteo.
Item teneo pro dicto domino, loco uocato ça Rocha, quandam possessionem nemorosam et
affrontat ab oriente in honore mansi Felicis et ab occidente in honore mansi Jacobi.
Item teneo pro dicto domino [quandam fexiam terre], loco vocato Adelapart, et affrontat ab
oriente in honore mansi Sacrarie et in honore mansi de Fonte, ab occidente in torrente de
Lavador.
Item teneo pro dicto domino, in dicto loco Adelapart, quandam fexiolam terre, que affrontat ab
oriente in honore mansi Boschani et ab occidente in honore mansi Rippe.
Item teneo pro dicto domino, loco uocato Vinyoles, quandam fexiam terre et affrontat ab oriente
in honore mansi Laurencii et ab occidente in honore mansi Sabet.
Item teneo pro dicto domino, juxta dictum locum, quandam fexiam terre et affrontat ab oriente
in honore de çes Cases et ab occidente in honore mansi Boschani de Villanova.
Et dono de omnibus expletis dictarum possessionum et terrarum tascham et decimam fideliter
domino abbati et monasterio supradictis. Et sunt predicte terre et possessiones sicut designantur
per affrontaciones superius expressatas in parrochia Sancti Felicis de Locustaria.
Et facio pro censu racione omnium premissorum duos denarios de porco valitorio in festo Natalis
Domini annuatim dicto domino abbati et eius monasterio.
Item facio pro censu in quatuor festis principalibus annuatim singula paria ouorum domino
supradicto.

Item facio pro censu annuatim duas cavatas ad vineam dicti domini abbatis ac monasterii Sancti
Felicis Guixellensis.
Et etiam unam vindemiatam tempore vindemiarum annuatim pro censu dicto domino abbati et
eius monasterii.
Item facio eidem domino pro censu annuatim unam jovam tempore seminandi.
Item facio prefato domino abbati et eius monasterii unam traginam pro censu annuatim dum
animal habuero, alias non.
Item facio in mense augusti unum pullum de trescol baiulo dicti domini abbatis loci de Panedis
annuatim.
Item recognosco et concedo quod ego, una cum ceteris hominibus de Panedis, sicut sunt de
dominio dicti domini abbatis, facio et facere debeo tinam et eandem tenere condirectam et
circulatam sine missione dicti domini abbatis, in quaquidem tina decima et tascha racemorum
dicti domini abbatis immituntur. Et ipsam tascham et decimam ego et ceteri homines tenemur
portare et mitere ipsos racemorum in dicta tina. Et est certum quod quando dicta tina assituatur
et lavatur ac etiam circulatur tunc aliqua provisio debet facere in victu illis qui faciunt supradicta,
prout est fieri usitatum.
Preterea recognosco quod omnia tercia, laudismia, foriscapia et alia jura ex predictis omnibus et
singulis ac racione premissorum proveniencia sunt et esse debent ac pertinent domino abbati et
monasterio memoratis, jurans, per Deum et eius sancta ·iiiior· evangelia corporaliter a me tacta,
predicta omnia et singula fore vera prout sunt superius per me recognita et confessa.
Actum est hoc ·iie· kalendas decembris, anno domini ·mo·ccco· nonodecimo.
Sig+num Petri Buffiyl, predicti, qui hec firmo et juro. Testes huius rei sunt Arnaldus Viveti, de
Sancto Felice Guixellensis, et Petrus de Fonte, de Panedis.
Eg+o Jacobus Buyga, publicus termini de Caciano notario, auctoritate nobilis viri domini Othonis
de Montecatheno, hec scribi feci et clausi de notulis acceptis in posse Bernardi Arberti, dudum
notarii dicti termini, cum suprascripto in ·via· linea, ubi dicitur «et ab occidente in honore mansi
Dalmacii de Romayano»; et cum raso et correcto in ·viia· linea, ubi dicitur «Dalmacii predicti»;
et cum suprascripto in ·xia· linea, ubi dicitur «quandam fexiam terre»; et cum raso et correcto in
·xva· linea, ubi dicitur «supra»; qui Bernardus Arberti tunc predicta omnia recepit nomine et vice
Raymundi de Torrente, condam notarii termini predicti.
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ELS MASOS I EL PAISATGE DE PANEDES
A PARTIR DEL CAPBREU DEL MONESTIR
DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, 1319
Elvis Mallorquí

Entre Caldes e Penedes,
pres de Santa Seglina,
lo loch que·l nobles reys cortès
me det, on pretz s’afina,
vi una toz’ab un pagès;
e dezia·l la nina:
“Sabetz En Cerverí on és?
Tan l’ay cercat, mesquina!”.
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Així comença una coneguda pastorel·la del trobador Guillem de Cervera, conegut també com
a Cerverí de Girona, arran de la donació del domini reial de Caldes i Llagostera que li va fer
el rei Jaume i l’any 1260, per sis anys, i el 1266, per dos anys més, pels quals obtenia 300
sous anuals de renda.1 Tal com li pertoca, aquest gènere poètic tracta de qüestions amoroses
en un ambient rural. Les referències al paisatge, però, són, a banda d’escasses, idealitzades
i plenes de tòpics. Del paisatge entre Caldes i Panedes, no se’n diu res: el trobador retreu a
la pastora que, en una pastorel·la anterior, l’hagués rebutjat després d’ajudar-la a recuperar
alguns animals esgarriats del seu ramat. En aquest altre poema, situat “Entre Lerida e Belvis”,
el trobador descriu la bella pastora besant un pastor prop d’un riu, entre dos jardins, entre
flors de lliri i sota l’herba fresca.2
Segurament el paisatge rural del segle xiii no era tan idíl·lic ni tan despoblat com apareix
en aquestes cançons trobadoresques. A les terres de Llagostera, almenys, estava farcit de
masos, cases habitades i aïllades en el territori que eren, a la vegada, els centres d’unes
explotacions agràries de mida familiar. L’any 1151, segons l’inventari dels seus dominis
comtals que va encarregar Ramon Berenguer iv, s’esmenta la xifra que a Llagostera hi havia
cent vint-i-dos masos “vells” i quaranta-set més que depenien de la batllia de Caldes.3
Com hem vist més amunt, les excavacions arqueològiques d’alguns masos abandonats
ens comencen a donar pistes de com eren físicament al llarg de l’edat mitjana. No tenien
res a veure amb les grans masies que avui encara destaquen en mig del paisatge rural de
Llagostera.

ACA, Monacals, Sant Feliu de Guíxols, pergamins
núm. 89-92 (1319); AHG, monestir de Sant Feliu
de Guíxols, vol. 7, f. 1r-3v (1360); AMLLA, fons
patrimonial Llambí, n. 9381 (1308), n. 9232
(1441), n. 9313 (1500), n. 9445 i n. 9456
(1532), n. 9319 (1604), n. 9453 (1605) i n.
8800 (1769).

Mas habitat
Mas derruït

Possible mas
deshabitat

Figura 4.2. La formació del patrimoni
del mas Llambí, segles xiv-xx

Tanmateix, és justament gràcies als fons patrimonials conservats en algunes d’aquestes
grans cases que podem documentar-ne els orígens en petits masos medievals. És el cas
de can Llambí de Panedes,4 conegut des d’inicis del segle xiv com a mas Riba (cf. Figura
4.2). La primera notícia és el testament de Dalmau Riba, de Panedes, del 1308, en el qual
nomena hereu universal el seu fill Nicolau Riba, que, tot i no ser esmentat, devia residir en
el mas Riba l’any 1319. Ell mateix, o un fill seu amb el mateix nom, va capbrevar-lo el 1360.
L’any 1444 Joan Riba va aconseguir que l’abat de Sant Feliu de Guíxols li establís el mas Pou,
però l’endeutament de la família va fer que un altre Joan Riba, per poder pagar 20 lliures a
la seva mare, que es casava amb en Pere Llambí, paraire de Sant Feliu, en segones núpcies,
va haver de vendre el mas a un germà d’aquest, Martí Llambí, que ja era pagès a Llagostera.
El 1532 Benet Llambí va comprar, en una subhasta judicial el mas Pou i el mas Font, derruït.
Els anys 1604 i 1605 Pau Ferrer va vendre a Gueraua Llambí i a Roc Vilallonga i Llambí el
mas Ribot i vint-i-cinc vessanes de terra situades al lloc dit mas Reixac, que segur que ja
era abandonat. Finalment, el 1769 es va revendre una peça de quatre vessanes de terra
anomenada clos Viader, el lloc on hi devia haver hagut un antic mas medieval d’aquest nom.
El patrimoni Llambí encara no ha estat objecte de cap estudi monogràfic, però, com es pot
deduir d’aquesta pinzellada sobre els antics masos medievals que hi van acabar essent
integrats, és un fons documental molt valuós per tal de conèixer el passat medieval del
veïnat de Panedes (cf. Figura 4.3). Així, se suma a d’altres estudis que hi fan referència des
de perspectives ben diferenciades. L’excavació de la Torre dels Moros entre els anys 2005 i
2007 ha permès identificar les termes privades d’una vil·la romana, encara no localitzada,
que estaven en funcionament als volts del segle iii d.C.5 L’anàlisi dels escassos pergamins
de l’alta edat mitjana ja enregistren des del 919 el nom de Panedes, “Penitese”, referit al
terme d’una vil·la rural, els habitants del qual estarien vinculats al monestir de Sant Feliu
de Guíxols des que aquest va ser fundat el 968.6 De la documentació generada per la cúria
episcopal gironina es desprèn les particularitats de la presència de l’església de Sant Ampèlit
de Panedes, sufragània de Llagostera, que gairebé era una parròquia independent, amb
un domer propi des d’inicis del segle xiv, en què els veïns de Panedes conservaven el dret
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AMLLA, fons Ajuntament de Llagostera. Autor: Foto Kim, reg. 516

Figura 4.3. El veïnat de Panedes, al peu de les Gavarres
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de presentació del clergue al bisbe.7 Finalment, Xavier Soldevila, gràcies a l’anàlisi dels
registres de les notaries de Caldes i Llagostera, ha explicat detingudament com vivien els
llagosterencs i, entre ells, els veïns de Panedes al segle xiv.8 El seu punt de partida, que
li permet una aproximació global al territori i a la societat rural en un moment puntual, és
un altre document: el capbreu que l’abat de Sant Feliu de Guíxols, Tomàs Sasserra (12891327),9 va manar confeccionar l’any 1319. En el present treball utilitzem aquest mateix
document i, especialment, les referències toponímiques que conté per tal d’aprofundir en la
definició de les principals característiques del paisatge rural de Panedes al segle xiv.10

1. El capbreu dels masos de Panedes de Sant Feliu de Guíxols (1319)
Entre el 1317 i el 1320 l’abat de Sant Feliu de Guíxols va fer capbrevar bona part –o potser tots–
dels seus dominis. Actualment entre els fons del monestir es conserven quaranta-dos pergamins
que inclouen les declaracions de més de cent trenta-cinc persones de Calonge, Fenals, Cassà
de la Selva, Romanyà de la Selva, Caldes de Malavella, Sant Andreu Salou i, també, el veïnat
de Panedes a Llagostera.11 Hi manca, tanmateix, el capbreu de les diferents possessions que
el monestir tenia a Sant Feliu de Guíxols mateix i a la veïna vall d’Aro: no és fins els anys 13671369 que es conserva el primer.12 En relació a Panedes, el capbreu consta tan sols de quatre

Abat de Sant Feliu de Guíxols

Declarants

Total: 24

Masos

16 masos sota domini directe del monestir

Parcel·les

304 peces sota domini directe del monestir

Notari
(Copista)

Bernat Arbert, notari de Cassà, a instàncies de Ramon de Torrent, clergue i
notari de Cassà
Jaume Buïga, notari de Cassà, per autoritat del noble Ot de Montcada (13261341)

Procedència: Panedes (Llagostera)

ACA, Monacals, Sant Feliu de Guíxols, carpeta 4,
pergamins n. 89, 90, 91 i 92 (1319)

Senyor

Taula 4.4. El capbreu de Panedes fet per l’abat de Sant Feliu de Guíxols, 1319

fulls de pergamí que contenen les declaracions de vint-i-quatre habitants de Panedes i del lloc
de Vilanova, també a Llagostera, davant de Bernat Arbert, notari del terme de Cassà de la Selva,
que en va prendre notes a instàncies del clergue i notari local, Ramon de Torrent (cf. Taula
4.4).13 Els documents, però, van ser escrits en el pergamí anys més tard, segurament durant
la dècada de 1330, per un altre notari, Jaume Buïga, notari del terme de Cassà de la Selva per
autoritat del noble Ot de Montcada. Sembla que, tot i existir una “scribania de Locustaria”, els
pagesos de Panedes i l’abat de Sant Feliu preferien el notari de Cassà.14
L’abat de Sant Feliu de Guíxols, encara que no n’aparegui mai el nom, és la persona que més
apareix en el capbreu: fins a cent vint-i-cinc vegades. Ell era qui havia manat als seus pagesos
dependents que declaressin les terres que tenien sota el seu domini i les prestacions, en
diner, en espècie i en treball, que els devien. Gràcies a aquesta informació podem conèixer
com estava organitzat internament el veïnat de Panedes a inicis del segle xiv: sabem els noms
dels caps de casa que hi residien, els noms dels masos i de les principals partides de terra,
els noms de torrents i rieres, els tipus de conreus de les terres depenents dels masos, la
presència de boscos i d’erms, etc. També tenim algunes evidències de com es materialitzava
la presència de l’abat guixolenc a Panedes: el seu batlle, mencionat en onze ocasions i de qui
no es dóna el nom directament, era l’encarregat de recollir a l’era de cada mas, segurament,
les parts de les collites corresponents a la tasca i al delme; a canvi, segurament obtenia un
redelme que no apareix al capbreu i alguns censos –els polls de trescol i les albergues– que
sí que hi figuren prou sovint.
Pràcticament per totes les parcel·les declarades, tres-centes quatre en total, calia pagar
la tasca i el delme, que segons els Costums de Girona eren l’onzena i la desena part,
respectivament, de la collita.15 Sumant-hi la primícia, corresponent a la meitat del delme, o
a la quinzena mesura, això significa que, tot just després de batre el gra a l’era, els pagesos
havien de lliurar tres de cada quinze mesures, cosa que corresponia al 20% de la collita.16
L’esment del delme en els capbreus senyorials no és gaire corrent. En el cas de Panedes, tal
com consta en el Llibre verd del bisbe de Girona dels anys 1362-1371, l’abat de Sant Feliu
de Guíxols “recipit totam decimam in mansis et honoribus qui per eius monasterium directe
teneantur infra dictam parrochiam”.17 A diferència de les porcions del delme de Llagostera
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que anaven a institucions eclesiàstiques, donades la majoria pels comtes de Barcelona al
segle xii,18 la que l’abat de Sant Feliu obtenia a Panedes sembla ser tan antiga com la mateixa
donació de l’alou de Panedes, el 968, al nou monestir fundat a la vila del litoral gironí.
D’aquesta manera quedaria patent com l’abadia de Sant Feliu de Guíxols s’hauria quedat
amb el delme per tal de repoblar i d’organitzar el territori de la vall d’Aro a la segona meitat
del segle x.19
El 1319 l’abat de Sant Feliu de Guíxols no només obtenia parts de collites de les terres del
seu domini de Panedes. També hi cobrava uns quants serveis en treball, signe que encara
devia tenir-hi alguna explotació senyorial –de vinya probablement– gestionada directament
o, si més no, que la hi havia tingut fins no feia gaire temps. Els pagesos havien de prestar
joves per sembrar i llaurar els camps, tragines per dur les collites al celler de l’abat, podades,
cavades i veremades a les vinyes de l’abat. Els seus “homines de Panedis”, homes propis de
l’abat, havien de dur el raïm a la tina de l’abat que ells mateixos havien de mantenir en bones
condicions i refer-ne els cèrcols sempre que calgués. Hi havia, a més, un “lavator tine”, una
persona que rentava la tina i que rebia un berenar del batlle de l’abat. Els pagesos també
estaven obligats a donar alguns censos en diners i també en espècie a l’abat –ous, gallines,
pernils, etc.–, un senyal de l’estreta dependència, o servitud, a què estaven sotmesos. Eren
homes i dones “propis”, pagesos adscrits al seu mas mentre no paguessin un rescat –la
remença– per canviar de residència.20
Existia, això sí, una certa possibilitat de negociació amb els senyors: el fet que els censos
variessin, a vegades notablement, entre els diferents masos respon segurament a uns
pactes signats individualment entre cada família pagesa i el senyor. A més, cada pagès,
que gaudia del domini útil dels seus masos i parcel·les, podia disposar-ne lliurement per
vendre-les, donar-les o heretar-les, sempre que pagués els terços i lluïsmes corresponents
al senyor. Això no descarta els conflictes entre uns i altres: el 1328 els homes de Panedes,
a través del seu representant, Ramon Sagrera, i d’altres pagesos depenents de Sant Feliu
de Guíxols de la Vall d’Aro van presentar una demanda contra l’abat guixolenc per unes
exaccions que desconeixem.21 Cal advertir, però, que aquest darrer no era l’únic senyor al
terme de Panedes: en el capbreu del 1319 queda clar sempre que el rei d’Aragó, mencionat
onze vegades, també hi tenia drets com a senyor de Llagostera.

2. Els masos, unitat bàsica d’estructuració agrària
Molts són els treballs que han reconegut el paper estructurador dels masos, tant en relació
al paisatge com també a la societat medieval i a l’organització efectiva de les senyories
feudals.22 Això era d’aquesta manera a les terres de la Catalunya Vella, al nord del Llobregat
i, lògicament també, a les comarques gironines. En el present treball, però, procurarem
centrar-nos en els aspectes més vinculats al paisatge agrari: els masos eren cases habitades
per famílies pageses, aïllades enmig dels camps i, a la vegada, els centres d’unes petites
explotacions essencialment agràries.

PARRÒQUIA
Llagostera

VEÏNAT
Panedes (23)

MASOS I BORDES

Vilanova (8)

Boscà, A. Carbonell, B. Carbonell, Collell, Mascord, Morató, Torró, G.
Vinyes
Oliver (de Pererol), Esteve (de Pi), Mayença, Borrell, Calvet, Vilar,
Forner, Marcó, Pareta, Puig, Vengut, Vidal
Bosc, Cabanyils, Dalmau, Llagostera, Morèn, Roca, Salvador, Torrent

Altres (12)
ROMANYÀ DE LA SELVA (8)

1 borda (Alegret), 12 masos (Bofill, P. Carpi, R. Carpi, Cornellà,
Font, Llorenç, Martí de Pujol, Pou, Sabet, Sagrera, Saguals i
Viader) i 2 masos més amb un sol propietari (Feliu i Jaume)
Altres masos del veïnat: Bartomeu, Carbó, Joan, Reixac, Riba, Ribot,
Vendrell

Masos: sota domini directe de Sant Feliu de Guíxols. Masos: habitats per declarants en el capbreu. Masos: esmentats en les afrontacions

Taula 4.5. Els masos declarats i citats en el capbreu de l’abat de Sant Feliu de Guíxols, 1319

El mas, una casa habitada
Dels vint-i-quatre capbrevants, només Guillem Ponç, ferrer de Panedes, va haver d’especificar
que vivia en un mas: “confiteor et recognosco quod inhabito quendam mansum vocatum
mansum Sabet”. El motiu d’aquesta excepcionalitat és, amb tota seguretat, el seu ofici,
ferrer, que s’avantposava o s’interposava a la tasca que pertocava a tot habitant de mas,
fer de pagès.23 A més, ell no n’era home propi, tot i que s’havia compromès amb l’abat de
Sant Feliu que algú, dintre d’un termini, n’esdevindria home propi i li prestaria els “census
debitos ac servitutes et servicia debita”. A banda d’aquest cas, molt probablement tota la
resta de declarants al capbreu vivien en masos de Panedes o del sector de Vilanova: dinou
serien del primer veïnat i cinc del segon, però encara hi havia cinc famílies més d’aquests
dos sectors nord-orientals de la parròquia de Llagostera que també residien en masos citats
en les afrontacions de les terres capbrevades (cf. Taula 4.5). A banda d’aquest grup d’una
trentena de famílies, al capbreu apareixen vint masos més, dotze de Llagostera i vuit de
Romanyà de la Selva.
Que hi haguessin, almenys, unes trenta llars a les terres que formen l’actual veïnat de
Panedes –que englobaria l’antic sector de Vilanova–, és una dada que caldria contrastar
amb altres documents. Existeix, per exemple, un altre capbreu de Sant Feliu de Guíxols
que data del 1360,24 que no afecta només les terres del veïnat de Panedes, sinó també
d’altres sectors de Llagostera: hi figuren setze declarants de Panedes, un de Vilanova,
tres del Vilar, un de Cabanes, un de Ridaura, tres de Pi, un de Pererol, vuit de Ganix i
dinou més que són de Llagostera, segurament del nucli del puig del castell. En relació a
Panedes, els masos del domini de Sant Feliu de Guíxols s’haurien reduït, potser a causa de
les mortaldats de la Pesta Negra, potser a causa de canvis en el domini senyorial, de setze
–incloent la borda de n’Alegret i el mas de Guillem ses Vinyes, aquest potser a Vilanova– a
deu: Riba, Ferrer, Pou, Bofill, Llorenç, Feliu, Saguals, Cornellà, Font i Sagrera. El fet que el
mas Riba no aparegui entre els de Sant Feliu en el capbreu del 1319 fa pensar que potser
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Taula 4.6. Els masos de Panedes i la seva estructura, 1319
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[N.]: número de declaració. ACA, Monacals, Sant Feliu de Guíxols, carpeta 4, pergamins n. 89, 90, 91 i 92 (1319)

PARRÒQUIA VEÏNAT
MASOS I BORDES ALTRES TERRES
Berenguer Quintanes, clos,
3 camps, 3 eixarts, 9 feixes, 4 feixoles, 1 terra i vinya,
Llorenç
era i farraginar
1 tinença (amb penyes, motgeres i garanys),
1 tinença (amb bosc i modeguer)
Guillem
Quintanes, clos,
1 camp, 13 feixes, 1 quadró (amb hort), 1 possessió,
[2] Sabet,
mas
Ponç,
era, farraginar i
1 possessió (amb bosc i boscatge), 1 terra (amb
ferrer
vinya
eixart i bosc), 1 feixa (amb suros), 1 feixa (amb bosc)
Pere Bofill Quintanes, clos,
10 feixes, 1 clos, 5 feixoles, 2 camps, 1 quadre, 1
[11] Bofill,
mas
era i vinya
quadre (amb hort i vinya), 2 possessions (amb bosc)
Pere Font Quintanes, clos,
1 clos (amb sureda), 1 possessió, 1 possessió (amb
[12] Font,
mas
era, farraginar, hort terra i bosc), 1 plana (amb terra i bosc), 6 feixes, 2
i vinya
feixes (amb bosc), 6 camps, 1 tinença (amb bosc), 1
sureda (amb terra), 1 terra (amb bruguer i penyals)
1 camp, 2 feixes, 1 eixart, 1 tinença
Berenguer Quintanes, era,
[13]
Cornellà,
clos, farraginar,
Cornellà
mas
hort i vinya
Quintanes, clos, era, 1 camp, 1 camp (amb bosc), 7 feixes, 1 feixa (amb
[14] Saguals, Jaume
mas
Saguals
farraginar i vinya
riera), 4 feixes (amb bosc), 2 feixes (amb suros)
Quintans, clos, era, 1 feixa
[15] n’Alegret, Bernat
borda de
Alegret
hort i farraginar
Nicolau
Quintanes, clos,
18 feixes, 1 camp, 2 eixarts, 1 quadró, 1 pujol (amb
[17] Pou,
mas
de Pou
era, farraginar, hort bosc)
i vinya
Quintanes, clos,
3 camps, 12 feixes, 1 illa, 4 quadres, 1 tinença (amb
[18a] Jaume, Dalmau
mas
Sagrera
hort, farraginar i
bosc), 1 possessió (amb bosc i penyals),
vinya
1 eixart (amb bosc), 1 serra (amb bosc), 1 plana
(amb bosc), 1 plana (amb bruguer)
Dalmau
Quintà i clos
1 camp, 5 feixes, 1 plana (amb bosc), 1 pujol (amb
[13] Feliu,
mas
Sagrera
bosc), 1 coma (amb bosc i conreus), 1 vinyal, 1 tinença
Quintanes, clos i
2 camps, 15 feixes, 1 quadronell, 1 sureda
[19] Viader, Pere
mas
Viader
farraginar
(amb garanys i torrents), 1 sureda
Quintanes, clos,
4 camps, 7 feixes, 1 quadre, 1 quadró
[20] Martí de Elisenda
Pujol, mas
Martina
era, farraginar,
horta i vinya
Quintans, clos, era, 8 camps, 15 feixes, 2 eixarts, 1 eixart (amb bosc),
[21] Sagrera, Ramon
mas
Sagrera
farraginar i hort
1 quadronell, 1 sureda (amb terra)
Pere Carpi Quintanes, clos,
4 camps, 11 feixes, 3 eixarts, 1 quadró, 1 seió
[22] Carpi,
mas
hort, era, farraginar
i vinya
Ramon
Quintans, clos,
1 camp, 6 feixes, 1 quadró, 1 illa, 2 eixarts,
[23] Carpi,
mas
Carpi
hort, era, farraginar 1 verneda
i vinya
Quintans, clos, era, 1 camp, 3 feixes
[24] Vinyes, Guillem
mas de
ses Vinyes farraginar, hort i
Guillem ses
vinya
[1] Llorenç,
mas

hi falten fulls. Dels altres nou masos del 1360, tots ja existien excepte el mas Ferrer, que ha
de ser el mas Sabet, en mans de Guillem Ponç, ferrer. Així, haurien desaparegut els masos
de Pere i de Ramon Carpi, el mas Martí de Pujol, el mas Jaume –que el 1319 ja estava
unit al mas Feliu–, el mas de Guillem ses Vinyes i la borda de n’Alegret. En el capbreu del
1360, a banda dels deu habitants de Panedes que van capbrevar el seu mas a l’abat de
Sant Feliu, hi havia cinc persones més del veïnat que hi van declarar –Bernat Mayença,
Guillema, muller de Pere Collell, Pere de Puig, Bonanat Marcó i Joan Establit– i una de
Vilanova –Pere Morató.
El mas, una casa aïllada enmig dels camps
A banda de ser habitats, els setze masos del domini de Sant Feliu de Guíxols que van
ser capbrevats el 1319 es trobaven envoltats d’unes terres que exigien un treball intensiu
per part dels habitants dels masos. Segurament per això eren a la porta de les cases (cf.
Taula 4.6). Així, tal com apareixen en les declaracions dels respectius pagesos dependents
del monestir guixolenc, la casa dels setze masos estava sempre envoltada de quintanes o
quintans i d’un o més closos. Es tractaria, justament, de parcel·les tancades per tal que
el bestiar no hi causés danys. En tretze dels setze casos s’hi esmenta l’era, per batre els
cereals, i el farraginar, d’on es devien obtenir farratges i aliments per als animals.25 També
molt presents eren, en onze i en deu masos respectivament, la vinya i l’hort o l’horta. En
aquest últim indret és on es cultivaven hortalisses per al consum propi dels habitants del
mas, sobre les quals els senyors n’exigien menys producció –només el delme– perquè no
se’n podia garantir la conservació.26
El mas, centre d’una explotació familiar
Més enllà de la casa i de les terres que l’envoltaven, el mas era el centre d’una petita
explotació agrícola de mida familiar. Hem esmentat que a les quintanes, els farraginars,
els closos, els horts i les vinyes de l’entorn immediat de les cases s’hi devia practicar una
agricultura més intensiva en treball. Els masos, però, disposaven d’altres parcel·les de terres
que es treballaven de manera més extensiva (cf. Taula 4.6). La gran majoria d’aquestes
parcel·les eren de cereals –camps i feixes–, però a Panedes el bosc era força present en
comparació amb altres contrades de la plana selvatana, com veurem més avall.
El capbreu de l’abat de Sant Feliu de Guíxols no proporciona l’extensió de cap parcel·la,
però ens podem fer una idea de com eren els masos de Panedes: dels setze masos, només
tres no arriben a les cinc parcel·les; n’hi ha quatre més entre onze i setze parcel·les; el més
rellevant, però, és que nou masos tenien entre vint i vint-i-vuit parcel·les cadascun. Per
explicar aquestes diferències, cal tenir present que existien altres senyors directes al veïnat
de Panedes –el rei, com a mínim–i que els masos amb menys parcel·les en podien haver
tingut d’altres per a aquests senyors. Ara bé, també sembla clar que el domini de Sant Feliu
a Panedes era molt compacte: de les dues-centes vuitanta-vuit parcel·les capbrevades que
no eren masos, dues-centes seixanta-cinc pertanyien a un dels masos del domini i només
vint-i-tres eren de pagesos de masos veïns que no eren de Sant Feliu.
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En aquest sentit, que el mas sigui una estructura agrària de mida familiar significa que, tot i
els esforços dels senyors per mantenir-lo en explotació constant per tal d’assegurar-se’n les
rendes corresponents,27 el mas també segueix les dinàmiques familiars. A inicis del segle
xiv, a Panedes, sembla que la coincidència entre el cognom dels habitants i el nom del mas
es comença a esberlar una mica: dels setze masos, n’hi ha tres, els masos Sabet, Jaume
i Feliu, que estan ocupats per algú d’una altra família: Guillem Ponç, ferrer, que ocupa el
primer mas de manera aparentment transitòria perquè almenys ell no esdevé home propi de
l’abat; i Dalmau Sagrera, potser originari del mas Sagrera, que viu en el mas Jaume i que,
no sabem per quin motiu, també mena les terres del mas Feliu, aparentment deshabitat.
Aquestes situacions indiquen clarament que els masos no només tenien una mida familiar i
que s’identificaven ràpidament amb la família que els ocupava, sinó que també seguien uns
cicles d’expansió i de contracció paral·lels als de les famílies que els habitaven, acostmades
a viure endeutades per pagar dots i herències dels fills que es feien grans i sortien de les llars
on havien nascut.28 Per exemple, les poques parcel·les de la borda de n’Alegret i el mas de
Guillem ses Vinyes, juntament amb el nom que els identificava, podien haver estat creats en
temps recents.

3. Aproximació al paisatge agrari de Panedes a inicis del segle xiv
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De l’etimologia de Panedes, “pla prop d’un cingle”, se’n desprèn una imatge força propera a
la realitat: el pla de Panedes, situat a uns 130 m d’altitud, està separat de la vall d’Aro, d’uns
50 m d’altitud, per uns petits cingles, esvorancs o penyals.29 De la lectura del capbreu del
1319 es desprèn la impressió que, a inicis del segle xiv, encara hi havia molts boscos al veïnat
de Panedes. Com explica Xavier Soldevila, en el capbreu figuren el “bosc del Sallent”, el
“bosc de ses Cases”, el “camí públic que va al Bosc” i, a la zona de Sallent –o Salenys–, una
“gran tinença amb bosc i modeguer” i una “possessió amb bosc i penyals”. Alguns topònims
són d’origen vegetal: Arbocedes, Suro de sa Pera, Surell, Garrofar, coll de l’Om, Castanyer
o Verneda. Hom té la impressió, tanmateix, que s’estaven artigant molts d’aquests boscos:
al puig Fossar, al coll de Llagostera i a ses Fontanelles hi havia camps i feixes associats
a boscos; mentrestant, a Valldemor, ses Fontanelles, Vinyoles, Garsafreda i les Costes de
Panedes existien “eixarts” més o menys extensos. A banda dels boscos, el capbreu del 1319
enregistra molts cursos d’aigua: els torrents de Garsafreda, de sa Cuina, de la Palma, de
Saguals –és a dir, dels Guals–, de sa Deixesa, de Valldemor, de la Verneda, de Fontanelles o
del Llevador, així com les rieres de Sallent, d’Aiguabona i de Vilanova o la riera Vella.30
Més enllà de la visió general que podem obtenir del capbreu, hi ha certs procediments
que ens permeten definir millor les característiques del paisatge agrari de Panedes a l’edat
mitjana. No pas amb la precisió amb què els geògrafs i els cartògrafs d’avui poden representar
el territori i les seves ocupacions, però sí amb una major definició de la que ens proporciona
la lectura continuada del capbreu. Els casos ja analitzats de Cruïlles i de Lloret de Mar, entre
els anys 1317 i 1320, en són bons exemples.31

Agricultura extensiva (camps, feixes, terres)

255

Vinya

15

Agricultura intensiva (closos, illes, hort)

77

Boscos i eixarts

60

Altres

15

Figura 4.7. Tipologia de les parcel·les capbrevades a
Panedes, 1319

Una visió general
El capbreu del 1319 recull una forta empremta humana en el paisatge, bàsicament per
l’elevat nombre de parcel·les –menys extenses que els boscos– dedicades al conreu. De
les tres-centes quatre unitats capbrevades en el capbreu, tenim que la gran majoria –el
79,9%– tenien un sol conreu o, millor dit, se les descriu amb un sol nom. Es tracta de trentanou camps, cent seixanta-dues feixes, setze quadres, tretze eixarts, un clos, una coma,
una tinença, dues possessions, tres illes, un saió, una sureda, uns garanys, una verneda
i un vinyal. La resta d’unitats declarades en el capbreu, seixanta-una –el 20,1%–, eren
entitats formades per almenys dues ocupacions del sòl: feixes amb bosc, normalment, o
masos envoltats de terres diverses. A l’hora de comptar els elements que conformaven el
paisatge agrari de Panedes, hem sumat per separat cadascun dels conreus o usos del sòl
que s’enregistren en el capbreu (cf. Figura 4.7).
En comparació amb d’altres localitats gironines que compten amb capbreus coetanis, els
percentatges dels diferents conreus documentats a Panedes presenten certes particularitats.
En primer lloc, perquè el predomini de l’agricultura extensiva de cereal no és tan predominant
com a d’altres poblacions selvatanes, com Riudellots, Campllong, Sant Andreu Salou o
Cassà de la Selva. En segon lloc, igual com passa amb aquests llocs propers, el segon grup
de parcel·les en importància és el de l’agricultura intensiva, sobretot pel pes de les peces
properes als masos, com els closos. En tercer lloc, la particularitat de Panedes en relació
amb la Selva és l’alt percentatge de boscos i eixarts, fet que s’explica per la proximitat als
vessants meridionals de les Gavarres. És aquest element el que acosta el paisatge agrari de
Panedes al d’una població del vessant empordanès del massís de les Gavarres, Sant Sadurní.
Finalment, en quart lloc, a Panedes la vinya és residual, cosa que no passa a les terres
baixempordaneses.32
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AMLLA, fons Ajuntament de Llagostera, n. 6570, plànol perimetral de l’amillarament d’Agustí Bragat (1879)
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Figura 4.8. Els masos del veïnat de Panedes segons el plànol d’Agustí Bragat, 1879

Punts i línies en el paisatge
A través dels topònims que identifiquen les partides de terra i que s’esmenten en les
afrontacions com a límit de les parcel·les, podem arribar a un major grau de definició del
paisatge de Panedes. Intentant situar, primer de tot, els topònims medievals que encara
sobreviuen avui i que figuren en mapes actuals, tenim una primera pinzellada. Els masos
que figuren representats en el plànol dibuixat entre el 1863 i el 1879 per Agustí Bragat (cf.
Figura 4.8) constitueixen uns primers punts fixos en el mapa. Malauradament, però, els seus
noms no són els mateixos que els de l’edat mitjana, a excepció del mas Morató i del mas
Salvador, aquest darrer de Romanyà; això sí, sabem que can Llambí és l’antic mas Riba i
que can Torres és el mas Sagrera. Un detall rellevant: els masos de Panedes del segle xix
estaven concentrats en un reduït sector del veïnat, al seu centre, als volts de la capella de
Sant Ampèlit, just allà on hi ha l’encreuament entre el camí que anava de Cassà cap a la Vall
d’Aro –és a dir, de Girona a Sant Feliu de Guíxols– i el que unia Llagostera amb Romanyà.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); AMLLA, fons patrimonial Llambí, n. 9620 Plano de diferentes piezas de tierra de propiedad
de Dn. Narciso Llambí (1880)

Figura 4.9. Topònims medievals identificats de Panedes

A banda dels masos, són ben pocs els topònims medievals referits a indrets on hi havia
parcel·les de terra que han sobreviscut fins a l’actualitat: el Salt de Llop i Salenys (cf.
Figura 4.9). Amb l’ajuda de documentació gràfica antiga, procedent essencialment del fons
patrimonial Llambí, hem pogut situar un topònim més, el Camp Dalí, que ha resultat molt
profitós perquè ha permès identificar els noms de dues rieres, la riera d’Aiguabona –l’actual
riera de la Resclosa– i el torrent de Sayols, que tenen orígens medievals. En el capbreu del
1319 moltes terres i algunes illes –terres de conreu irrigables perquè es trobaven entre o
al costat de cursos d’aigua– es trobaven al lloc d’Aiguabona; en relació a Sayols, sembla
que prové del nom medieval Saguals, que corresponia a un mas –potser l’actual can Grau
Miquel– i al “torrente vocato des Saguals”.
A les dues rieres esmentades, podem afegir altres línies en el mapa de Panedes del segle
xiv. Es tracta dels camins que articulaven el territori del veïnat i que el comunicaven amb
Llagostera, els altres veïnats i les poblacions properes. La “via publica qua itur versus
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Figura 4.10. Sectors diferenciats dins el veïnat de Panedes

Pinum” devia coincidir amb la que anava “versus ecclesiam de Locustaria”. Dos camins
més envoltaven el mas Viader, el nom del qual també està relacionat amb les vies de
comunicació: es tracta de la “via publica versus ecclesiam Beati Empelli” i la “via publica
qua itur vesus Cacianum”. Aquests dos darrers itineraris, en realitat, podien haver format
part de l’antic camí que anava de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols, en el qual el 1322
els ciutadans de Girona van encarregar la millora, per tal que hi poguessin passar no
només “traginerii”, sinó també “carreterii”.33 De camins, segur que n’hi havia més a l’època
medieval, però només hi hem representat els que surten documentats i identificats amb
algun topònim.
Finalment, el tercer pas ha consistit a relacionar els punts i les línies que tenim ben situats
amb la resta de topònims que s’esmenten en el capbreu. Per fer-ho ens servim dels noms
de les partides on es troben les peces capbrevades i dels topònims esmentats en les
afrontacions. L’objectiu no és situar amb precisió aquests darrers, sinó aproximar-los als
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Taula 4.11. Tipologia de les parcel·les capbrevades a Panedes per sectors, 1319

que sí que tenim localitzats per tal de dividir el veïnat de Panedes en uns sectors amb
característiques diferenciades (cf. Figura 4.10). Per exemple, encara que Pere Morató,
en la seva declaració, digui ser de Panedes, en diverses ocasions se situa el mas Morató
a Vilanova, lloc on es trobaven diverses parcel·les i una riera que també passava pel lloc
anomenat Sant Ponç –sense que en coneguem si tenia relació amb alguna capella o no. Els
béns declarats en aquests indrets i a d’altres de propers, els hem agrupat en el sector de
“Vilanova”. Un altre cas és el de Garsafreda, un lloc on hi havia suredes i “garanys” per on
passava el torrent homònim, que també es documenta als llocs de sa Deixesa i la vall d’Oliva.
Aquest darrer indret tenia a ponent el torrent de Garsafreda i a llevant el de Fontanelles, que
es devia unir a la riera de Salenys a l’indret anomenat costa de Borraç. D’aquesta manera,
hem pogut situar –de manera aproximada, tan sols– uns quants topònims que devien trobarse als penyals i torrents que baixen sobtadament del pla de Panedes fins a la vall del Ridaura,
prop de la riera de Salenys. El sector l’hem anomenat “Garsafreda”.
Diferents paisatges medievals a Panedes
Després de relacionar tots els topònims que hem pogut entre ells, els hem agrupat en sis
sectors diferenciats i hem elaborat uns gràfics amb els tipus de parcel·les documentats a
cada sector (cf. Taula 4.11 i Figura 4.12). El resultat no és complet: hi ha setanta-cinc
parcel·les –el 17,7%– situades en indrets que no hem sabut situar enlloc. Però en queden
moltes més, repartides entre els sectors de Vilanova, Aiguabona, Valldamor, Garsafreda i
Salenys, tots ubicats al voltant del centre del veïnat de Panedes, allà on hi havia l’església
i les cases de tots els masos. És aquest darrer sector, el que té més parcel·les, l’únic on
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Figura 4.12. El paisatge agrari de Panedes per sectors, 1319

no predomina l’agricultura extensiva, sinó la intensiva: s’hi esmenten cinquanta closos i
deu horts; també és on la vinya hi és més present. El sector d’Aiguabona també presenta
característiques pròpies: l’absència del bosc i el pes important de closos i illes, segurament
perquè era el sector més pla i inundable del veïnat, just on s’unien la riera d’Aiguabona i el
torrent de Saguals. Tres altres sectors, els de Salenys, Garsafreda i Valldamor presenten una
similitud molt evident: el pes rellevant dels boscos i dels eixarts, darrere les terres dedicades
aparentment als cereals; a més, s’hi troben moltes referències a penyals i “garanys”, fet
que cal relacionar amb l’abrupte relleu d’aquests sectors. Finalment, a Vilanova, tot i que el
predomini de les terres de cereals és absolut, cal dir que unes quantes terres es troben en
indrets anomenats Vinyet, Vinyer, pla de Vinyes i Vinyals, topònims que indiquen que potser
sí que la vinya era present –i important– al veïnat de Panedes, als contraforts de les Gavarres,
o, si més no, que ho havia estat en un passat no molt reculat.
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Figura 4.13. Situació de les terres del mas Llorenç de Panedes, 1319

Les terres del mas Llorenç
Per acabar, el repartiment dels topònims on s’agrupen les parcel·les medievals del
veïnat de Panedes en els sis sectors esmentats permet analitzar un altre fenomen: el
de la situació de les terres de cada mas. N’hem pres un d’exemple, el mas Llorenç, per
tal d’il·lustrar-ho (cf. Figura 4.13). El resultat de plasmar en un mapa la situació de les
seves terres és ben clar: els tinents del mas Llorenç tenien, a banda de les terres que
envoltaven la casa, parcel·les repartides entre tots els sectors del veïnat de Panedes. El
cas és representatiu de pràcticament tots els masos de Panedes esmentats en aquest any.
Aquesta circumstància fa plantejar el perquè d’aquesta fragmentació dels masos: més que
una simple conseqüència dels repartiments hereditaris i de les adquisicions realitzades
pels predecessors de Berenguer Llorenç, podria ser una herència d’un passat remot, el
de la fragmentació de la vil·la altmedieval de Panedes en masos aïllats, els habitants dels

quals haurien preferit tenir les terres escampades en indrets separats per garantir-se més
oportunitats de sobreviure en cas de males collites.
4. Conclusions
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La realitat paisatgística que ofereix el capbreu de Panedes del 1319 seria completament
profana i no gens poètica, si no fos que esmenta el topònim de Valldemor. Apareix en cinc
ocasions: Berenguer Llorenç i Guillem Ponç tenien un eixart de terra, el primer, i una terra
amb eixart i bosc, el segon, a l’indret anomenat “Valdemor”, que afrontaven amb el “torrente
de Valdemor”; Nicolau Pou tenia un altre eixart de terra en aquest indret; Dalmau Sagrera
posseïa una “magnam tenedonem terre nemorosam” –una gran tinença de terra boscosa– que
arribava fins a l’esmentat torrent; i, finalment, Pere Carpi tenia una feixa de terra a la “plana de
na Pocha” que limitava amb el “torrente de Valdemor”. Entre les afrontacions d’aquestes cinc
peces de terra s’esmenten, a banda d’honors o possessions de diferents masos, el “torrente de
Podio Fossar”, el lloc de “ça Contalega” i l’esmentada plana de na Poca.
La primera impressió, amb aquestes dades, és que de poesia no n’hi havia gota. Però potser
hauria desaparegut pocs anys abans del 1319: els eixarts indiquen roturacions recents de
bosc, potser desmembrant-lo de la gran tinença de terra boscosa que encara s’hi esmenta.
Segurament, doncs, al segle xiii l’indret hauria estat més ple de bosc que el 1319. Així, una
pastora fàcilment hi hauria dut el seu ramat a pasturar i, qui sap, un trobador cavalleresc l’hi
hauria trobat per continuar la conquesta, plena d’entrebancs, del seu amor. Potser, doncs,
Valldemor hauria estat una veritable “vall d’amor”.
Aquestes suposicions, que no podem resoldre de cap manera, ens serveixen per replantejar
la utilitat del capbreu de Sant Feliu de Guíxols del 1319 per tal de reconstruir el paisatge de
Panedes. La informació que recull és molt útil i interessant i, tal com hem intentat, permet
aproximar-se al paisatge agrari tant a l’interior del veïnat com en relació a d’altres poblacions
gironines amb capbreus coetanis. Tanmateix, sense estudis de documents posteriors que
arribin a enllaçar amb el plànol parcel·lari del 1863-1879, sempre hi haurà dubtes sobre
la ubicació precisa d’un o altre indret. És especialment urgent la tasca d’intentar situar o
identificar els masos medievals, molts dels quals degueren quedar rònecs i, com hem vist
en el cas del mas Llambí, van passar a engruixir les terres dels masos que haurien continuat
habitats. També cal prendre certes precaucions a l’hora de valorar les dades: la pràctica
absència de vinya contrasta amb l’existència d’uns quants topònims i, si ho recordem, de la
prestació dels homes propis del monestir de Sant Feliu de Guíxols de dur els raïms a la tina
de l’abat i de l’obligació de refer-la un cop l’any. Potser aquestes dades indiquen que, tot i
que no s’expressi amb detall el capbreu, la vinya era més present a la vida dels habitants de
Panedes. Igualment, quin era l’espai de la ramaderia a Panedes i a Llagostera? Tal com ha
assenyalat Xavier Soldevila i tal com hem detectat en els casos de Cruïlles i Sant Cebrià dels
Alls, també gràcies als registres notarials, cada casa de pagès tenia un ramat i negociava
amb tothom per treure’n beneficis.30 Al capbreu, però, no n’hi ha cap referència.
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elS llAmbÍ
de PAnedeS

NoteS:
1. Negociant de Sant Feliu de Guíxols
2. Pagès habitant de Llagostera. el 1500 compra el mas Riba de
Panedes a Joan Riba
3. Paraire de Sant Feliu de Guíxols
4. Senyor del mas Llorenç de Panedes
5. Pagès de Llambilles
6. taverner de Lloret
7. Pagès de Campllong
8. Senyor del mas Riba de Panedes
9. Pagès de Ridaura. Hereu de Miquel Albertí, pagès de Ridaura
10. Filla de Miquel Albertí, pagès de Ridaura
11. Pagès de Cassà de la Selva
12. Pagès del veïnat del Vilar de Llagostera
13. Pagès d’esclanyà
14. Senyor del mas Vidal de Llobatera. Hereu de tomàs Vidal, pagès
senyor del mas Vidal de Llobatera
15. Pagès del veïnat de Llobatera. Fill de tomàs Vidal, pagès senyor
del mas Vidal de Llobatera
16. Pagès, senyor del mas Codolar de Sant Llorenç
17. Pagès del veïnat de Llobatera. Fill de tomàs Vidal, pagès senyor
del mas Vidal de Llobatera
18. de Llambilles
19. Senyor del mas Llagostera de Romanyà
20. traginer de Sant Feliu de Guíxols
21. del mas Llorenç de Panedes
22. de Caldes de Malavella
23. de Caldes de Malavella
24. Pagès
25. Pagès de Llagostera
26. Pagès de Fenals
27. del mas Vidal de Panedes
28. de Cassà de la Selva
29. Pagès de Llagostera
30. Carreter
31. Pagès d’estanyol
32. Vídua amb dos fills, Feliu Casals Sureda (d. 1871) i Clara Casals.
Casada en segones núpcies amb Narcís Llambí. La seva filla Clara
es casa amb l’hereu del mas Llambí, fill del seu segon marit.
33. taper
34. de Sant Feliu de Guíxols
35. Pagès de Sant Llorenç
36. de Granollers
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FoNt: AMLLA, fons patrimonial
Llambí, 1248-1950
Figura 5 .1 . L’arbre genealògic dels Llambí, segles

xiv-xx

Els documents
d’administrar un mas
Marta Albà

Els orígens de la família Llambí al veïnat de Panedes de Llagostera es remunten a l’any
1500 quan Martí Llambí, pagès natural de Sant Feliu de Guíxols, compra el mas Riba de
Panedes a Joan Riba, fill de la seva cunyada Eulàlia. A partir d’aquest moment el mas
s’anomenarà Llambí.
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Durant 16 generacions els Llambí administren i engrandeixen el mas fins convertir-lo en
un dels patrimonis rurals més importants del terme. Hi incorporen terres i masos veïns
abandonats o amb problemes econòmics com els masos Pou i Font l’any 1532, el mas
Ribot el 1604, el mas Esteve el 1793 o el mas Vidal de Panedes el 1910. Al mateix temps
porten a terme una política matrimonial que manté l’equilibri entre les dots rebudes en
casar l’hereu i les pagades per la resta de fills. A més a més estableixen aliances amb
altres gran propietaris rurals de Llagostera i dels pobles de l’entorn com els Albertí de
Ridaura, els Vidal de Llobatera o els Matlló de Caldes de Malavella.
L’any 2007 els germans José Luís i Teresa Garriga Llambí van fer donació a l’Ajuntament
de Llagostera amb destí a l’Arxiu Municipal de més de 600 documents, entre els quals
157 pergamins, que formen el fons patrimonial Llambí i que fins aquest moment es
conservaven dins una arca de núvia situada a la sala de la planta baixa de la casa pairal.
El dia 17 d’octubre de 2008 a sala de Plens de l’Ajuntament es va fer la prestació del fons
i l’acte públic d’agraïment a la família.
El fons integra la documentació produïda i aplegada primer pels Riba i a partir de 1500 pels
Llambí: testaments, capítols matrimonials i àpoques de dot, capbreus, censals, llibretes de
censos i prestacions als senyors, concòrdies i sentències, vendes, permutes, adquisicions,
arrendaments, plànols parcel·laris de les propietats... tot un seguit de documents que
acrediten l’administració del patrimoni.
El document més antic data de 1248 i fa referència a la venda d’una peça situada al veïnat
de Ganix “in plana de Aganix” mentre que el més modern és un plànol per a la reforma
de la façana principal del mas Llambí l’any 1950. Els documentes estan redactats en llatí,
català i castellà en diferent proporció segons les èpoques. Poc més de la meitat, un 54%

són en llatí datats, entre els anys 1248 i 1774, un 31 % són fets en català entre el 1571 i
el 1920, i en el 15 % restant són en castellà d’entre el 1804 i el 1950.
Entre la documentació també se n’ha conservat d’aliena a la gestió del patrimoni, com el
concordat dels clergues de l’església parroquial de Sant Feliu de Llagostera de l’any 1317,
on els domers es reparteixen les feines de la parròquia. Un altre cas el trobem en unes
carpetes amb documents lligats als esforços dels veïns de Panedes, encapçalats per la
família Llambí, per mantenir el culte a la capella de Sant Ampelit de Panedes.
El fons patrimonial Llambí està encara per estudiar i ofereix moltes possibilitats per a la
recerca històrica des de l’òptica de la història agrària, i també des de molts altres punts de
vista com poden ser les estructures familiars, cultura popular i vida quotidiana, el dret, la
toponímia i evidentment l’evolució del veïnat de Panedes.
Com a mostra de la varietat de documents i d’informació que pot oferir el fons, transcrivim
una carta adreçada a Narcís Llambí el 1879. La carta il·lustra un moment convuls del camp
català quan després de les guerres carlines grups de bandolers i trabucaries amenaçaven
i extorquien la població. Està escrita barrejant català i castellà i pot ser difícil d’entendre,
per això hi incorporem la versió normalitzada.
Narsis, Seserbira purta 5 sens durus al pux
aldaric dal sim datot trobara una creu a tera
y alli als antarara al dia 18 de disiembre a las
tres de la tarde sens falta si no al si porta ho
an dona part sara cramat ell i su propiedat,
si no sencuentra con sinco sientos llebara
dos sientos sicoenta y busté disposara al
dia que lleba la hotra cantidat anal mateix
pux aldaric. Sintemor ni sin reselo

Narcís,
Se servirà portar cinc cents duros al puig
Aldric i al cim de tot trobarà una creu
a terra i allí els enterrarà el dia 18 de
desembre a les tres de la tarda sense falta,
si no els hi porta o en dóna part serà cremat
ell i su propiedad. Si no se encuentra con
cincocientos llevará doscientos cincuenta
y vosté disposarà el dia que lleva la otra
quantitat a n’el mateix puig Aldric
Sin temor ni sin recelo
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el COnTrOl
del merCAT
de lA TerrA
Pel SenYOr de
llAgOSTerA

FoNt: AHG, Notarial, Caldes i Llagostera,
vol. 389bis, f. 1r
Figura 5 .2 . La primera pàgina del llibre
Vendas y altres translacions de domini..., 1559-1599

L’estudi del mercat de la terra
als segles xvi-xvii
Pere Gifre

98

La font usada per estudiar el mercat de la terra a Llagostera ha estat un llibre de notes que
procedeix del fons notarial de Caldes i Llagostera. En aquestes notes, tretes de llibres de
notes i protocols de diferents notaris de la baronia de Llagostera, s’assenten els elements
necessaris per documentar els trasllats de dominis, amb l’objectiu que el baró en pugui
conèixer els tinents, els posseïdors del domini útil, i també els detentors del domini directe.
En els cinc assentaments que hem transcrit, una revenda, una venda perpètua i tres
establiments, la senyoria directa l’ostenta el baró de Llagostera; en d’altres, són altres senyors
els que en tenen la titularitat completa o compartida. En tot cas, aquest llibre tenia la missió
de servir als senyors directes per conèixer els moviments dels drets de propietat sobre les
terres, d’aquí les referències concretes als propietaris i els llocs, si bé no hi ha la concreció
que podem trobar en capbreus o llevadors de censos en què les parcel·les són identificades
per les afrontacions. Sí que hi ha els topònims identificatius que els coneixedors del lloc
sabien localitzar: masos, veïnats o peces com l’Arrabassada, o referències a fonts i torrents.
També podem trobar referències als usos del sòl, en aquest cas terra boscosa, però també hi
trobarem referències a erms o a conreus.
Ja que els capbreus documenten els censos que s’han de pagar pels masos i parcel·les i
podien quedar antiquats, el seguiment del mercat de terres per part dels senyors directes
els facilita el coneixement dels moviments i poder reclamar, si és que no s’ha fet efectiu, el
pagament del lluïsme. En darrera instància, és la percepció del lluïsme allò que explicaria la
confecció d’aquest llibre de notes, fet, sens dubte, a instància del principal senyor directe
de la baronia.
Llibres i llibretes d’aquesta mena acostumen a escriure’s en moments en què hi ha hagut
canvis en la baronia o situacions que han fet inviable el seguiment del mercat de terres. És
una manera de recuperar el temps perdut. L’habitual, allà on els barons fan el seguiment
del mercat de drets de propietat sobre les terres, en el que és una defensa del domini
directe i una de les seves atribucions en tant que detentors de la senyoria directa, és que
anualment els lluïsmes siguin percebuts pels senyors o pels qui tenen establerta o arrendada
la percepció del cobrament de les rendes, batlles de sac o arrendataris de drets.

TRANSCRIPCIÓ DE LA PRIMERA PÀGINA DEL LLIBRE
Vendas y altres translations de domini y transportacions de la vila y terme de Llagostera en poder
de Galceran Pons, notari, regint la notaria de dita vila, terme y baronia, trets de son llibret de
notes.
[Mas Nadal de Ganix]
A 11 de janer 1559, en poder de Galceran Pons, notari, Garau Nadal, pagès, feu lluÿció y
revenda y torna als curadors dels pubills Nadals de Ganix tot lo dit llur mas Nadal de Ganix, que
ell tenia a carta de gràcia. Preu 132 lliures. Salva la directa senyoria per los senyors barons de
Llagostera.
[Mas Ribot de Panedas]
A 13 de janer 1559, Jaume Alou del Vilar vené perpètuament a Barthomeu Pla àlies Ferrer de
Panedas, tots de Llagostera, tot lo seu mas Ribot derruït, juntament ab totes ses terras, situat
en dit veÿnat de Panedas ab ses afrontacions. Salva la directa senyoria per lo senyor baró de
Llagostera. 13 lliures 4 sous.
[Mas Xifra de Vilabella]1
A 15 janer 1559, lo noble senyor don Martí Garau de Cruhilles, baró de Llagostera, stablí a
Antoni Xifre, pagès de Llagostera, una pessa de terra boscosa anomenada la Arrabassada,
situada en lo veÿnat de Vilabella, prop lo torrent de Gaya, y afronta ab lo camí de Gerona. Salva
la directa senyoria per lo dit senyor baró a prestació de delmes.
Dit die dit senyor baró stablí a Joan Gotarra àlies Salellas dos pessas de terra boscosas situadas
en lo terme de Llagostera, la una de deu vessanes en lo lloch la Fontviua, y l·altre de 9 vessanes
en lo lloch dit [Conrrorba], prop lo puig de Caragol que·s d·en Domènech. Salva la directa
senyoria per lo dit seyor baró. Fan delme.
Dit die dit senyor baró stablí a Salvi Cunill, de Llagostera, un pati de terra situat al vall del Mur //
f. 1v del castell obtinguda de vuit canas a [son] cayre. Salva la directa senyoria per dit
senyor baró. Fa de cens a Nadal una gallina.

NOTES
1

Nota al marge esquerre: “Ja és al capbreu de Cruhillas”.
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SOBRE LA TERRA. EL CAS DE LLAGOSTERA,
SEGLES xvi i xvii1
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En les societats agràries anteriors als mercats no regulats també existeixen mercats, encara
que funcionen amb altres paràmetres.2 Els mercats de productes de primera necessitat
es basen en la lògica del proveïment, d’aquí els preus de taxació per evitar rebomboris i
amotinaments. Hi ha molts altres mercats, el del treball, el del crèdit i també el de drets de
propietat sobre la terra.3 Aquest últim té també unes lògiques pròpies. Tot i que hi ha oferta i
demanda de terres i preus, la seva dinàmica mostra unes pautes de conducta marcades per
la comunitat pagesa en la qual es porten a terme les transaccions.
Conèixer les dinàmiques de funcionament del mercat de terres és bàsic per entendre la
formació/disgregació de patrimonis agraris. Sovint s’han estudiat les dinàmiques relacionades
amb la família, la transmissió i la reproducció, menys sovint, però, s’entra a estudiar el mercat
de terres,4 amb excepcions importants.5 A Catalunya el mercat del crèdit per època moderna
i la seva incidència sobre el mercat de terres ha tingut una major fortuna historiogràfica;6 més
recentment el té també per la baixa edat mitjana.7 A Sentmenat, l’anàlisi de l’estructura agrària
de classes ha posat de manifest les dinàmiques senyorials, però també les emfitèutiques i
pageses, en el que es pot considerar el primer treball historiogràfic important sobre el mercat
de la terra.8
A la Catalunya dels masos, per acostar-nos a la formació/disgregació de patrimonis agraris
ens cal estudiar el mercat de drets de propietat sobre la terra. El dinamisme del mercat de
drets sobre la terra contrasta amb la suposada inèrcia del sistema familiar i patrimonial on,
si no és per accidents biològics, la lògica de l’estabilitat patrimonial marcada pel sistema
d’herència prima sobre la resta d’actuacions. En la societat de masos, teòricament, el
mercat de terres i de masos hauria de ser puntual i causat per la contingència. Quan
s’analitza de prop la formació de patrimonis agraris, sobretot dels que traspassen més
d’un segle, es troba de manera freqüent que l’ampliació prové, i sobretot, de la compra de
terres i de masos.9

1. Laboratori per a l’estudi d’un mercat de la terra de pagès
La societat de Llagostera durant el segle xvi i començament del xvii és essencialment pagesa
i els actors que intervenen en el mercat de drets de propietat sobre la terra ho són en la seva
majoria. Una societat on la majoria viu de la terra i del treball de la terra permet estudiar
quines són les pautes de funcionament d’un mercat de drets de propietat sobre la terra en
què els actors són, principalment, homes relacionats amb l’activitat agrària, majoritàriament
senyors útils i propietaris de terres i de masos; el capital forà i urbà hi té poca presència.
Fixem-nos en la imatge que proporciona el fogatge de Llagostera de 1553.10 El jurat Guerau
Rovira, àlies Ballell, denuncia cent focs: sis d’eclesiàstics i noranta-quatre de laics. Entre els
eclesiàstics, a banda del sagristà, el claver i el capellà, sens dubte de l’església parroquial de
Sant Feliu de Llagostera, s’esmenten també tres domers que regentaven les domes del Pi, de
Mata i de Ganix, prova manifesta que el poblament dispers s’agrupava en veïnats. Sorprèn
l’absència de domer a Sant Ampèlit de Penedes, sufragània de Sant Feliu de Llagostera,
potser hem de pensar en aquesta “independència” real que havia tingut des de l’edat
mitjana,11 tot i que, a la segona meitat del segle xiv, a l’hora de declarar a qui i com es pagava
el delme de la parròquia de Llagostera es faci de manera conjunta de la parroquial i de la
sufragània de Sant Ampèlit.12
El poblament dispers hi era majoritari, si bé pel fogatge només podem identificar deu masos,
els únics que s’especifica que són tinguts a masoveria i regentats per un joer –mas Pejoan,
mas Rollan, mas Nadal, el mas de mossèn Terrades, sense que precisi el nom, mas Galí,
mas Faura i el del baró de Llagostera, sense que tampoc en precisi el nom– i en tres d’altres
es diu “qui està en lo mas” –mas Creixell, mas Pedró i mas Vendrell. Dels seixanta-set noms
que resten, sense que en el fogatge es precisi res més, per les dades de què disposem i que
exposarem en aquest treball, molts d’ells eren propietaris de masos. En vuit noms no podem
precisar gaire més: sis diuen estar “en casa de” i en dos es qualifica el foc “d’arrendador
de”. Podem suposar que són veïns de cases situades dins la vila o just fora dels murs,
com ho poden ser els dos sastres, els dos sabaters, els dos paraires, el traginer, el teixidor
de lli i el metge? El fogatge de 1553 identifica una societat pagesa, amb presència de sis
focs eclesiàstics, i tres referències a “militars”, una al “senyor baró de Llagostera”, que té
la residència-castell cedida a masoveria –d’aquest fenomen, fa temps en va parlar Núria
Sales, en deia triomf del mas sobre el castell– i només dues referències a mossèns: un, joer
de mossèn Terrades, l’altre, un arrendador de mossèn Pere Albertí, aquest darrer, donzell.
Donzells que, pel que veurem, actuen com ho fan els senyors útils i propietaris de mas, de
fet són donzells perquè són senyors útils i propietaris de mas.
Per altra banda, el segle xvi, principalment per a la seva segona meitat, en què centrem
l’estudi, presenta una singularitat important: és una etapa expansiva, tant en termes de
creixement de la població, de preus, com en els que fan referència a la renda agrària i feudal.
Tot i no disposar de dades parroquials que ho puguin verificar, el creixement de la població és
del tot manifest. Els cent focs de 1553 es converteixen en nou-cents vuitanta-cinc habitants
el 1718.13 Pel capbaix, amb coeficients multiplicadors per foc poc elevats, la població es
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Gifre, 2009: vol 2, p. 872-875. Renda
deflactada pel preu del blat a Barcelona, cf.
Feliu, 1991: p. 41-42

Figura 5.3. Evolució de la renda real,
1503-1641
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dobla, i en aquest procés hi té una importància gran la immigració francesa que trobem
durant la segona meitat del segle xvi i que no devia ser gaire diferent de la trobada a Cassà
entre 1589 i 1620 quan un 10,2% dels casaments són amb francesos.14 En el nostre cas,
quan el mirador usat per entendre les dinàmiques internes d’aquesta societat és el mercat de
la terra, no hem d’esperar-hi gaire presència de francesos, que són majoritàriament jornalers
i gent d’ofici. Tot i així, són de destacar alguns noms que prosperen en aquests moments,
primer els trobem comprant una petita parcel·la de terra o de bosc, després patis o solars
de terra, sens dubte per edificar-hi casa, a la costa o davallada de la vila i, en algun cas,
trobarem algú que és capaç de prosperar i acabar per comprar una casa.15 El nombre d’actes
en què els francesos actuen com a compradors és de vint-i-vuit sobre quatre-cents vint-i-tres
–un 6,62% dels actes–, per només sis en què són venedors –un 1,41% dels actes–.
Un altre element a tenir en compte per definir l’espai llagosterenc és que compta amb una
important oferta de terra. Sovint es tracta de terres ermes, modagueroses, brugueroses o
clarament boscoses, amb possibilitat de ser arrencades i treballades. Durant el segle xvi
assistim a un important procés colonitzador, resultat de la conjunció d’una oferta de terra fins
llavors no productiva i d’un creixement de la població, en un percentatge important resultat
de la immigració francesa, que suposa oferta de braços per treballar i de pressió sobre les
terres incultes. És la pressió colonitzadora la que, en part, explica l’actiu mercat de terres
que trobem a Llagostera.
El resultat d’aquest procés es tradueix en el creixement de la renda agrària que, amb totes
les matisacions que es vulgui, no deixa de ser un indicador d’aquesta conjuntura alcista. La
renda de Llagostera, mesurada a partir dels arrendaments de les capellanies de la seu de
Girona a Caldes i Llagostera, experimenta una etapa de creixement continuat i sostingut entre
1540 i 1603, en el que hem de considerar clarament que forma part de la fase A del cicle (cf.
Figura 5.3). El creixement dels preus dels productes agrícoles empeny la renda a l’alça en la
primera meitat del cinc-cents, si bé a partir de mitjan segle es produeix un fort distanciament

Feliu, 1991: p. 41-42; Gifre, 2009: vol 2,
p. 872-875

Figura 5.4. Evolució de la renda de
Llagostera i del preu del blat (base
100), 1503-1641

entre la renda i els preus (cf. Figura 5.4). La renda creix molt per sobre dels preus, fet que
en bona lògica és el resultat de l’expansió dels conreus i, en una proporció que no pot ser
menystinguda, en una certa capacitat d’absorbir aquest creixement per part dels sectors
perceptors de la renda de la terra, especialment els senyors delmadors. És bo de recordar
els intents per evitar el frau en els pagaments proporcionals a la collita, en corts i a les cúries
i l’Audiència i, també, de fer-se pagar de les terres recentment roturades el delme de novals.

2. La font: un llibre de Vendas y altres translacions de domini
Per apropar-nos al moviment de drets de propietat sobre la terra, disposem d’un llibre
de notes “Vendas y altres translacions de domini y transportacions de la vila y terme de
Llagostera en poder de ...”,16 on, de manera breu i sintètica, s’anoten els actes passats per
la notaria de Llagostera. Segurament és obra d’un notari o escrivà que ha rebut l’encàrrec de
recollir els actes que poden permetre al baró de Llagostera conèixer els canvis en la titularitat
del domini útil de les terres de la senyoria. En primer lloc, hem de pensar en una manera
de conèixer les transmissions del domini útil per poder percebre els censos que pesen
sobre la terra, de manera directa, els que ha de percebre del domini útil per tota transacció:
lluïsmes i foriscapis, i també el dret de deseixida de mas. Però com veurem per actuacions
d’altres senyors directes, conèixer el mercat de terres també possibilitava al senyor directe
intervenir en aquest mercat, al cap i a la fi disposava del dret de fadiga, que podia exercir si
era coneixedor de la transacció, i podia, si no havia firmat per raó de senyoria, invalidar la
transacció, recuperar el domini útil i incorporar-lo al directe.
En primer lloc, el senyor directe ha de percebre el lluïsme o foriscapi per qualsevol transacció
del domini útil, que, tot i que figura en els Costums de Girona ser d’un terç del preu de la
venda –en el que és pròpiament: terç, lluïsme i foriscapi–, s’acaba pagant, majoritàriament,
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Senyoria directa
Baró de Llagostera
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Nombre
d’actes

%

224

52,58

Baró de Llagostera i altres

5

1,17

Sense referència o per a qui es
demostri
Beneficis de la catedral de Girona

87

20,43

47

11,03

Beneficis de la parròquia de
Llagostera
Mas Vidal de Llobatera

31

7,28

5

1,17

Altres

17

3,99

Total

426

100,00

Taula 5.5. La senyoria directa de
Llagostera, 1559-1599

a raó del 20% del preu.17 En el segle xvi, però, a molts llocs encara es pagava el terç sencer,
com ho prova el privilegi que la vila de Blanes va obtenir de Gastó de Montcada, el 2 de gener
de 1599, pel qual els veïns de la vila obtenien una rebaixa al 20%.18
El llibre sembla recollir de manera exclusiva actes del domini directe del baró de Llagostera i
alguns altres (cf. Taula 5.5). En el 52,58% dels actes es determina que la senyoria correspon
al baró de Llagostera, la meitat restant es divideix en altres senyories i en aquest imprecís
20,43% “per a qui es demostri” que es fa constar a l’hora d’escripturar l’acte, una manera
utilitzada pels notaris per passar per alt les penes en què podien incórrer de no anotar la
senyoria directa,19 que anaven des d’impedir l’ofici el 1520 a ser sancionat amb 25 ducats el
1599, en el que és una manera d’ocultar o d’ignorar la senyoria.20 En el protocol notarial es
deixa anotat el desconeixement de la senyoria, l’escrivà que cerca les transaccions de béns
anota aquests actes de senyoria no demostrada per si poden interessar al baró de Llagostera.
Per altra banda, que hi hagi altres actes de dominis directes diferents al del baró de Llagostera,
es pot explicar per la possibilitat que siguin parcel·les o béns que formen part d’un mas
tingut a senyoria directa del baró, en què els estadants del mas són homes propis i que en
produir-se una transacció el senyor directe pot percebre el dret de deseixida de mas21, que
ascendia al 10% del preu de la venda.22 El cobrament del dret de deseixida de mas volia ser
un impediment a l’alienació de parcel·les del mas, en la lògica del senyor directe d’evitarne la desintegració. En tot cas, el senyor directe havia de lloar prèviament la venda. Amb
la finalitat d’impedir la disgregació del mas, en un petit llibret del monestir de Sant Feliu de
Guíxols, que també exercia la senyoria directa sobre una part del terme de Llagostera, escrit
a començament del segle xvii, s’escriu el model de requeriment notarial a l’home propi que
hagi alienat qualsevol peça de terra.
“Requesta para quant un home propi separa alguna peça de terra del mas que té y poseheix
A notícia del molt reverent senyor abbat y convent del monestir de Sant Feliu de Guíxols és
novament previngut per vós en tal o vostres predecessós com a senyors útils del mas tal, terres,

hono[r]s y possesions de aquell, situat o situades en lo terme, parròchia o vila de tal part, y en
lo veynat tal, és estada alienada y ceparada de la gleba de dit mas tal peça o peças de terra
situada en tal part, ab sos certs límits confrontada, la qual vuy posseheix en tal, de tal part, o
na tala, lo que fer no podau sens ferma y consentiment del dit senyor abbat y convent, a cuya
directa senyoria se té lo mas, y per dita peça de terra.
Y com sia interés de dit senyor abbat y convent que la dita peça o peças no sian separadas
ni segregadas de la gleva de dit mas, per ço, y altrament, lo procurador del dit senyor abbat
y convent ab los presents scrits vos requer a vós, en tal, posesor de dit mas, que la dita peça
de terra torneu y agrageu a la gleva de dit mas tal, y de aquell no la cepareu sens ferma y
consentiment de dit senyor abbat y convent, altrament protesta contra vós y béns vostres, y de
tots danys y despeses, y de altres coses lícites y promeses de protestar, requerint ser-ne rellevat
acte per vós senyor notari.”23

Si en aquest model el requeriment és al venedor, en un altre és al comprador que entra en
possessió d’un domini útil sense que s’hagi efectuat el pagament del lluïsme o foriscapi, on
se’l requereix que el pagui, a pena d’haver de pagar doble.
“Requesta para demanar foriscapi a qualsevol persona que lo dega si entra en posesió sens
demanar licència o compra sens licència de senyor
No ignorau vós en tal, pagès, sastre o mercader de tal part, que en los dias passats vos és estat
venut un tros de terra, o una casa, o tal vinya, per en tal, la qual posesió és situada en tal part,
dins los límits de tal terme, segons afronta a sol ixent ab tal, a mix dia, etc., a ponent, etc., a
cers, etc. Y com sia ia entrat en possesió de dita propietat o peça de terra sens consentiment
del il·lustre senyor abbat de tal part, a cuya directa senyoria dit ort o peça de terra se té, ni ajau
pagat lo ters, lluïsme o foriscapi a ell degut y pertanyent, y altres drets dominicals a ell tocant,
los quals a ells salves. Lo procurador del dit senyor abbat tal, de tal part, ab los presents scrits
vos requer que lo dit ters o foriscapi li pageu y satisfassau, aguda rahó de la propietat de dit
cens y del preu de dita compra, altrament protesta contra vós y vostra recusació y mora, y de
foriscapi duplicat, y altres drets, si deguts seran per rahó de dita directa senyoria, y de tots danys
y despeses, y de totes y sengles coses lícites y permeses de protestar, requerint a vós notari per
vós ser-ne llevat acte fe donant.”24

Finalment, el senyor directe pot voler recuperar el domini útil, encara que ho haurà de fer a
instàncies judicials, amb crida pública, en cas que el domini útil estigui vacant.
“De com se ha de unir la útil senyoria ab la directa
Magnífich senyor jutge ordinari de Sant Feliu, o de Palamós etc. et sic. En lo terme de tal part y
en lo lloch anomenat tal hi ha una possessió de terra de tinensa de x afrontant a sol ixent ab x, a
mix dia ab x, a ponent ab x, a cers ab x. La qual peça, o pocesió o vinya se té a directe y alodial
senyoria per lo il·lustre molt reverent senyor x y vuy no·s trova, ni·s mostra senyor útil y possesor
de aquella o aquell y com per defecte de possesor entengue lo dit il·lustre y molt reverent senyor
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tal, son legítim procurador y ecónomo, establir aquella peça perquè d’ella se puga aver y rebre
a son temps los drets dominicals, ha instat se fes pública crida amonenstant a totes y qualsevol
persones pretenint tenir dret en dita possesió de terra que dins lo termini ab dita pública crida
proseguit exhibissen los actes y títols per los quals pretenguessen pertànyer-los y tenir-hi dret
com en effecte per manament del honorable batlle del present lloch y terme és estada feta, y
com dins lo temps prosigit ni fins así ningú age respost, ni·s sie mostrat senyor útil de dita peça
de terra o peças, acusada contumàcia contra d’ells y per vostra mercè ademesa, demana,
suplica y requer la útil senyoria de dita possesió de terra ésser per vostra mercè adjudicada,
unida y consolidada a la directa, de tal manera que puga dit il·lustre senyor x establir aquella, o
altrament fer-ne lo que a profit y utilitat del dit il·lustre senyor x convindrà, y per axò x se ofereix
també dit procurador para més provança de sa justícia y dret exhibir alguns actes y capbreus
per que conste la directa senyoria de dita peça o possesió per ésser del dit il·lustre senyor x y
també se ofer ministrar testimonis sobre la veritat. Los quals sian interrogats si la possesió de
terra en la pretensió y en la dita crida designada y confrontada és aquella per aquella, y si és la
mateixa que en los predits actes y capbreus exibits o exibidós està continuada y mensionada
y axí y altrament cumpliment de justicia esser-li fet hi administrat lo ofici etc. Que licet etc.
Altissimus etc. Brugarol etc.”25
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Conèixer el mercat de terres era per als senyors directes una necessitat per aturar l’erosió
de la renda. Hi havia hagut actuacions en corts que havien donat lloc a constitucions
i actes de cort i en els tribunals de justícia, al final, però, qualsevol actuació havia de
partir del coneixement del que passava i res millor per al baró de Llagostera que saber
de primera mà el que havia succeït en el mercat de terres i això passava necessàriament
per conèixer els actes de la notaria. Aquest ha estat l’origen del llibre de “Vendas y altres
translacions de domini y transportacions de la vila y terme de Llagostera en poder de ...”,
nosaltres, però, l’aprofitem per acostar-nos al mercat de la terra de Llagostera entre 1559
i 1599.

3. El funcionament del mercat de la terra (1559-1599)
Entre 1559 i 1599 hem localitzat quatre-centes vint-i-sis actes: deu ajustaments de preu, set
donacions, vint-i-nou establiments, deu permutes, una ratificació de venda, sis reduccions
de censos, cinc renúncies, vint-i-quatre revendes –o revendes del bé venut a carta de
gràcia–, trenta-cinc vendes del dret de lluir i quitar, trenta-quatre “vendes” a rabassa morta,
noranta-vuit vendes a carta de gràcia i cent seixanta-set vendes perpètues. És clar que no
es distribueixen de la mateixa manera durant el període estudiat, el nombre d’actes, com
veurem més endavant, és un signe de la conjuntura.
Pel que fa a la cessió del domini útil de la terra, hem comptat vint-i-nou establiments, sis
reduccions de censos i cinc renúncies, en el que és una relació entre el domini directe i el
domini útil de la terra. Els principals estabilients són el baró de Llagostera, amb un total de

catorze, dins els murs de la vila, majoritàriament, i de petites parcel·les, sovint sòls o patis,
hem de considerar per edificar casa, com passa també en els vuit establiments que fa el
benefici de Sant Pere de Llagostera, tots a la costa o davallada, també al mateix indret, que
és un dels punts de creixement de la vila de Llagostera, en trobem quatre més del benefici
de la Clau; finalment, dos són del monestir de Sant Feliu de Guíxols i un del donzell Albertí.
Per altra banda, el domini útil, al seu torn, fa un total de trenta-quatre sub-establiments de
terra, en el que són “vendes” a rabassa morta, dels quals dos actes són amb vinya plantada i,
com és habitual, per plantar vinya amb parcel·les de 3,55 vessanes de mitjana. Amb aquesta
mostra, en què els sub-establiments superen els establiments efectuats pel domini directe,
sembla avançar-se allò que serà habitual en el segle xviii gironí: el protagonisme dels senyors
útils i propietaris de mas26 i, confirmant la hipòtesi de Pierre Vilar, la represa de l’activitat
roturadora caiguda arran de la Pesta Negra.27
Un total de cent seixanta-set actes giren entorn de les possibilitats que ofereix la venda a
carta de gràcia, en el que suposa, a vegades, una cessió de terra amb penyora per diferir
la venda, mentre en altres ocasions és simplement una acció per part del venedor, sovint
apressat per deutes, per augmentar el preu de la venda tot fent cessió del dret de lluir i
quitar a un tercer. La venda a carta de gràcia ofereix un ventall de possibilitats ampli al
venedor, tant per aconseguir crèdit, amb la cessió del bé penyorat, com per augmentar
el preu de la venda.28 Tot és possible de ser venut a carta de gràcia: trobem des de mitja
vessana de terra fins a dues-centes. I aquí fan també la seva aparició els masos: sis masos
són venuts a carta de gràcia, concretament el mas Boix de Bruguera el 1563, el mas
Morató i els seus masos aglevats l’any 1566, el mas Mondó de Vilavella el 1569, el mas
Matas el 1574, els masos derruïts aglevats al mas Morell de Santa Seclina l’any 1578
i aquest mateix mas el 1584. Dos d’aquests masos en el període objecte de la recerca
esdevenen vendes perpètues: el mas Mondó de Vilavella el 1574 i el mas Matas el 1583,
una manera de retardar la venda perpètua, cinc anys en el primer cas i nou en el segon.
En el cas contrari també trobem dos masos que són objecte de revenda, és a dir, de
recuperació per part de qui havia fet la venda a carta de gràcia, el mas Vidal de Franciac i
el mas Nadal de Ganix són revendicats el 1599, en el que és el cas contrari als altres dos
masos venuts a perpetuïtat. Només en parcel·les de terra hem trobat actes de venda del
dret de lluir i quitar.
Quant a la transferència plena del domini útil, hem localitzat cent vuitanta-quatre actes i una
ratificació de la venda. A fi de fer-ho intel·ligible i per veure l’abast, ho recollim en la taula
següent (cf. Taula 5.6). Fixem-nos en quins són aquests onze masos venuts a perpetuïtat:
el mas Ribot de Penedes, derruït, i el mas Rotllan el 1559; el mas Pallisser i el mas Sureda,
del veïnat de Cantallops, l’any 1560; els drets sobre el mas Maimó, derruït, en dos actes
diferents el 1561; el mas Miró, derruït, el 1573; el mas Mondó de Vilavella l’any 1574; el mas
Blanc del veïnat del Pi el 1575; el mas Rotllens l’any 1577; el mas Matas el 1583; i el mas
Rotllan, derruït, el 1588. D’aquestes onze actes, en quatre es tracta de masos derruïts, el
que no sabem per la documentació treballada és des de quan estan derruïts, ho han estat
recentment o ho són de temps, vells masos rònecs medievals, que ara es venen per ser
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Bé transferit

Donacions

Permutes

Parcel·les
Patis, horts i solars

6

10

Cases

8

Masos

1

Total

7

Venedors
Senyors útils i propietaris de mas

11
10

167

Actes

%

311

73,00

Taula 5.6. Actes de transferència del
domini útil, 1559-1599

Cobrat (en
lliures)
9.537,70

% cobrat
85,05

Senyors directes

34

7,98

28,00

0,25

Oficis

21

4,93

434,80

3,88

Preveres, com a laica i privada persona

15

3,52

443,55

3,95

Treballadors

12

2,82

248,00

2,21

Sense identificar la condició social
Total
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Vendes
perpètues
123
25

33

7,75

522,50

4,66

426

100,00

11.214,55

100,00

Taula 5.7. Els venedors de drets sobre la terra, 1559-1599

posats en conreu? O, simplement és la desaparició del mas i l’aglevament de les terres a un
altre que, d’aquesta manera, àmplia la seva superfície?
Fem un pas més i acostem-nos als que es desprenen de drets sobre la propietat (cf. Figura
5.7). En aquest concepte incloem també els que fan transferència del domini útil a través de
l’establiment emfitèutic, en el que són possessors del domini directe –el baró de Llagostera,
sobretot, amb setze actes–, en cap cas però el domini directe no és el principal proveïdor de
terres a Llagostera –només figura en el 7,96% dels actes i amb un percentatge insignificant
pel que fa a l’ingrés percebut per les entrades–, sinó que ho són els senyors útils i propietaris
de mas, els quals figuren en el 73,07% dels actes en qualitat de venedors i, el que és
més significatiu encara, en el 85,95% de les lliures pagades, o acordades pagar, per les
transaccions. En total hem pogut identificar seixanta-cinc senyors útils i propietaris de masos.
Probablement el percentatge sigui baix, tota vegada que no hem estat capaços d’identificar
la condició dels que actuen en trenta-tres actes, alguns dels quals també poden ser senyors
útils de masos.
Els que posen terra al mercat són els senyors útils i propietaris de mas, en el que suposa
un procés de desintegració d’alguns masos, és clar, mentre d’altres masos els trobarem
com a compradors. En tot cas, però, no sempre desprendre’s d’una parcel·la de terra l’hem

– mas Adroer de Santa Seclina
(masoveria)
– mas Alou del Vilar/Vilanova
– mas Bareia de Penedes
– mas Bauler de les Boades
– mas Berta de Penedes
– mas Blanc del Pi
– mas Boada de les Boades
– mas Bofill de Freixeneda
– mas Boix de Bruguera (venda
a carta de gràcia, 1563;
ajustament de preu, 1571)
– mas Bonet del Vilar
– mas Coll de l’església de
Llagostera
– mas Coll de les Boades
– mas Collell de l’Església
– mas Companyó de Santa
Seclina
– mas Cornellà
– mas Creixell (masoveria, fogatge
1553)
– mas Dalmau de Montagut
– mas Darder
– mas Deig
– mas Domènech de Salelles
– mas Esteve del Pi
– mas Feliu
– mas Ferran, derruït, 1566
– mas Ferrer de Panedes
– mas Figueras de Santa Seclina
– mas Flota
– mas Fonalleres
– mas Galí (masoveria, fogatge 1553)

– mas Gasconell
– mas Gotarra de l’Església
– mas Granollers del Pi
– mas Gros de Sant Llorenç
– mas la Tiona (masoveria)
– mas Llambí de Panedes
(reducció de tasca, 1561)
– mas Maiena (Mahena),
(reducció de tasca, 1561)
– mas Maimó, derruït, 1561
– mas Martí de Sureda
– mas Mates del veïnat de Mata
– mas Mateu de St Llorenç
– mas Miró, derruït, venut el 1573
– mas Mondó de Vilabella
– mas Moner, Escarp, Ferrer i
Joan de Santa Seclina, units,
derruïts, 1578
– mas Moner de Ridaura
– mas Morató amb masos
agregats (venut el 1566)
– mas Morell de Santa Seclina
– mas Nadal de Ganix
(masoveria, fogatge 1553)
– mas Nicolau
– mas Noguera
– mas Oliver de Ganix
– mas Oller de Carbonera
– mas Pagès, derruït 1565 (se
n’estableixen terres)
– mas Pallisser i Sureda de
Cantallops (reducció de tasca
de les terres incultes, 1561)
– mas Parera del Vilar

–m
 as Pedró (masoveria, fogatge 1553)
– mas Pegarau de Ganix
– mas Piferrer de Sureda
(masoveria, fogatge 1553;
derruït 1566) i Batlle
– mas Pijoan del Pi
– mas Pintor
– mas Puig de Cabanyes
– mas Puig de Ganix
– mas Raurich de Ganix
– mas Ribot de Panedes, derruït,
1559
– mas Rissech de Lloreda
– mas Roig de Ganix
– mas Roïra de Mata
– mas Rollens
– mas Rotllan (masoveria, fogatge
1553, venut el 1563, derruït)
– mas Roura de Ganix
– mas Salvador
– mas Saguera de Panedes
(reducció de tasca, 1561)
– mas Saura
– mas Tarré de Fonalleres
– mas Vallmanya del Pi
– mas Vendrell de Llobatera
(masoveria, fogatge 1553)
– mas Viader, derruït, 1566, se
n’estableixen terres
– mas Vidal de Ganix
– mas Vidal de Llobatera
– mas Vingut del Vilar
– mas Xifre de Vilabella
– torre de Salelles

Taula 5.8. Els masos de Llagostera, 1553-1599

d’assimilar a una situació de dificultat del mas venedor, sobretot quan les parcel·les són
terres allunyades del mas o poc productives, més encara si es tracta de vendes a carta de
gràcia, pot ser una estratègia per fixar mà d’obra flotant que podrà ser ocupada en els masos
en els moments de màxima intensitat de l’activitat agrícola. Més endavant veurem, però,
qui són els compradors. D’aquests, en trenta-quatre actes podríem considerar que estem
davant vendes forçades, aquelles en les quals les vendes van a càrrec de vídues –vint-i-vuit
actes– i marmessors testamentaris –sis actes–; en total, però, suposen només el 10,40%
del total dels actes analitzats. Hem de considerar, però, que si són seixanta-cinc els senyors
útils i propietaris de mas que posen terres a la venda, en el que deu ser la pràctica totalitat
dels masos de Llagostera (cf. Taula 5.8 i Figura 5.9),29 hem de convenir que desprendre’s
de terra era un fet habitual en la conjuntura analitzada. I, entre aquests, el que trobem més
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AMLLA, fons Ajuntament de Llagostera. Autor: Foto Kim, reg. 1126

Figura 5.9. Can Nadal de Ganix
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vegades acudint al notari per signar un acte de venda, i això ho fa en vint ocasions, i en una
fa un establiment, és el donzell Pere d’Albertí. Jaume Mondó, senyor útil i propietari del mas
Mondó, el segueix amb divuit actes, en aquest cas ja hem vist que acabarà amb la venda
perpètua del mas. Per altra banda, no ha de sorprendre a ningú que el col·lectiu d’artesans
i treballadors –hem agrupat en aquest epígraf jornalers, bracers i traginers– no passi del
7% dels actes i només el 4,38% del percebut de les vendes, en tot cas la seva presència al
mercat l’haurem de trobar entre els compradors.
És en la part dels compradors on veurem alguns canvis significatius. D’entrada, la desaparició
dels senyors directes, però, sobretot, desapareix el domini aclaparador dels senyors útils i
propietaris de mas que vèiem entre els venedors: només en cent disset actes apareixen com a
compradors, quan ho fan en tres-cents dotze actes com a venedors. És clar, també, que hem
de dir que són els que acaparen la terra i pràcticament són els únics que poden posar terra
al mercat. Per altra banda, és el col·lectiu d’artesans i gent d’ofici els que compren terra, com
també ho fan els treballadors en un percentatge significatiu, que demostra la pressió sobre la
terra que es viu en aquesta segona part del segle xvi i del qual Llagostera és un bon exemple.
Els preveres, com a laica i privada persona, també els trobem en qualitat de compradors més
que no pas com a venedors, en el que suposa, a vegades, una continuïtat del mas familiar. En
l’apartat d’altres hem considerat un notari, un mercader i un resident a Girona, persones alienes
a la comunitat de Llagostera. Malauradament el percentatge dels que no hem pogut identificarne la condició social és molt elevada, si bé en aquest cas podem considerar que majoritàriament

COMPRA

1559.01.13

Perpètua

1559.02.25

Perpètua

Ribot (Panedes), derruït Bartomeu Pla, habitant al mas Adroer,
de Panedes
Rotllan (Llagostera)
Gaspar Planells, sabater de Girona

1560.12.28

Perpètua

Pellisser (Llagostera)

B. Mateu, del mas Mateu de Cabanyes

1560.12.28

Perpètua

Sureda (Cantallops)

B. Mateu, del mas Mateu de Cabanyes

12,00

1563.01.10

Carta de
gràcia
Carta de
gràcia
Carta de
gràcia
Perpètua

Boix (Bruguera)

Jaume Alou, del mas Alou del Vilar

110,00

Morató

116,00

Mondó (Vilavella)

Pere Caladell i Llambí, de St. Feliu de
Guíxols
Antic Galceran, de Mata

Miró, derruït

Gaspar Xifre, del mas Xifre de Vilavella

40,00

Matas

Pere Mestre, de Mata

100,00

1574.09.25

Carta de
gràcia
Perpètua

Mondó (Vilavella)

Antic Galceran, de Mata

280,30

1575.09.25

Perpètua

Blanc del Pi

Antic Esteva, del mas Esteva del Pi

65,00

1577.08.11

Perpètua

Rollens (Llagostera)

Roc Vallmajó, de Juià

100,00

1583.08.11

Perpètua

Matas

Pere Mestre, de Mata

380,00

1584.09.12

Carta de
gràcia
Perpètua

Morell (Santa Seclina)

Damià Morell, de Sta Seclina

70,00

Rotllan, derruït

Antic Esteva, del mas Esteva del Pi

135,00

1566.09.08
1569.04.01
1573.08.09
1574.05.01

1588.02.13

MAS

COMPRADOR

PREU (en
lliures)
13,20

DATA

282,00

Taula 5.10. Les compravendes de masos, 1559-1588

són recents establerts a Llagostera, o de les poblacions veïnes, en algun cas també es pot
considerar, pel nom, com a cabaler dels masos del lloc, no havent-ho anotat l’escrivà, però,
hem preferit deixar-ho agrupat en aquest epígraf. Majoritàriament es tracta de població amb
poca terra o nul·la, més a prop dels jornalers i artesans que dels propietaris de mas, o potser
els hàgim d’assimilar a menerons o menestrals, petits propietaris de terra amb una superfície
de terra insuficient per cobrir les seves necessitats, cosa que fa que hagin de complementar els
ingressos de la “seva” terra amb altres treballs que els possibiliten la compra de terres.
Tal com es posa d’evidència amb la següent taula, els senyors útils i propietaris de mas
participen en el mercat de la terra més en qualitat de venedors que no pas de compradors
(cf. Taula 5.10). I, també, el que és evident és que són els que més poden pagar per la terra:
representen el 27,27% dels actes, però el 36,68% del pagat en el mercat de la terra de
Llagostera. És un mercat que dóna entrada als sectors amb menys terra, però també hem de
considerar la possibilitat que els senyors útils i propietaris de mas siguin més selectius en les
compres de terra. Compren les grans extensions i, sobretot, compren els masos.
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Figura 5.11. Nombre d’actes
de compravenda i valor de les
transaccions, 1559-1599

4. Dinàmica del mercat, signe de la conjuntura
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El nombre d’actes varia en tots els anys del període. Les dinàmiques familiars i patrimonials
pageses són diverses i diverses són les seves actuacions en el mercat de terres. Superposant
el nombre de vendes i el valor en lliures del pagat en el mercat, ho veiem d’una manera més
precisa (cf. Figura 5.12). Aquest fet permet plantejar una correlació gairebé idèntica entre
actes i valor monetari, excepte per al període inicial de 1559 a 1567, en la resta del període
clarament les puntes dels actes es corresponen amb les puntes del valor monetari. I, és clar,
les puntes s’observen més altes en el valor monetari quan apareixen les compravendes de
masos. La discrepància en el període inicial prové del fet que els contractes d’establiment es
troben en aquests anys i només impliquen una petita o nul·la entrada monetària que poques
vegades s’anota en el document, prova evident del poc import. El moment àlgid del mercat
de Llagostera arriba entre 1572 i 1583, on hi ha coincidència de les dues variables: actes i
valor monetari. A partir de 1583, però, comença una forta davallada que arriba fins a final de
segle. L’atonia del mercat de drets és evident. I aquest fet es correspon amb el moment que
el preu del blat és més alt.
Com que els que posen terra al mercat són els senyors útils i propietaris de mas i que els
compradors són petits pagesos o menestrals, de 1583 a 1599 s’hi conjuguen dos fets: els
senyors útils i propietaris de mas no posen terra a la venda perquè poden beneficiar-se de
la pujada dels preus, i els compradors, sobretot la gent d’ofici, disposa de menys capital per
invertir en la compra de terres ja que ha de fer front a la pujada del preu del blat. D’alguna
manera en aquesta etapa final del segle, quan la renda feudal segueix encara a l’alça i ho fa
a un ritme superior al del preu del blat, els senyors útils i propietaris de mas poden obtenir
de la renda de la terra el màxim de guanys del segle, raó per la qual s’abstenen, a menys que
ho necessitin imperiosament, de posar terra al mercat.

VENDES PERPÈTUES

VENDES A CARTA DE GRÀCIA

VENDES DEL DRET
DE LLUIR I QUITAR

VENDES A
RABASSA

Compravendes per 10 lliures
1,5 v. bosc (1573)

1 v. conreu (1592)

4 v. conreu (1587)

3,5 v. conreu-bosc (1585)

1 v. conreu (1564)

11 v. conreu (1593)

4 v. conreu (1589, 1589)

2 v. conreu (1563)

10 v. conreu (1589)

Una peça terra campa (1591)

0,25 v. d’hort (1589)

0,5 v. d’hort (1596)

4 v. bosc
(1581)

Un pati (1574)
Compravendes per 20 lliures
2,5 v. conreu (1576)

1 v. conreu (1593)

5 v. conreu (1576)

4 v. vinya-bosc (1597)

4 .v conreu (1578)

Camp (1566)

4 v. bosc (1580)

5 v. conreu (1559, 1595)

5 v. conreu (1588)

6 v. bosc (1596)

5 v. bosc (1588, 1588)

8 v. (1564)

14 v. (1592)

10 v. bosc (1595)
200 v. bosc (1572)
Hort (1599)
Taula 5.12. Compravendes per 10 i per 20 lliures, 1559-1599

5. El preu de la terra
És clar que el preu que figura escripturat pot ser objecte d’ocultació, més encara quan del
preu en depenia la quantitat a pagar pel lluïsme o pel dret de deseixida de mas. Tot i aquest
condicionant, que pot matisar algunes de les afirmacions que es faran, l’enorme diversitat
de preus, i fins podem parlar de disparitat sobre parcel·les de les mateixes característiques,
fa suposar que el preu acordat obeeix als diferents condicionants entorn dels actors que
intervenen en l’acte de venda: cal tenir en compte la situació del venedor en un primer terme,
segons quin sigui el seu grau d’endeutament i de la necessitat de vendre; però també s’ha de
tenir en compte la situació i, sobretot, la condició i la relació del comprador vers el venedor:
és un veí de la terra que aprofita les necessitats del venedor per ampliar la seva parcel·la o
possessió, és un familiar i en el preu de la venda s’inclou una demostració de solidaritat i
fins i tot de reciprocitat o és un estrany, fins i tot aliè a la parròquia. Són aquestes condicions
les que hem de tenir en compte per poder entendre la disparitat de preus, que és més que
evident.
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Fixem-nos en què es pot comprar per 10 lliures i també per 20 lliures. En la taula dels actes
pels quals es paguen 10 lliures (cf. Taula 5.12), hi ha diferències significatives: en les vendes
perpètues es paga la mateixa quantitat per parcel·les que poden doblar la seva superfície,
en les vendes a carta de gràcia la diferència és més significativa, encara que en aquesta
modalitat es pot arribar a compensar pels ajustaments de preu i per la venda del dret de lluir
i quitar que donaria el preu exacte de la transacció. En el cas de les compravendes en què
es pacta el preu de 20 lliures, la superfície es pot arribar a multiplicar per cinquanta en terres
de bosc. Sens dubte, la disparitat és ben manifesta.
La taula és prou explícita de la diversitat i la dispersió de preus en què es poden pactar
les transaccions dels drets sobre terres i béns en un mercat pagès. Són diversos els autors
que han intentat buscar-hi explicacions al marge de les explicacions de la teoria econòmica
clàssica.30 Aquí no hi ha un preu resultat de la lliure concurrència d’oferta i demanda, en tot
cas el que podem apreciar, com exemplificarem més endavant en el cas de la desintegració
del mas Vendrell, és un mercat de vendes forçades en el qual el preu es fixa amb paràmetres
diferents. És en el marc de la societat pagesa, segons pautes de conducta acceptades pels
seus integrants, que es fixa un preu just segons les condicions dels que actuen en el mercat.
És la comunitat pagesa la que fixa el preu, no pas el mercat. El mercat és una conseqüència
d’aquesta economia moral de la comunitat.31
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6. La dinàmica del mercat de terres
A fi d’il·lustrar les dinàmiques del mercat de terres ens fixarem en dos casos ben diferenciats:
el del creixement a partir del mercat i l’estabilitat en el període que hem analitzat, és el cas
del patrimoni Llambí de Penedes, i un cas invers, la desintegració del mas Vendrell just
en l’etapa en què acaba la sèrie que ens ha servit de laboratori de proves: en començar el
segle xvii el mas Vendrell, que ha hagut de fer front a diferents problemes d’endeutament
amb la venda de parcel·les a carta de gràcia, acaba per vendre a perpetuïtat el mas i les
terres immediates. No sabem com acaba la història d’aquest patrimoni, de fet desapareix
de la documentació, sabem, però, que el procés de desintegració del mas s’accentua en
els moments de creixement dels preus del blat: tot i el creixement de la renda, aquest mas
no ha pogut fer front als problemes d’endeutament acumulats en una conjuntura alcista de
preus agraris.
De la compra a l’estabilitat i el creixement: el mas Llambí de Penedes
A la mostra de 1559-1599 només trobem quatre actuacions de la família Llambí (cf. Figura
5.13). El 1562 Benet Llambí fa dues vendes: de vuit vessanes de terra del mas Cornellà i
d’una sureda, el 1565 porta a terme una permuta de terres. Totes les terres són a domini
directe del monestir de Sant Feliu de Guíxols. No el trobem en aquest període en cap acte de
compra. Hi trobem Roc Vilallonga, gendre, el 1597 en una compra a carta de gràcia d’una
vessana de terra.

AMLLA, fons AAVV 23 febrer. Autor: J. Jovanet, reg. 2532

Figura 5.13. Can Llambí de Panedes

Sortosament s’ha conservat l’arxiu patrimonial de la família Llambí i a l’inventari apareixen
uns quants actes que no figuren en la mostra treballada, potser perquè la senyoria directa
recau en el monestir de Sant Feliu de Guíxols? El 1561 Benet Llambí permuta amb Narcís
Vidal de Llobatera una parcel·la de terra que limitava amb terres pròpies.32 A partir de 1584,
ja mort Benet Llambí, actua Roc Vilallonga, qui s’havia casat amb l’hereva del mas Llambí,
Gueraua Llambí,33 a qui trobem lluint censals i entrant en possessió d’una peça de terra34 el
1590 i comprant-ne una altra,35 el 1597 en compra una altra.36 Ja sabíem que en la mostra
treballada no hi havia tots els actes, no sembla, però, que aquests que s’hi poden afegir
vinguessin a canviar excessivament la imatge donada.
El que ens interessa és assenyalar com el patrimoni Llambí no participa directament d’aquest
mercat de terres, només ho fa quan hi ha una possibilitat, una permuta per veïnatge o
l’adquisició de poques vessanes de terra. Els actes conservats a l’arxiu, i els que figuren en
regesta en el llibre mestre de 1772,37 fan referència a actes relacionats amb el mercat del
crèdit censal i, sobretot, als referits estrictament a l’àmbit de la família: matrimoni i herència.
Fixem-nos en què consistia el patrimoni Llambí.
El 19 de març de 156138 Benet Llambí, senyor útil i propietari del mas Llambí de Penedes,
capbreva a favor de l’abat de Sant Feliu de Guíxols les possessions que té per aquest, en tant
que home propi del monestir, i també reconeix les terres que té per altres senyors en aplicació
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del ius baroniae. Pel mas Llambí reconeix la seva condició d’home propi, soliu i afocat del
monestir de Sant Feliu de Guíxols, i diferents possessions que, en total, sumen cinc-cents
trenta-vuit vessanes:39 setanta-una vessanes de terra de conreu o conreable i quatre-centes
seixanta-set vessanes de terra de bruguera o de bosc. Per les terres reconeix estar obligat
al pagament de delme i tasca, i a un cens per Nadal de 16 sous, i 2 sous encara per la
reducció dels mals usos a pagar cada 21 d’abril; set parells d’ous per sant Miquel del mes
de setembre, per Sant Pere i Sant Feliu: mitja quartera de forment i, per Nadal, tres gallines.
Reconeix que el monestir té l’empriu de prendre llenya al seu bosc a les Costes de Panedes,
tant pel forn del monestir, com per l’empriu del monestir, i això és per reducció de les joves,
cavades, veremades i perna de porc a què estava obligat al monestir, i per l’obligació que
tenia de tenir condreta la tina del monestir, i per raó del que era obligat d’aportar el delme a
la tina. Se n’exceptua que no puguin tallar suros “paladissos”.40 També fa al monestir delme
de carnalatge, delme dels raïms d’arbres, però no té obligació de prestar tasca dels raïms.
Finalment, diu estar obligat al pagament de terços, lluïsmes i foriscapis.
Reconeix tenir pel baró de Llagostera, i per això el monestir en té l’eixida de mas, setanta-set
vessanes,41 de les quals quaranta són de bosc, dotze de bruguera i vint-i-cinc de conreu.
Aquestes peces li pertanyen per compra del mas Riba42 feta per Martí Llambí, el seu pare, a
Joan Riba de la vall de Sant Feliu de Guíxols el 5 de març de 1500. Ho va heretar del pare
en l’acte d’heretament del 5 de febrer de 1528. I de la compra dels masos Font,43 a l’encant
públic, i Pou44 efectuada el 12 agost de 1532. El mas Cornellà, antigament nomenat mas
Pere Pou, va ser establert el 7 de desembre de 1441 pel monestir de Sant Feliu de Guíxols.45
En total, el patrimoni Llambí, reconegut en el capbreu de 1561, està format de 615 vessanes,
96 de conreu i 519 de bruguera, bruguerosa i bosc. El 14 d’abril de 156246 l’abat de Sant
Feliu de Guíxols redueix a Benet Llambí la tasca: “fuit reducta ad duos partitores frumenti
boni et receptabilis solvendos pro qualibet versana terrae toties quoties seminata fuerit et non
aliis”.47 Així com foren reduïdes també les joves i les veremades a tres partions de forment.48
Sens dubte que el patrimoni Llambí no intervingui en el mercat de terres dels anys 15591599 s’explica per estar format i ben format. Les sis-centes quinze vessanes li permetien
uns ingressos que el feien situar en l’elit de la societat pagesa llagosterenca. L’interès del
patrimoni en aquests anys no està a incorporar noves terres, sinó consolidar-lo, fet que volia
dir reduir censos per una banda, i lluir censals49 per l’altra, alhora que centrar-se en la
contractació matrimonial a l’espera que sorgissin noves oportunitats de compra.
La contractació matrimonial tradueix clarament la dinàmica ascendent d’aquest patrimoni:
en la generació de 1584-1597, es reben dots per 200 lliures i se’n paguen per 100 i 190, a
la següent, de 1611 a 1626, es paguen dots per 400 lliures. Doblar els dots pagats en una
generació no és cosa fàcil, però demostra de manera fefahent la puixança del patrimoni
Llambí que el situava, pel que fa als dots, en la part alta dels dots gironins del sector de
senyors útils i propietaris de mas en el període 1610-1620.50 En tot cas, aquesta serà la
base a partir de la qual el patrimoni arribarà a quotes importants de notorietat social, sempre
entroncant amb sectors de la pagesia de mas de les poblacions properes i que a la darreria
del segle xviii dotaran en més de mil lliures i fins en dues mil (cf. Figura 5.1 supra).

L’oportunitat de compra arribaria el 1604 amb la compra a carta de gràcia de trenta vessanes
del mas Ribot, que afronta amb terres del mas Llambí, per 150 lliures a Pau Ferrer, senyor
útil i propietari dels masos Ferrer, Reixach i Ribot del veïnat de Panedes.51 A aquesta compra
se n’hi ha d’afegir una altra, també a carta de gràcia, de vint-i-cinc vessanes de conreu,
bosc, erm i suros plantats, terres del mas Reixach, del mateix propietari del mas Ribot, el
30 d’agost de 1605, que també afronten amb terres del mas Llambí per 100 lliures.52 En
aquesta compra Roc Vilallonga, àlies Llambí, s’encarrega de diferents censals que pesaven
sobre el mas del venedor. Senyors útils de masos adquireixen terres i masos de senyors útils
de masos. Que no apareguin en el llistat de compradors de 1559-1599, no vol dir que no
puguin fer-ho. El patrimoni que va endavant i prospera ho fa perquè d’altres passen per una
mala situació. Uns saben esperar la millor oportunitat, com els Llambí, altres, com veurem
en els Vendrell, han de vendre.
De l’endeutament a la desintegració del mas: el mas Vendrell (1593-1606)
Antoni Vendrell, “colonus, dominus utilis et propietariis mansi Vendrell, terrarum, honorum
et possessionum eiusdem vicinatus de Llobatera”,53 es veurà obligat a posar a la venda entre
1593 i 1606 una superfície que, pel cap baix, ja que hi ha algunes parcel·les boscoses de
les quals no es dóna la superfície, de tres-centes cinquanta-cinc vessanes. La problemàtica
del patrimoni Vendrell la trobem anotada en més d’un acte: “pro subveniendis aliquibus
necessitatis nostris”,54 que vol dir fer front a les pensions de censals, el capital dels quals és
sovint encarregat en l’acte de transmissió del bé.55 L’endeutament obliga Antoni Vendrell a
vendre. Però no ho fa de cop, sinó parcel·la a parcel·la. En total hem pogut comptar vint-inou actes d’alienació de peces de terra del mas entre 1593 i 1606.56 L’estratègia defensiva
d’Antoni Vendrell consisteix a vendre a carta de gràcia, una manera d’obtenir liquiditat per
afrontar el pagament de pensions de censal, i diferir al màxim la venda perpètua. N’hi ha
prou de fer un simple recompte dels actes per presentar l’estratègia: dels vint-i-nou actes,
sis són vendes perpètues, d’un total de vint-i-nou vessanes i mitja i una sureda, de la qual
no es dóna la superfície, i vint-i-tres són vendes a carta de gràcia.
La venda a carta de gràcia no deixa de ser un empenyorament. El bé venut a carta de
gràcia podrà ser recuperat pagant el preu i les millores si n’hi ha hagut. La problemàtica
del patrimoni Vendrell no s’atura amb la venda a carta de gràcia i utilitza les possibilitats
que dóna aquesta figura jurídica, ja que ven el dret de lluir i quitar, és a dir, la possibilitat
de fer-ho el comprador, d’esdevenir perpètua a un tercer, de manera que ha perdut la
possibilitat de recuperar la cosa empenyorada, però en canvi, en intervenir un tercer obté
un altre ingrés. Fixem-nos en un exemple. El 4 de març de 1599 Antoni Vendrell ven
quatre vessanes de terra al Pla de Benaula a carta de gràcia a Tomàs Vidal de Llobatera
per 85 lliures, en el que és una bona venda. L’any següent, el 23 d’octubre de 1600,
ven el dret de lluir i quitar aquesta peça de terra a Sebastià Bofill per 120 lliures. Antoni
Vendrell ha venut quatre vessanes de terra per 205 lliures. Entre una venda i l’altra, sabem
que Tomàs Vidal fa donació d’aquesta peça de terra al seu germà Sebastià Vidal, el qual
contractà matrimoni amb Gueraua Bofill, filla de Sebastià Bofill (cf. Figura 5.14). No sabem
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AMLLA, fons Ajuntament de Llagostera. Autor: Foto Kim, reg. 1126
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Figura 5.14. Can Bufí, l’antic mas Bofill

el desenllaç d’aquesta propietat, sí que sabem que Antoni Vendrell ha perdut tots els drets
sobre aquesta parcel·la de terra.
No sempre figura el preu realment pagat en l’escriptura notarial, sovint després de la venda
a carta de gràcia hi ha un ajustament de preu. És significatiu que en una acta de venda a
carta de gràcia el 1604 de cent vessanes d’un bosc57 situat a Santa Seclina pactat en 44
lliures que, en l’ajustament de preu, el comprador Tomàs Vidal de Llobatera s’asseguri el
diner esmerçat:
“dit Vendrell no puga quita[r] dita peça de terra que no li do tot lo preu que té sobre dita pesa
de terra, que no li pach totes las dos-centas y quinze lliuras té sobre dita peça de terra ab tres
actes, juntament ab lo foriscapi y salaris de actes amostrarà aver pagat”.

A l’estratègia d’Antoni Vendrell respon la de Tomàs Vidal de Llobatera: augmenta el pagat
per la parcel·la, en el que suposa reduir la capacitat per recuperar-la del venedor i amb
actes notarials. I encara afegeix la reserva expressa del dret de fadiga, “y que dit Vidal puga
fer pendre jurament als compradors lo preu si serà conforme li serà inscrit”. Tot i aquesta
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Figura 5.15. Can Vidal de Llobatera

estratègia de diferir la venda, el 5 d’agost de 1605 Antoni Vendrell es veu obligat a vendre
el mas Vendrell i la quintana, en total deu vessanes de terra, a Tomàs Vidal de Llobatera per
60 lliures.58 Com havia estat la seva estratègia en les altres vendes, també serà una venda
a carta de gràcia diferida. El 5 d’octubre de 1605 fa un ajustament de preu amb el mateix
Tomàs Vidal per 70 lliures.59 L’11 d’agost de 1606 ven el dret de lluir i quitar a Miquel Anglada
àlies Bonet, “cultor” del veïnat de Negallops de la Bisbal, per 44 lliures.60 El mas Vendrell ha
deixat de ser d’Antoni Vendrell.
Els compradors de drets de propietat sobre el mas Vendrell són nou pagesos de Caldes i
Llagostera, d’entre els quals destaquen, pel muntant pagat, Tomàs Vidal de Llobatera, senyor
útil del mas Vidal de Llobatera –482 lliures– (cf. Figura 5.15), Jaume Companyó, pagès –o
“cultor”– de Santa Seclina i batlle de Caldes de Malavella en el trienni de 1605 –369 lliures–,
i Sebastià Bofill, senyor útil del mas Bofill –286 lliures. Els senyors útils i propietaris de
terres són, clarament, els principals dinamitzadors del mercat de la terra de Llagostera: són
els principals venedors, sense arribar a Antoni Vendrell, i també poden ser, encara que en
menor mesura, els compradors, encara que majoritaris, ja no de manera exclusiva.

7. Conclusions
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El dinamisme del mercat de drets sobre la terra és una realitat. Tot i el predomini dels masos
i la pràctica hereditària –la institució de l’hereu– i patrimonial –les clàusules testamentàries
que dificulten i posen traves a les vendes de terres del mas– que evita la disgregació dels
masos, a Llagostera hi ha un actiu mercat de la terra i aquest mercat és obra, principalment,
de senyors útils i propietaris de masos: són ells els que posen terra al mercat, amb un domini
directe que és poc menys que testimonial; i també són ells els que copen els masos i les
majors superfícies. Amb tot, però, l’anàlisi dels compradors ofereix un ventall molt més ampli,
ja no són només els senyors útils i propietaris de mas els que monopolitzen la compra de
terres, sinó que, encara que sobretot sigui en parcel·les, intervé en la transacció de parcel·les
un sector important de jornalers i petits propietaris, i també gent d’ofici, artesans i oficis
rurals.
L’oferta de terra a la Llagostera de la segona meitat del segle xvi és elevada. Hi ha molta
terra per treballar, terra erma, inculta i boscosa, la propietat de la qual està en mans de
senyors directes, molt pocs, el baró de Llagostera, el monestir de Sant Feliu de Guíxols i
alguns beneficis de Llagostera, de Tordera o de la seu de Girona, i, sobretot, de senyors
útils i propietaris de masos. Els primers posen terres en el mercat a través de la figura de
l’establiment emfitèutic en què posen en conreu terres poc productives, els altres ho fan
a través d’una àmplia varietat d’actes jurídics en funció de quina sigui la possibilitat o la
necessitat del patrimoni: subestabliments de terres ermes i boscoses, majoritàriament per
plantar vinya, en el que és una pràctica mediterrània generalitzada, que suposa fixar una mà
d’obra al voltant del mas; vendes a carta de gràcia, empesos com estan per la pressió censal,
amb la finalitat de dilatar al màxim la despossessió de terres i, finalment, la venda perpètua,
a veïns o familiars que poden haver acudit a la crida efectuada per fer front a problemes de
liquiditat en una situació on les reciprocitats i les solidaritats poden ser conseqüència de
necessitats derivades del cicle de vida o de simples contingències familiars i patrimonials. El
mas Vendrell és il·lustratiu d’aquesta situació.
No estem en situació d’arribar a models extrapolables sobre els comportaments dels actors
en el mercat de terres. Tot i amb això, el que podem assegurar és que durant el cicle de
creixement del preu del blat, l’entrada de terra al mercat segueix clarament la corba dels
preus fins un moment, però, que arriba en el darrer decenni del segle xvi quan els preus
assoleixen els seus màxims i sembla que hi ha una retracció de la terra posada al mercat o,
potser, que els que poden entrar-hi i tenen disponibilitat prefereixen centrar-se en l’explotació
dels masos o, per altra banda, que els que han anat pressionant per entrar-hi, petits pagesos,
jornalers i artesans, necessitin disposar dels ingressos per destinar-los a fer front a l’alça dels
preus. En termes de conjuntura, el mercat de la terra de Llagostera sembla avançar-se en un
decenni a la caiguda de la renda.
En terra de masos, s’ha demostrat que en el cas de Llagostera hi ha una dinàmica marcada
per una oferta forçada de terra, la que prové dels masos endeutats, i la dels que aprofiten
la situació de la pressió demogràfica per posar en explotació terres marginals del mas, ja

sigui per la via del subestabliment a rabassa morta o la de la venda a carta a gràcia. Els
primers vénen exemplificats en el mas Vendrell. N’hi ha uns altres, però, que es troben
a l’expectativa, com el mas Llambí. Finalment, però, les ganes de terra i la disponibilitat
de capital les trobem en el sector demandant de terra: petits pagesos, joves cabalers de
masos i gent d’ofici. Sembla, per aquest darrer quart del segle xvi, que aquesta pressió ha
activat el mercat de la terra de petites parcel·les. El mercat de masos, però, té una altra
demanda, centrada en els senyors útils i propietaris de masos que amplien per aglevament
el patrimoni inicial i, en pocs casos, externa i aliena a la comunitat de Llagostera. En tot
cas, en un percentatge molt elevat, els actors d’aquest mercat són pagesos.
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de repoblar després de la crisi demogràfica i agrària. El potent senyor rural, i més d’una vegada el mateix posseïdor de gran masia, ofereixen al pagès pobre l’«establiment» a cens fix i mínim per a artigar. Aquest moviment,
que havia caracteritzat ja el segle xiii, s’havia aturat feia temps”, cf. Vilar: vol. 2, 298. I sobre això, per Sentmenat, Eva Serra escriu: “... l’exemple de Sentmenat és clarificador en el paper que juguen els propietaris, pagesos
emfiteutes, en l’impuls de les rompudes a través de l’establiment, sobretot en la seva forma particular, aplicat a
la rompuda vitícola, la rabassa morta. La pràctica de l’establiment per cada masia, a les parts més allunyades
i menys fèrtils del seu domini, provoca un moviment invers al que s’havia constatat els segles xiv-xvi. Mentre
en aquests segles cristal·litzava la gran unitat d’explotació ara aquesta es «fragmenta». Les seves millors parts
esdevenen objecte d’un conreu intensificat, mentre hom lliura als artigaires els límits boscats, fins aleshores
molt probablement reservats a un pasturatge intermitent. A Sentmenat aquest fenomen no resta mai ni impedit
ni frenat per la presència d’un senyor directe, sinó que els masies, malgrat la seva condició d’emfiteutes, procedeixen lliurement; el règim senyorial no sembla ser obstacle a aquesta dinàmica”, cf. Serra, 1988: p. 349-350.
28 Ferrer, 1983.
29	Hem pogut identificar vuitanta masos a Llagostera, dels quals setanta-dos els hem de considerar “vius” i vuit
derruïts.
30 Levi, 1990 i 1995.
31 Thompson, 1979b i 1995b; Aguirre, 2010.
32 AMLLA, fons patrimonial Llambí, n. 9069.
33	AMLLA, fons patrimonial Llambí, n. 9228. Nupcials entre Gueraua Llambí, hereva universal de Benet Llambí, i
Roc Vilallonga, pagès de Cassà de la Selva, qui aporta un dot de 200 lliures.
34 AMLLA, fons patrimonial Llambí, n. 9059.
35 AMLLA, fons patrimonial Llambí, n. 9057.
36 AMLLA, fons patrimonial Llambí, n. 9378.
37 AMLLA, fons patrimonial Llambí, n. 9622.
38 AMLLA, fons patrimonial Llambí, n. 9499 i n. 8841 (còpia en paper del segle xviii).
39	El capmàs Riba, excepte una peça d’una vessana que havia estat del mas Alegret i del mas Pou, que té pel baró
del Castell de Llagostera; l’era, quintana, clos, bosc, i sureda, en total seixanta vessanes; una peça de terra, ses
Femades, de sis vessanes; al veïnat de Verdera, una gran possessió de terra llauradora de divuit vessanes; una
peça de conreu al camp Dalí de deu vessanes, quatre sota domini directe de l’abat i sis del baró; una peça de
conreu, al lloc anomenat s’Estanyol, amb tres vessanes; tres vessanes de terra boscosa al lloc dit Çarrabassada;
una peça conreu i bosc, al lloc dit Vilanova, de vuit vessanes, pel mig hi passa la riera de Vilanova; una gran

possessió de terra boscosa a les costes de Ridaura i Vinyoles, de sis vessanes; una terra boscosa de cinquanta
vessanes a les costes de Ridaura, que es té per indivís pel monestir i l’hereu del mas Vidal; una possessió de
terra llauradora a les Illes d’Aiguabona i de Puig Bofill, de set vessanes; una peça de terra a les Hortes, de tres
vessanes; una peça de conreu i part bruguerosa, pel mig de la qual passa la riera dels Axarcs, al lloc dit Vinyets,
de deu vessanes; una peça de terra als Vinyets, ara bruguera, de sis vessanes; una peça de bruguera prop de
Sant Ponç, de quatre vessanes; una peça a Pere Calsina, de dues vessanes; una gran possessió de terra boscosa
al Pujol i vall d’Amont, de seixanta vessanes; dues-centes vessanes que inclouen el mas Font i el mas Feliu, part
culta i part inculta, la major part de les quals és boscosa i hi passen els torrents de Garsafreda i del Llevador; una
peça de pertinences del mas Font a les Closes, part conreu i part de sureda, de setenta vessanes; una peça a la
plana d’en Font, de deu vessanes; una peça de conreu sobre la capella de Sant Ampèlit, de dues vessanes.
40 “Preterea confitemur et dicimus vobis et vestris ese verum que teniu empriu y està a libera voluntat vostra de
poder pendrer y fer llenya en lo nostre bosch que tenim y y possehim en las costas de Panedas, tant per lo
forn del dit vostre monastir com per lo que sie menester y convinga per lo servey de dit monastir, y assò per
reducció de las jovas, cavadas, veremadas y perna de porch en què eran obligats de tenir en condret la tina
de dit vostre monastir y de aportar lo delme en dita tina, així que en lloch de ditas servituts teniu com dit és
llibertat de péndrer y tallar llenya per servey de dit vostre monastir, exceptat emperò que no pugau tallar suros
paladissos”.
41	Una peça al costat del mas, on hi ha la pedrera, juntament amb el mas Carbonell, en total quaranta vessanes,
gairebé totes boscoses i amb barrancs; una peça al Camp Dalí, de sis vessanes; una peça al pla de Verdera, de
set vessanes; un camp de terra al lloc dit Costanera, de cinc vessanes; una peça de terra al Camp Dalmau, de sis
vessanes; una peça, dita camp Boix, de vuit vessanes de bruguera; una peça a Escanyacans, de la qual no diu
dimensions; una vessana més; i una terra brugarosa al salt del Llop, de quatre vessanes.
42 AMLLA, fons patrimonial Llambí, n. 9313.
43 AMLLA, fons patrimonial Llambí, n. 9456.
44 AMLLA, fons patrimonial Llambí, n. 9445.
45 AMLLA, fons patrimonial Llambí, n. 9232.
46 AMLLA, fons patrimonial Llambí, n. 9255.
47	Tal com figura, encara, en el Capbreu fet per Josep Vidal Llambí, pagès de Panedes, i Teresa Llambí, la seva
muller, a favor del monestir de Sant Feliu de Guíxols, 23 de gener de 1683, notari Jaume Axandri; cf. AMLLA,
fons patrimonial Llambí, n. 8843.
48	
“Item, etiam vigore dictae reductionis facimus vobis et vestris ac prestamus anno quolibet perpetuo in festo sanctoum Petri et Felicis tres partitores frumenti boni et receptabilies pro omnibus jovis, vendimiies et aliis servitutibus
quas vobis et seu dicto vestro monasterio facere tenebamur”.
49	O la “tallia magna vocata la talla grossa” de la universitat de Llagostera, el 6 d’abril de 1578, que s’havia imposat
per pagar les pensions de censals que pesaven sobre la universitat per 60 lliures, encara que per pagar s’imposa
un censal del mateix preu que llueix el 1580, cf. AMLLA, fons patrimonial Llambí, n. 9113.
50 Gifre, 2012: p. 170-171.
51 AMLLA, fons patrimonial Llambí, n. 9319.
52 AMLLA, fons patrimonial Llambí, n. 9453 (acte de compra) i n. 9070 (presa de possessió).
53 AHG, Notarial, Caldes i Llagostera, vol. 345, f. 105r (1604-1605).
54 AHG, Notarial, Caldes i Llagostera, vol. 345, f. 105v (1604-1605).
55	Com passa en la venda perpètua d’un camp de deu vessanes, pel qual es pacten 126 lliures i 12 sous, el comprador, Bartomeu Pla de Llagostera, s’ha d’encarregar un censal de 100 lliures fundat a dues causes pies fundades
a Sant Feliu de Guíxols, cf. AHG, Notarial, Caldes i Llagostera, vol. 345, f. 127r-128v (1605.09.18).
56 Gifre, 2012: p. 208-209.
57 AHG, Notarial, Caldes i Llagostera, vol. 344, f. 252r (1604).
58	D’aquestes, 15 lliures i 15 sous hauran de ser per a Antoni Caritat, mercader de Sant Feliu de Guíxols, 30 al
canonge Jeroní de Girona, per censals, i 14 lliures i 15 sous se les reté Tomàs Vidal de Llobatera.
59 AHG, Notarial, Caldes i Llagostera, vol. 345 (1604-1605).
60 AHG, Notarial, Caldes i Llagostera, vol. 346 (1606).

123

l’eSTAblImenT
emfITÈuTIC
de nArCÍS
mAYmIr
A JOSeP
CArrerAS,
1819
125
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Figura 6 .1 .
Primera pàgina de l’establiment emfitèutic de Narcís
Maymir a favor de Josep Carreras, 1819

El creixement dels segles xviii i xix
a través dels establiments
Eduard Díaz
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Aquest document firmat el 21 de març de 1819 és un establiment emfitèutic, més concretament
un subestabliment. Aquesta tipologia contractual consisteix en una cessió perpètua del domini
útil d’un bé a canvi d’una entrada i d’un cens anual. És un tipus de contracte molt complex,
no en el fet sinó en la forma. La fórmula en si mateixa sembla senzilla, però quan l’observem
de prop ens trobem que pot presentar una variabilitat molt important i una gran capacitat
d’adaptació. Un cop una peça de terra es trobava establerta, es donava la situació que hi havia
dos propietaris, un que regentava el domini útil de la terra, que la treballava, i l’altre que en
tenia el domini directe i que n’era l’últim propietari. A més, com es dóna en el document que
hem transcrit, el que rebia la terra podia, arribat el cas, realitzar un subestabliment a un altre
individu complicant encara més el joc de propietat de la terra. Aquesta qüestió va generar
infinitat de plets i de problemes al llarg dels segles xviii i xix.
En aquest document en concret ens trobem que Narcís Maymir estableix a Josep Carreras una
peça de terra de nou vessanes1, una extensió considerable, situada en una zona anomenada
les suredes d’en Piferrer pertanyent al mas Piferrer. A canvi Josep Carreras haurà de pagar
45 lliures barceloneses en concepte d’entrada i llavors anualment cinc quarteres i mitja i
tres mesurons de blat com a cens. En el contracte també s’especifica com Narcís Maymir va
aconseguir la peça de terra, concretament es diu que la va rebre a través d’un establiment
emfitèutic fet per Francesc Piferrer i, tot i que no s’especifica la data, hem aconseguit trobar
aquest contracte i sabem que es va realitzar el 14 d’agost de 1808. Un altre aspecte important
que trobem en aquests tipus de contracte són els pactes que s’acorden entre els individus
participants i que condicionen la vigència del traspàs. En aquests cas ens trobem amb dos
pactes que sobresurten sobre els altres. El primer, que és d’una envergadura important,
és l’obligació de Josep Carreras de construir una casa habitable en el terreny en el termini
de dos anys. I, per altra banda, i d’un vessant més agrícola, veiem com Narcís Maymir
es reserva la facultat de poder collir diversos fruits que es troben plantats en la peça de
terra, concretament blat, faves, cigrons i ordi. Per tant, veiem com, tot i que aquest tipus de
contractes eren en principi un traspàs de terra, en molts casos portaven implícitament a una
transformació directa del territori ja sigui, com el cas que observem, a causa de l’obligació
de construir una casa o, com passa en altres casos, per l’obligació de plantar un determinat
tipus de conreu.

Hem escollit un establiment emfitèutic perquè és un contracte que va ser molt rellevant en la
història de Llagostera al llarg del segles xviii i xix. En el nostre estudi anomenat “Canvi històric
i dinàmiques socials a Llagostera: Suro, urbanisme i creixement econòmic (s. xviii i xix)”,2 ens
hem centrat en aquesta tipologia contractual com a punt d’inici de la nostra investigació. És
una font que ens aporta informació valuosa sobre els individus que participen en els intercanvis
de terra, així com dades sobre les mateixes peces de terra i, per tant, del territori de Llagostera.
A més a més ens trobem que Llagostera presenta des de la meitat del segle xviii fins a la
meitat del segle xix un nombre d’establiments emfitèutics molt elevat. Concretament des de
1769 fins a 1862 trobem mil vuitanta-un contractes d’aquest tipus mentre que en d’altres
viles veïnes aquest nombre és molt menor. Només Cassà, que en té set-cents vint-i-un, s’hi
apropa, però Caldes de Malavella per exemple en presenta només dos-cents trenta-dos, Sant
Feliu de Guíxols tres-cents setanta-quatre o Vidreres tres-cents setze.3
Aquesta xifra tan elevada d’establiments emfitèutics respon, entre altres factors, a la gran
extensió de Llagostera i sobretot a l’ús d’aquest contracte a l’hora de construir l’eixample en
els anys centrals del segle xix. Antoni Romeu va ser el principal impulsor d’aquest creixement
urbanístic i com a propietari de les zones escollides per aquesta expansió va decidir utilitzar
els establiments emfitèutics per “repartir” les parcel·les entre els individus que volien viurehi. Ja abans el pare d’aquest, Miquel Romeu, va usar també els establiments per tal de
configurar el que la documentació ens anomena “barri de la Coma”.
Evidentment en l’àmbit rural aquest tipus de contracte també va tenir un paper molt
important. Són molt presents en les disgregacions d’antics masos en parcel·les més petites,
el cas del mas Piferrer, que precisament ens surt en el document que hem transcrit, n’és
un bon exemple ja que trobem més d’una trentena d’establiments que reparteixen el territori
que ocupava aquest mas. El mateix podem observar en altres masos com el mas Bauler, el
mas Gotarra o el mas Valmanya del Pi.
Per tant, veiem com els establiments emfitèutics, juntament amb els contractes més coneguts
com poden ser vendes o arrendaments, van tenir un paper destacat en la transformació del
paisatge i en la configuració del territori tal com el coneixem avui dia.

NOTES
1 Prop de 2 hectàrees.
2	La finalitat última del nostre treball és l’estudi dels moviments d’empobriment i enriquiment en societats rurals
dins el marc del projecte del Ministeri d’Economia i Competitivitat titulat “Els processos d’empobriment i d’enriquiment en societats rurals: una via d’anàlisi de les dinàmiques socials en la Història” dirigit per la Dra. Rosa
Congost.
3 Congost, 1990: p. 116-117.
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[21 mars. Subestabliment. Ad 11 octubre 1821 ab s. 2]1
Jo, Narcís Maymir, taper del castell de Llagostera, bisbat de Gerona, de mon grat y
certa ciència, per mi y los meus hereus y successors presents i esdevenidors, la utilitat
mia y dels meus atesa y considerada al efecte de millorar y no deteriorar, sub-establesch
y per est títol concedesch y corporalment o quasi entrego a Joseph Carreras y Crixell, jove
treballador del predit castell de Llagostera, present, als seus y aqui ell voldrà perpètuament
tota aquella pessa de terra actualment cultiva de tinensa de nou vessanas canadas que en
virtut del títol baix calendador tinch y possehesch, situada en lo terme del precitat castell
de Llagostera, que fou de pertinèncias del mas Piferrer y de altre pessa de terra de major
tinensa anomenada las Suredas d·en Piferrer, la qual pessa de terra tingué y possehí altre
Joseph Carreras, [també treballador que fou del] terme del relatat castell de Llagostera, pare
del adquisidor.
Y afrontará la sobredita pessa de terra que ab lo present sub-establesch com afronta, a sol
ixent en honor de Feliu Darder, treballador del expressat castell, que fou també de pertinèncias
del predit mas Piferrer mediant termes; a mitg dia en honor del mas Solé del terme terme del
referit castell, que posseeix Fontanella de la vall de Aro mediant camí que allí passa; a ponent
en honor del mas Coll del precitat castell mediant camí que allí passa; y a tramuntana ab lo camí
ral que ba de la vila de Sant Feliu de Guixols a la ciutat de Barcelona. Y me pertany y especta
la sobredita terra en virtut de establiment a mon favor firmat per don Francesch Piferrer y de
Cortada, ciutadà honrat de Barcelona en la vila de Blanes domiciliat, ab acte rebut en poder del
don Francisco Calsa, notari real y públic de la vila de Cassá de la Selva en los dia, mes y any
que en ell se expressan.
Lo present sub-establiment fas a favor del mencionat Joseph Carreras y Crixell y dels
seus ab totes entrades y eixides, drets y pertinèncias universals, així com millor se pot dir y
enténdrer y ab totes clàusulas de extracció y translació de domini, pocessió o quasi de constitut
cessionàrias de tots drets y accions commissòrias del exercici de aquelles y constitutòrias de
procuradors com en cosa pròpria per a fer-ne a sas liberas voluntats, salvada la direc-// f. 72v
ta y alodial senyoria per lo excel·lentíssim senyor Marquès de Aytona y Cogolludo, senyor y
Baró del present castell y son terme, en tots tersos, lluhismes o foriscapis y demés drets a la
directa alodial senyoria pertañents y espectants, al qual no farà cens algun.2 Pero me salvo y
expressament me reservo que lo adquisidor, Joseph Carreras y Crixell, y los seus y los qui per
temps tindran y possehiran la dita terra sub-establerta hagen de fer-me y prestar-me a mi y a
mos successors perpètuament de cens en nuda percepció e inlluhible per lo dia primer agost,
sinch quarteras y mitja y tres mesurons de blat forment bo, net y rebedor, mesurat a mesura
corrent y a tom de hera, comensant a fer la primera paga per lo dia primer agost del any pròxim
vinent de mil vuyt cents y vint y aixís successivament los demés anys en semblant dia y termini,
ab la inteligència, emperò, que del predit cens podrà lo citat adquisidor o los seus quant bé los

apareixerà lluhir-ne y quitar-ne dos quarteras solament ab lo corresponent capital a rahó de dos
centes lliures barceloneses la quartera y ab moneda sonant y metàlica de or o plata y no vales
reals; aportat y posat lo sobredit cens y en cas de lluhició de las preditas dos quarteras de blat
de part de ell lo corresponent capital en la casa de la mia pròpia habitació mentres sia en la vila
o terme de Llagostera o en la casa que jo o los meus destinarem en la mateixa vila de Llagostera
franch de totas emparas y altres qualsevols impediments, quedant emperò sempre lo restant
de dit cens inlluhible.
3
La entrada emperò del present sub-establiment és de quaranta sinch lliures barceloneses,
las quals confesso haver hagut y rebut del expressat adquisidor realment y de fet ja antes de la
present firma. Y aixís, renunciant a la excepció non numeratae pecuniae a la entrada en lo modo
sobredit no haguda ni rebuda y demés del dret [fas y firmo a son favor la corresponent àpoca].
E si més la sobredita pessa de terra ara val o en avant valdrà de la entrada y cens sobredits, tot
allò més que sia ho dono y cedesch al expressat adquisidor y als seus irrevocablement entre
vius; renunciant per sò a la lley que ajuda als engañats demés de mitjas y a tot altre auxili de
dret y llei a estas cosas obviant.
- Y és pactat que lo relatat adquisidor hage de millorar la sobredita pessa de terra y no
deteriorar-la.
- Ytem és pactat que lo expressat adquisidor, dins lo termini de dos anys pròxims, hage
de haber fet construhir una casa habitable en dita terra sub-establerta.
- Ytem y finalment és pactat que per quant la sobredita pessa de terra està arrendada,
me reservo jo, lo sobredit sub-estabilient, que lo arrendatari puga recullir y extràurer
los fruyts en dita terra sembrats com son blat, favas, ciurons y ordi tot per son degut
temps y sahó.
En esta conformitat fas a favor del relatat Joseph Carreras y Crixell y dels seus lo present
sub-establiment que convinch y prometo fer tenir y valer y estar-ne al mateix adquisidor y
als seus de bona y lleal evicció y legítima defensa, ab restitució y esmena de tots danys y
gastos judicials y extrajudicials, tota excepció remoguda. Per lo que me obligo tots los béns
y drets meus y dels meus mobles e immobles presents y esdevenidors, ahont se vulla que
sian, encara que privilegiats en qualsevol manera, ab totas clàusulas y renúncias necessàrias.
Y juro // f. 73v voluntàriament en la millor forma de dret a Déu Nostre Senyor y a sos sants
quatre evangelis, en presencia del notari y testimonis baix escrits, totas las sobreditas cosas
tenir sempre per fermas y agradables y contra de ellas no fer ni venir per alguna causa via
lley o rahó.
Y jo, Joseph Carreras y Crixell, adquisidor predit present, accepto est sub-establiment y,
de mon grat y certa ciència, convinch y prometo pagar y satisfer al sobredit Narcís Maymir
y als seus successors perpètuament las sobreditas sinch quarteras y mitja y tres mesurons
de blat forment y, en cas de lluhició de aquell que és imposat ab facultat de lluhir y quitar lo
corresponent capital en los terminis, modo y forma dalt respectivament previngut y disposat,
y complir tot lo demés que vinga a mon càrrech a tenor de lo sobre pactat y estipulat. Tot lo
que prometo aténdrer, servar y cumplir sens dilació ni escusa alguna baix la pena y escriptura
de ters después emperó requesta de deu dies ab lo acostumat salari de procurador, a més
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dels gastos, danys y despesas que per dita ocasió se faran y suportaran, los quals també
prometo restituhir y esmenar, volent que aquell que los instarà sia cregut de simple paraula
o jurament sens necessitar de altre gènero de proba. Per lo que me obligo tots los béns y
drets meus y dels meus mobles e immobles presents y esdevenidors, ahont se vulla que sian,
encara que privilegiats en qualsevol manera, general y especialment me obligo e hipoteco
la sobre confrontada pessa de terra a mi sub-establerta ab tots los milloraments y augments
en ella fahedors, així que, en cas de paga cessada de dos o més pencions del expressat
cens anual, dega jo o los meus successors ab un sol mandato del // f. 74r senyor batlle del
present castell, deixar vàcua y desocupada la predita pessa de terra y, seguidament, puga lo
citat Narcís Maymir y los seus, sens ministeri algun de justícia, per expressa facultat que ab
lo present los concedesch apoderar-se e incorporar-se o empocessionar-se de la precitada
pessa de terra y en la pocessió de ella mantenir-se o bé si los apar pugan véndrer, establir o
altrament alienar o arrendar la mateixa pessa de terra a las personas y per los preus que bé
los apareixerà, lloant y aprobant ara per les hores qualsevols actes de aqui fahedors com si
per mi fossen fets y firmats, volent y concentint que la present se entenga ser feta com fas
ab totas clausulas de extracció y translació de domini, pocessió o quasi de constitut y precari
cessionàrias de tots drets y accions commissòrias del exercici de aquellas y constitutòrias de
procuradors com en cosa pròpria. Y que no obstant la dita especial obligació e hypoteca puga
lo precitat Narcís Maymir y los seus haber recurs a la general y usar de aquella que voldran,
renunciant per só a las lleys y drets de la general y especial hypoteca y expressament a la
lley que diposa que primerament se ha de passar per la cosa especialment obligada que per
la general y a la que prebé que quan lo acrehedor pot satisfer-se de la cosa especialment
obligada no deu posar mà a altres y a les demés lleys y drets de mon favor junt ab la que
prohibeix la general renúncia. Renunciant també a totas gràcias, privilegis, prescripcions,
al benefici de cessió de béns y expressament a mon propi for al privilegi del mateix for y a
la lley Si convenerit de jurisdictione omnium judicum, submetent a mi y a mos béns al for
y jurisdicció de qualsevol altre cúria y tribunal secular tant solament ab facultat de variar lo
judici sens perdre los gastos, y ab la sòlita constitució de procuradors irrevocables que fas
de tots los notaris y escrivans jurats de les cúrias reals // f. 74v y de qualsevol cúria secular
per firmar la dita obligació de béns y escriptura de ters en los registres de ses respectivas
cúrias llargament segons lo estil de elles. Y per quant jo, lo sobredit Joseph Carreras y
Crixell, adquisidor, só menor de vint y sinch anys, major emperò dels divuyt, en virtut del
jurament per mi voluntàriament baix prestador, renuncio al remey de la restitució in integrum
y a las demés lleys y drets de mon favor y a la que prohibeix la general renúncia. Y també
juro voluntàriament en la millor forma de dret, a Déu Nostre Senyor y a sos sants quatre
evangelis, en presència del notari y testimonis baix escrits, totas las sobreditas cosas tenir
sempre per fermas y agradables y contra de elles no fer ni venir per alguna causa via lley
o rahó. Y mediant lo mateix jurament tots los sobredits contrahents afirmam que lo present
contracte no se ha fet en frau ni perjudici del excel·lentíssim senyor directe. En testimoni de
tot lo que fou otorgada la present escriptura, advertits los contrahents de son corresponent
registre de hypoteca, en lo sobredit castell de Llagostera, als vint y hun de mars de mil vuyt

cents dinou. Essent presents per testimonis Miquel Ballell, mestre de casas de dit castell, y
Pere Sisa, jove també mestre de casas en lo predit castell residint, los dos per estas cosas
demanats. De què fas fee jo, lo infrascrit notari com y de conéixer als contrahents que han
firmat, és a saber, lo dit Narcís Maymir de sa propia má y per lo predit adquisidor Joseph
Carreras y Crixell, per dir no saber escriure, ha firmat un de dits testimonis de sa expressa
voluntat.
Narcís Maymir, Pere Sissa, thestimoni, i de Thomàs Vidal.
Don Thomàs Vidal, notari.

NOTES
1 Nota al marge esquerre: “Registrado en las hipotecas de Gerona al fol. 143, del libro 93 en 22 marzo de 1819”.
2	Nota al marge esquerre: “Reserva de cens inlluhi[ble]”.
3. Nota al marge esquerre: “Entrada”.

131

132

el PlànOl PArCel·lArI
d’AguSTÍ brAgAT, 1863-1879
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FoNt: AMLLA, Fons Ajuntament de
Llagostera, n. 6570
Figura 6 .2 . Plànol perimetral de Llagostera
elaborat per Agustí Bragat, 1879

Un plànol per repartir la
contribució territorial de Llagostera
Marta Albà

L’amillarament de Llagostera de l’any 1879 està format per un plànol perimetral del terme
municipal, un plànol parcel·lari i un llibre registre d’amidament de finques. És un conjunt de
documents elaborat amb finalitat fiscal per conèixer amb exactitud la situació, l’extensió i la
qualitat de les terres del terme.
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El plànol perimetral està representat gràficament a escala 1:10.000 sobre paper tela de
90 x 107 cm. És manuscrit i policrom tot i que utilitza el negre de manera majoritària,
els cursos d’aigua, rius, rieres, recs i basses dels molins són acolorits en blau, el vermell
es reserva per a les edificacions. El límit del terme s’indica amb una línia de creuetes
interrompuda, quan correspon, per les fites de terme on s’assenyala també el nom i el
número de la fita, si en té, i el nom dels pobles confrontants. Una fletxa travessa el plànol
i assenyala el nord. L’única carretera moderna representada en el plànol és la de Girona a
Sant Feliu, la resta de vies de comunicació està formada per una extensa xarxa de camins
principals i secundaris. Només en els principals s’indica el nom: camino de Panedes a
Romañá, camino de Llagostera a Caldas de Malavella, camino de Llagostera a Cassá de
la Selva, camino de Llagostera a Vidreras y Tossa y camino de Tossa a Sant Feliu pel
petit tram d’aquest camí que entra dins el terme de Llagostera. També hi trobem altres
topònims: alguns masos, rius, torrents i fonts. Les elevacions de terreny més rellevants
estan dibuixades esquemàticament al costat del topònim: Puig dels Lladres, Tranquinell,
Puig de la Ruira, Puig Salom ...
Una versió a gran escala d’aquest plànol (1:2.500) és el plànol parcel·lari, també en paper
tela, manuscrit i amb la mateixa policromia. En la llegenda Explicación de lo que demarcant
las línias del plano explica la diferència entre les línies contínues i les discontínues, que, tant
si delimiten parcel·les, camins o cursos d’aigua, assenyalen o bé límit o bé continuïtat de
propietat. Una nota especifica que el plànol està format per cinc seccions identificades per
lletres:
“El plano comprende cinco secciones que llevan respectivamente en orden sucesivo
las letras A,B,C,D,E en su parte de poniente en la que principia la numeración corrida

de cada una de ellas y sigue hacia a oriente en cuyo extremo contiene también las
mismas letras pero acentradas en esta forma A’,B’ ,C’,D’,E’ (...).”
Sota la llegenda s’indica l’escala, la data 1879, i el nom i la signatura de l’autor Agustí Bragat,
“director de caminos”. Les seccions A, C i D tenen unes dimensions aproximades de 100 x
350 cm cada una. La secció D, més petita, fa 11 x 190 cm. La secció B, que comprenia la
part central del terme i la representació gràfica del poble s’ha perdut, tot i que en l’inventari
de la documentació municipal de 1945 encara hi consta (cf. Figura 6.3.). Al marges de cada
secció consten els punts cardinals: Oeste o Poniente, Norte o Tramuntana, Este u Oriente
i Sud o Mediodia. Originàriament unes canyes a la part superior i inferior de cada secció
permetien subjectar-lo bé. Cada parcel·la del plànol està identificada amb un número que
retrobarem en el llibre registre d’amidaments de finques al costat de la lletra de la secció del
plànol on s’ubica, el nom i el cognom del propietari.
El registre d’amidament de finques és un llibre manuscrit de cent vint-i-vuit fulls, en què
els propietaris apareixen per ordre alfabètic. Recull l’extensió de les parcel·les en vessanes,
la qualitat –de 1a a 5a– i el tipus de conreu: “sembradura, viñas, olivar, huero, alcornocal,
monte alto, monte bajo, alameda prado é yermo y casas”. El valor de les cases és expressat
en funció del seu rèdit. Poques vegades consta el nom de la parcel·la o el nom del mas,
però en alguna ocasió la precisió és extrema com el cas de la propietat de Narcís Farrer i
Codolar, que té el mas Codolar - de Sant Llorenç - i les peces, La Colomina, La Casanova, La
Borrella, can Moner, Olivet d’en Feliu, Castaneda del masover, Gorch, Pasapera, Aberadors,
Casa Nova (amb una casa) Molí d’en Cabanyes i puig d’en Gros, a més d’una casa al carrer
Major de vila.
A mitjan del segle xix s’implanta definitivament el nou sistema impositiu impulsat pels governs
liberals de l’estat espanyol que pretén modernitzar el finançament de l’estat. A partir del 1845
la font majoritària d’ingressos de l’estat i també dels ajuntaments són els nous impostos: la
contribució territorial sobre immobles, conreus i ramaderia, impost sobre la indústria i el
comerç, l’impost de consum, etc.
La nova contribució té un sistema d’aplicació força complicat. El govern de l’estat decideix
cada any què vol ingressar segons les seves necessitats pressupostàries, aquesta quantitat
total es reparteix per províncies –“cupo provincial”– que alhora ho reparteixen per municipis
–“cupo municipal”–. Cada municipi s’ha d’organitzar per repartir-ho i cobrar-ho entre els
seus convilatans segons el criteri de qui més té més paga. Per realitzar un just repartiment
cal una bona valoració dels patrimonis, els resultats d’aquesta avaluació seran els padrons
de riquesa que inicialment es feien a partir de la declaració jurada de cada propietari, fet que
ocasionava un alt grau d’ocultació. L’estat delega en els ajuntaments la responsabilitat de
disposar d’uns bons padrons, però no exigeix una base cartogràfica.
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A Llagostera, per poder fer un repartiment just de la contribució basat en criteris objectius
i evitar el mateix temps les contínues queixes dels propietaris a l’hora de fer el repartiment,
es veu la necessitat de disposar d’un amillarament elaborat sobre una base cartogràfica que
permeti conèixer l’extensió exacta de terres de cada propietari. Aquesta feina s’encarrega a
l’agrimensor Agustí Bragat l’any 1863.
El dia 6 de febrer de 1863 els membres de l’Ajuntament reunits al saló de can Bassets,
conjuntament amb els majors contribuents del terme i els membres de la Junta Pericial,
acorden elaborar un nou amillarament que haurà d’estar format per un amidament parcel·lari
de totes les finques del terme, un plànol geomètric parcel·lari i un registre general per ordre
alfabètic de tota la informació recollida. Els motius que al·leguen per prendre aquesta decisió
se centren fonamentalment en els errors de l’amillarament que utilitzen, que fa que la
contribució territorial no es reparteixi de manera justa i equitativa.
Entre els dies 9 i 17 de març un total de cent noranta-set veïns signen estar d’acord en
l’elaboració del nou amillarament. El dia 3 de juny de 1863 l’agrimensor Agustí Bragat firma
el contracte i comença la feina ajudat per quatre peons, tots plegats cobraran segons la feina
feta i els diners sortiran de cada propietari, que pagarà segons les dimensions de les finques
amidades a raó de 2 rals per vessana.
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Els treballs d’amidament de finques i d’elaboració dels plànols s’allarguen més de nou anys
per les dimensions de l’encàrrec, el terme municipal de Llagostera té una extensió de 76,6
km2. Però també s’allarguen per problemes associats, com les disputes a l’hora de definir
el límit del terme o per les reticències d’alguns propietaris a pagar el que els toca. L’any
1872 la feina gairebé està enllestida i el 1875, tot i tenir la documentació a punt, Agustí
Bragat no la vol lliurar perquè encara ha de cobrar més de 5.000 pessetes, ja que alguns
grans propietaris s’han negat a pagar el que els corresponia. Finalment el repartiment de
la contribució territorial de l’any 1879 ja es pot fer en base als nous amidaments recollits a
l’amillarament.
L’amillarament de 1879 és una eina essencial per a historiadors i geògrafs per conèixer
l’estructura de la propietat agrària, la densitat de població i d’edificació, el traçat de la xarxa
de camins, les bases i els molins fariners, els masos i altres edificacions, alguns d’aquests
elements actualment desapareguts o derruïts. És una fotografia del paisatge de Llagostera
del segle xix que permet una mirada enrere per enllaçar amb la informació continguda en la
documentació d‘època medieval i moderna i que també permet mirar endavant i analitzar les
transformacions del paisatge agrari de l’actualitat i les perspectives de futur.

Figura 6.3. Fulls del plànol parcel·lari de Llagostera, 1879
AMLLA, fons Ajuntament de Llagostera, n. 6570
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INVENTARI DE TERRES I TRIBUTACIÓ.
EL CAS DE LLAGOSTERA
Jesús Burgueño
Universitat de Lleida
Francesc Nadal
Universitat de Barcelona

138

La cartografia parcel·lària de la segona meitat del segle xix s’elabora amb una finalitat
econòmica en relació a un càrrega tributària, ja sigui com a document clau d’una
reclamació de greuge davant les autoritats provincials per considerar excessiva la quota
contributiva assignada, ja sigui per tal d’objectivar la riquesa immoble i així fer més just
el repartiment proporcional de la quota entre els veïns. Aquestes finalitats fiscals sempre
s’han tingut en compte en els estudis i en la tasca de recuperació de documentació
cartogràfica parcel·lària que realitzem en el Grup d’estudis d’història de la cartografia.1
Tot i amb això, l’aspecte estrictament fiscal mereix una atenció més acurada, que ens
sembla que no ha estat convenientment abordada pels historiadors. Des de l’àmbit de la
història de la cartografia, resulta bàsic mirar d’entendre les motivacions que dugueren
determinats ajuntaments –i d’altres no– a realitzar una rigorosa mesura de les seves
terres.
En una primera part d’aquesta contribució farem referència a l’amidament de terres –
recollit en un llibre d’inventari i, més excepcionalment, mitjançant un aixecament
parcel·lari– com a eina vinculada a la tributació de caire cadastral, implantada a Catalunya
amb la Nova Planta i mantinguda –amb reformes– tot al llarg del segle xix. Segonament
situarem la contribució territorial en el marc tributari general per tal de destacar la seva
gran importància. Assajarem fer una descripció bàsica de la distribució geogràfica
d’aquest impost a la província de Girona, tot destacant la considerable quota assignada
a Llagostera. Aquest fet sens dubte ajuda a entendre les motivacions de l’encàrrec d’un
aixecament parcel·lari, dut a terme entre 1863 i 1879 pel director de camins veïnals
Agustí Bragat, a qui dediquem l’apartat final d’aquest estudi, tot aplegant les poques
dades que en coneixem.

1. L’amidament de terres
Un plànol parcel·lari com el d’Agustí Bragat a Llagostera, generalment anava acompanyat
d’un llibre amb la relació de propietaris o contribuents, amb les seves terres –i, opcionalment,
també les cases– contingudes dins el terme municipal, amb expressió de la superfície,
producció i qualitat del terreny. Tot plegat tenia com a finalitat establir una quota de
participació del contribuent en el pagament del “cupo” o taxa que pertocava pagar a cada
municipi en concepte de contribució territorial –“Inmuebles, cultivo y ganadería”– segons
allò que en principi determinava l’Administració provincial d’Hisenda i tot seguit aprovava
la Diputació provincial. Aquesta taxa de repartiment era aplicable a qualsevol altre tribut o
derrama extraordinària que calgués aplicar. La informació clau d’aquesta mena de documents
és la superfície de cada tros de terra i això era el que requeria la intervenció d’un geòmetra o
agrimensor destre en aquesta mena d’operacions.
A Catalunya hi havia una tradició secular en l’elaboració d’aquest tipus de treballs de
mesura de totes les terres del terme. Encara que no estan ben establertes les similituds i les
diferències entre els diversos documents que històricament es relacionen amb la canació de
terres, si més no cal identificar quatre etapes o moments d’elaboració d’aquesta mena de
treballs.
El primer episodi històric correspon a l’època foral i és previ, per tant, a la Nova Planta. Els
capbreus senyorials i les “estimes” o “manifests” d’ús municipal havien de contemplar la
superfície de les terres com a una variable bàsica en el repartiment o la talla de tributs i
contribucions. A la província de Lleida, fins i tot dins el règim fiscal derivat de la reforma de
Mon de 1845, trobem encara llibres de mesura de terres municipals denominats “estimes”.2
La segona etapa correspon al Cadastre, introduït el 1715 pel superintendent de Catalunya
José Patiño. Per tal de ser repartit amb justícia entre els veïns i per tal d’ajustar i corregir
el càlcul de riquesa total atribuïda a la localitat, l’import del Cadastre requeria una operació
d’amidament de terres anomenada “canació” o més sovint “recanació” –nova mesura–, i
també “revista, inventari, visura”. A partir de 1763 s’introdueix el terme castellà “apeo”,
que fou molt emprat durant més d’un segle. Canacions i cadastres eren documents oficials
elaborats per geòmetres de la Intendència.3
El tercer moment històric és el menys conegut i estudiat; correspon al llarg període de
transició de l’Antic Règim al liberalisme i el podem situar entre 1814 i la reforma tributària
de 1845. Encara que fos una època de contínues marxes enrere en les reformes fiscals –i
en les reformes de tota mena–, en el cas de Catalunya aquestes involucions no resultaven
traumàtiques perquè es comptava amb el coixí esmorteïdor del molt arrelat sistema impositiu
del Cadastre, al capdavall una de les fonts d’inspiració de les innovacions tributàries.4 És a
dir, i pel que ara ens interessa, si una reforma tributària es frustrava a causa d’un canvi polític
general, el llibre de mesura de terres que s’havia elaborat en tal o qual poble no perdia utilitat,
sinó que igualment servia com a referència per a posteriors repartiments contributius com
ho era el ja vell Cadastre. A la Corona de Castella, en canvi, una involució en aquest terreny
implicava restaurar tota la panòplia d’impostos indirectes sobre el consum5.
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Més concretament, el ministre d’Hisenda Martín de Garay establí el 1817 una contribució
general del Regne que volia passar de “un sistema todo de desigualdad a otro cuyo fundamento
son la justicia y proporción de riqueza de los contribuyentes”.6 En aquest sistema esdevenia
element imprescindible un “cuaderno general de riqueza de cada pueblo”, equivalent a
l’anterior cadastre. La Reial Ordre de 18 de febrer de 1818 establia que aquell any “se ha de
hacer indispensablemente un apeo y valuación general del capital y productos específicos de
todas las tierras, edificios y propiedades de cada pueblo”, tot prevenint la seva actualització
cada 10 anys. D’aquesta manera, “el cuaderno de la riqueza de cada pueblo se fundará en
el apeo y valuación general”. La responsabilitat en la seva elaboració passava a raure en
cada poble i ja no en la Intendència, que de fet des de 1786 havia suspès la realització de
recanacions sistemàtiques.7 Les autoritats únicament tenien una funció supervisora: “los
intendentes, juntas principales y de partido obligarán a las justicias y ayuntamientos a que
hagan el apeo y valuación general, tomando serias providencias contra los omisos”. Ens
trobem, doncs, en una nova fase que, encara que la historiografia –en particular a Catalunya–
hagi negligit, té la seva importància en la història de l’agrimensura. Per una banda certifica la
inacció dels antics geòmetres de la Intendència, un cos professional que aleshores ja es pot
donar per extingit, i per altra banda trasllada a les autoritats locals la necessitat de comptar
amb agrimensors i experts locals que realitzin aquest tipus d’operacions, si bé les terres
encara eren descrites només de forma literal i mai cartogràficament. Com a exemple, el llibre
d’Amer, a la Selva, duu per títol: “Apeo y valoración general de capital y productos específicos
de todas las tierras, edificios y propiedades que comprende el término de este pueblo,
practicado por el Ayuntamiento del mismo, y personas nombradas por él al efecto, según el
espíritu del artículo 1º de la R.O. de 18 de febrero del año 1818 y otras, el cual deve servir
de pie para la formación del libro general de riqueza, que ha de hacerse en cada año, con
arreglo a lo mandado en el artículo 6 de la citada R.O.”; està datat l’11 de novembre de 1819
i no s’hi fa esment de cap agrimensor o autor en concret.8 Val a dir que, sense proposar-s’ho,
aquesta normativa va donar lloc a la introducció d’una nova denominació, “quadern”, per als
llibres d’amidament de terres. Així, al Baix Empordà es conserva el “Quadern del pueblo de
Montras del año 1820”.
Rarament consta en aquests documents el nom dels experts que intervingueren en l’operació
cadastral. Només en el cas de Santa Cristina d’Aro, l’”Apeo y valoración general del capital y
productos específicos de todas las tierras, edificios y propiedades que comprende el término
de este pueblo fue escrito por D. Gaspar Baco, capitán de los reales exércitos retirado en la
villa de S. Feliu de Guíxols”. La connexió d’aquesta operació amb el Cadastre de Catalunya
resultava evident per als mateixos ajuntaments, que sovint van recórrer al vell llibre cadastral
per sortir del pas; així el poble de Palau-saverdera explicava al “Libro de apeo general.
Reconocimiento de tierras”, l’any 1818, que “habiéndose perdido en la penúltima guerra con
la Francia el libro de Catastro formado según el resultado de la última canación que de orden
superior ejecutó D. Mateo Puig, vecino de Barcelona, en 1728, nos hemos valido para fixar
la extensión de cada pieza de tierra de las luces e instrucciones [que] nos han subministrado
dos copias de aquel que nos confiaron dos particulares”.

Nombroses poblacions gironines conserven “apeos” realitzats entre 1818 i 1820; encara que
no hem fet una recerca exhaustiva –el nostre interès s’ha centrat en la cerca de cartografia–
a més dels ja esmentats, n’hem trobat –ja sigui als fons municipals dipositats als arxius
comarcals o bé als propis ajuntaments– a les localitats de Batet, Begur, Fontanilles, Riudellots
de la Selva9 i al veïnat de Salelles, a Cruïlles.
En restablir-se el règim polític constitucional, només era qüestió de temps i d’estabilitat
política l’establiment definitiu d’un sistema tributari basat en una contribució territorial, tal
com l’havien volgut Garay i els liberals durant el Trienni. El 1838, amb motiu de la guerra
carlista, el ministre d’Hisenda Alejandro Mon establí una contribució extraordinària de
guerra, la part principal de la qual es justificava a partir d’un càlcul –que forçosament devia
ser especulatiu i aproximat– de la riquesa territorial i pecuària per províncies.10 Vist amb
perspectiva, l’elaboració d’aquestes xifres va tenir una enorme transcendència: la nova
contribució extraordinària de 1840, implantada sota el ministeri de Ramón Santillán, va
aplicar un nou repartiment fet a partir dels mateixos valors,11 i anys després, el 1845, el
primer repartiment de “cupo” provincial de la nova contribució territorial va ser a la pràctica
pràcticament calcat als antecedents, tal com en el seu dia va evidenciar Fabià Estapé.12
El maig de 1841 es va crear una comissió per a l’estudi de la reforma de contribucions
presidida per Pío Pita Pizarro, en la que estava present Pascual Madoz. Fruit d’aquella
comissió fou l’aplec estadístic i el càlcul de riquesa conegut com a matrícula cadastral de
1842, àmpliament emprat per l’autor del cèlebre Diccionario geográfico. En aquesta obra
s’indica a Llagostera una riquesa imposable de 459.030 rals de velló, només superada dins
el partit judicial de la Bisbal –al qual inicialment i fins el 1864 va pertànyer Llagostera–
per Castell d’Aro –que encara incloïa Santa Cristina– i Torroella de Montgrí; aquesta xifra
representava l’1,17% del total provincial.
Un cop desallotjats els progressistes del poder, els moderats van crear una comissió
equivalent, presidida per Javier de Burgos i en la qual participaren Mon i Santillán. Dels
treballs d’aquesta comissió sortiria finalment el nou sistema tributari i en particular la
contribució sobre béns immobles, cultiu i ramaderia decretada per A. Mon, que, com hem
dit, al capdavall actualitzava el repartiment efectuat el 1838.13 Com es pot veure al quadre
següent, a Catalunya la reforma va suposar un notable increment de la contribució territorial,
que per terme mig va resultar més que duplicada, si bé Girona es va beneficiar d’un increment
més moderat (cf. Taula 6.4). Tanmateix, per valorar correctament l’augment registrat caldria
fer un estudi del conjunt dels diversos impostos.
La persistència del Cadastre a Catalunya explica l’escadussera elaboració d’algun llibre
d’amidament de terres anterior a 1845, com el “Libro que contiene todos los vecinos del
pueblo de Cabanas y sus terratenientes que son contribuyentes en las reales contribuciones
del año 1841 que con sus nombres, números de sus piezas de tierra, territorio en donde
se hallan, cabida de cada una de ellas, lo que corresponde pagar por cada una, como
igualmente por casas, ganados, rentas, etc.”.14 Al mateix arxiu es troba, en molt mal estat,
un llibre de Navata del 1831 i una Revista del lloch y terma de Viladamat atribuïda al
1843.15
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Cadastre
1841

Extraordinària
1838

Contribució
1845

Increment
cadastre/
contribució %

Barcelona

4.693.322

12.314.506

13.155.000

180,3

Girona

3.912.094

5.898.799

5.179.000

32,4
110,5

Lleida

1.901.249

3.959.456

4.003.000

Tarragona

2.894.843

6.199.798

5.752.000

98,7

Catalunya

13.401.508*

28.372.559

28.089.000

109,6

Taula 6.4. Ingressos de l’Estat a través dels impostos sobre béns immobles, 1838-1841
Valor del Cadastre de 1841 –o, a manca d’aquest, l’equivalent–, cf. Madoz, 1985: vol. 1, p. 151 i 560, i vol. 2, p. 58 i 151. Contribució extraordinària de guerra, cf.
Gaceta de Madrid (1838.07.01). Contribució sobre els béns immobles, cultiu i ramaderia de 1845, cf. Estapé, 1971: p. 136. Totes les xifres en rals de velló.
* El total de Catalunya corresponent a l’any 1817 era de 15.901.639 rals de velló, cf. Frígola, 1824.
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Figura 6.5. Llibres d’amidament de terres i plànols parcel·laris a la província de Girona, 1845-1881

Però és a partir de la reforma tributària de 1845 quan s’elabora un gran nombre de llibres
d’amidament de terres. El Reial Decret de 15 de juny de 1845 admetia la intervenció
d’arquitectes o agrimensors associats als perits repartidors locals “para hacer las tasaciones
o mediciones facultativas que sean necesarias”.16 Per al repartiment de la contribució calia
dur a terme “en cada pueblo una evaluación general de todos los bienes inmuebles y de
la ganadería” a partir de declaracions jurades dels propietaris; amb aquesta informació
“los peritos repartidores formarán el padrón general de la riqueza inmueble del pueblo”.17
Disposicions posteriors van donar altres denominacions a l’inventari de la riquesa territorial,18
però finalment s’adoptà el mot exòtic d’“amillaramiento”.
A les comarques de Girona hem trobat una quarantena de llibres de canació o medició de
terres posteriors a 1845, i sens dubte se’n poden conservar bastants més. En una publicació
anterior hem fet la relació dels llibres localitzats i les seves diverses denominacions. Aquí
resumim aquesta informació en el mapa (cf. Figura 6.5). Agustí Bragat va emprar la
denominació de medición en el cas de Cadaqués el 1857, i les d’apeo a Vilanant el 1862 i
Llagostera l’any 1879.19 En la majoria de casos la realització del llibre de revista de terres era
l’objectiu últim i cabdal dels treballs cadastrals que emprenien els ajuntaments; tanmateix,
en el cas de Llagostera l’inventari acompanya i explica un document de rang molt superior:
el magne aixecament parcel·lari del terme a escala 1:2.500 dividit en cinc fulls.

2. La contribució territorial de Llagostera en el context gironí
Dissortadament la història hisendística té un escàs desenvolupament a casa nostra, i això
en particular fa que no coneguem cap estudi d’àmbit gironí que permeti contextualitzar
treballs d’agrimensura parcel·lària com els d’Agustí Bragat. A risc de cometre, potser, alguna
relliscada, com a conseqüència de trepitjar terrenys poc fressats i una mica impropis per als
autors d’aquestes línies, creiem que no serà feina baldera apuntar algunes dades en relació a
la geografia tributària gironina del s. xix, que permetin situar el context històric i valorar millor
el treball fet per Bragat a Llagostera. Afortunadament per fer aquesta aproximació comptem
amb una obra de geografia estadística referida a la província de Girona, publicada el 1865
pel “jefe” de primera classe de secció d’estadística, Pedro Martínez Quintanilla,20 que aporta
les dades bàsiques que ens interessen en el ram de contribucions.
Una qüestió preliminar es refereix a la importància de la contribució territorial en el conjunt
de contribucions i impostos de l’Estat. Quintanilla aporta un resum referit a les exaccions
de la província de Girona el 1863 que permet constatar que aquest era el principal impost
d’entre les molt diverses fonts tributàries de l’Estat: del total de 24,6 milions recaptats, gairebé
7,2 milions de rals de velló s’obtenien de la contribució territorial, cosa que representa un
29,1%.21 Cal tenir present que en la bossa d’impostos tenien un pes important els drets de
duana –1,6 milions– i els de caire indirecte, com les rendes del tabac –6 milions– i de la sal
–2,4 milions–, timbres i segells –1,5 milions– i la substitució militar –1,2 milions. Però les
contribucions directes que havien de repartir els ajuntaments, i sobre les quals la Diputació
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Municipi
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Riquesa (1875)*

N. Ordre

població (1860)

N. Ordre

Girona

417.204

1

14.341

1

Olot

245.975

2

10.262

2

Figueres

216.900

3

10.082

3

Llagostera

216.860

4

3.555

14

Castelló d’Empúries

199.000

5

2.937

18

Torroella de Montgrí

182.751

6

3.738

11

Cassà de la Selva

161.103

7

3.718

12

Sant Gregori

154.345

8

2.216

28

Calonge

153.750

9

2.985

17

Vilademuls

148.250

10

2.409

24

Santa Cristina d’Aro

146.080

11

1.321

67

Sant Feliu de Guíxols

142.622

12

6.434

4

Vilanova de la Muga

135.000

13

776

132

Palafrugell

132.000

14

5.254

6

Cruïlles

132.000

15

1.303

72

Taula 6.7. Els quinze municipis gironins amb més riquesa imposable, 1875

BOPG, 9-VII-1875 i cens de població de 1860. * En pessetes

Figura 6.6. Els tributs bàsics a
Llagostera, 1863

Martínez Quintanilla, 1865: p. 246

Figura 6.8. Els tres rams de la contribució territorial a la
província de Girona, 1863

i els ajuntaments hi afegien sucosos recàrrecs, eren les tres contribucions: territorial –7,2
milions–, industrial –1,1 milions– i de consums –1,7 milions. En el conjunt de la província, la
contribució territorial representava, doncs, el 71,8% d’aquest conjunt. Els recàrrecs provincial
–0,68 milions– i municipal –1,92 milions–, més les despeses de cobrament, feien que l’import
global de la contribució territorial pugés sensiblement, dels 7,198 milions a 10,145.
Com correspon al caràcter agrari de la seva economia, en el cas de Llagostera la contribució
territorial respecte de les tres contribucions tenia un pes encara superior a la mitjana
provincial: 77,9% l’any 1863 (cf. Figura 6.6).22 D’entre els municipis principals en raó de la
seva contribució, només la ciutat de Girona pagava més en concepte d’indústria –227.462–
que per cadastre –218.230. El mateix any Llagostera ocupava el lloc número 16 en el
rànquing de municipis per quota de contribució industrial i el lloc 13 per quota de contribució
de consums. En canvi, era el tercer municipi de la província per quota de contribució
territorial, només per sota de la capital i d’Olot; el 1875 també Figueres pagava una quantitat
molt lleugerament superior a Llagostera. Al quadre següent indiquem els quinze municipis
als quals s’estimava una major riquesa imposable –de la qual es deriva una determinada
quota de contribució, segons un percentatge comú a tots els ajuntaments– i la seva població
segons el darrer cens encara vigent aleshores –el següent data de 1877 (cf. Taula 6.7).
Queda clar, doncs, que la gestió de la contribució territorial i el seu repartiment veïnal tenia
a Llagostera la màxima rellevància. Això explica que l’Ajuntament optés per l’eina més fiable
i alhora costosa per al repartiment de la quota imputada al municipi: un plànol parcel·lari de
gran qualitat, acompanyat del corresponent llibre d’amidament de terres.
Per entendre la lògica del valor estimat de riquesa territorial cal no perdre de vista que, a
més de la terra –riquesa rústica– i de la ramaderia, l’impost comprenia també l’estimació de
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1859
(Rals de velló)
17.325.811

Girona

7.252.611

Lleida

6.144.300

Tarragona

8.161.311

TERRITORIS
Barcelona

Catalunya
Espanya

146

38.884.033
400.000.000

%

1865 (Escuts)

%

4,33

1.909.239

4,44

1,81

725.964

1,68

1,53

679.979

1,58

2,04
9,72

849.964

1,97

4.165.146

9,68

43.000.000

“Demostración del repartimiento hecho a cada provincia de los cupos de contribución territorial en
cada uno de los años desde 1845 a 1859 inclusive”, Comisión de Estadística, 1859, p. 384-385; i
“Repartimiento entre las provincias del reino… de
los 43 millones de escudos que por contribución
de inmuebles, cultivo y ganadería se comprende en
el presupuesto del año económico de 1865-66”,
BOPG 12-IV-1865.

Taula 6.9. El valor de la contribució
territorial, 1859-1865

la riquesa urbana, que a la província representava 8,5 milions de rals del total de riquesa
imposable el 1863 –51 milions. Això explica que les principals ciutats –com la pròpia
capital– tinguessin valors elevats de contribució territorial malgrat no tenir gran superfície de
cultius. Tanmateix, la informació que aporta Martínez Quintanilla referida als tres rams de la
contribució territorial permet constatar que la part de rústica era, de llarg, la que tenia un pes
majoritari: 40,5 milions de rals, gairebé el 80% de la riquesa territorial (cf. Figura 6.8).23 Així,
aquest impost és clarament un indicador del valor estimat de la producció agrària.
No correspon a aquest treball fer un estudi de la distribució d’aquesta contribució en el
conjunt d’Espanya,24 però potser no estarà de més indicar que la riquesa atribuïda a Girona
no era pas de les més elevades de l’Estat, sinó que ocupava un valor central, superior al de la
província de Lleida però inferior al de Tarragona. El 1865 la quota de Girona representava un
1,7% del total estatal (cf. Taula 6.9). El conjunt de Catalunya contribuïa –pel que fa a aquesta
contribució– amb un moderat 9,7% del total.
Com ja hem assenyalat, un cop assignada a una província una determinada quota de
contribució territorial, l’Administració provincial d’Hisenda, amb l’aprovació formal de la
Diputació, feia un repartiment entre els municipis de la província; si bé cal advertir que
fins l’any 1864 inclòs el repartiment a Girona es va fer segons uns districtes cadastrals molt
sovint inframunicipals –parròquies i antics municipis–, corresponents a les mateixes unitats
establertes en el Cadastre del segle xviii. Llagostera havia estat de sempre un sol districte
cadastral, però, per exemple, a la vall d’Aro cada parròquia tenia la seva pròpia quota i
contribuïa separadament.
Hem cartografiat les dades tributàries corresponents a l‘any 1875 (cf. Figura 6.10). Hem triat
una data posterior a la realització del plànol de Bragat i prèvia al nou cens de població de
1877, que possiblement donaria lloc a una redistribució de les càrregues tributàries.
Segons el darrer cens de població, de 1860, Llagostera –amb 3.555 habitants– ocupava un
discret lloc catorzè entre els municipis de la província, part davall de Girona, Olot, Figueres,
Sant Feliu de Guíxols, Blanes, Palafrugell, Banyoles, Santa Coloma de Farners, la Bisbal,
Lloret, Torroella de Montgrí, Cassà de la Selva i Sant Feliu de Pallerols –que encara incloïa les
Planes d’Hostoles, segregat el 1872 (cf. Figura 6.11).
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Figura 6.10. El valor de la contribució territorial per municipis, 1875

Per tant, l’alta quota contributiva de Llagostera no s’explica per la seva població. Més
importància podia tenir en el càlcul el nombre d’edificacions, en tant que afecta directament
la part de riquesa urbana. Aquesta dada va ser recollida per primera vegada en el monumental
Nomenclàtor de 1860,25 en l’elaboració del qual sens dubte participà Pedro Martínez, qui
també inclou un ampli nomenclàtor de localitats gironines en el seus Datos estadísticos. Els
municipis gironins amb un major nombre de cases habitades –no pròpiament d’habitatges–
eren:
Figueres

1.572

Banyoles

952

Girona

1.324

Lloret

949

Sant Feliu de Guíxols

1.283

Santa Coloma de Farners

936

Olot

1.260

La Bisbal

923

Palafrugell

1.134

Torroella de Montgrí

909

Blanes

1.131

Llagostera

789
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Figura 6.11. La població dels municipis gironins, 1860

En aquest rànquing Llagostera ocupa el lloc dotzè, avançant-se a Cassà de la Selva i la vall
d’Hostoles. Certament les tres principals ciutats –Girona, Figueres i Olot– són també les de
major riquesa territorial, però la resta de municipis d’aquest rànquing gaudien d’una quota
tributària inferior a Llagostera.
Si posem en relació la quota impositiva de 1875 i la població de 1860 (cf. Figura 6.12),
obtenim unes ràtios que van de les 1,16 pessetes per habitant de Camprodon a les 34,60 de
Fontanilles. La mitjana gironina era de 7,47 pessetes i Llagostera en registrava gairebé 11,
un valor que es pot situar com a mig-alt. Per tant, la quota de Llagostera no era excessiva
expressada en relació al nombre d’habitants. En aquest sentit els municipis més gravats es
trobaven a l’Empordà, juntament amb Palau-Sacosta –que per cert, compta amb un “Plano
geométrico” aixecat per l’agrimensor Agustí Poch el 1866, el qual es pot admirar al menjador
del restaurant L’Estanc de l’Avellaneda.
Entre els diversos paràmetres estadístics emprats per les autoritats provincials d’Hisenda per
tal de procedir al repartiment de la contribució territorial, sens dubte hi havia una estimació de
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Figura 6.12. Relació entre la contribució territorial i el nombre d’habitants per municipis, 1875

la superfície de cada municipi. De la mateixa manera, a nivell estatal la superfície provincial
estimada devia tenir un pes molt rellevant, que explicaria algunes contribucions elevades
com ara a les províncies de Badajoz o Toledo.26 Si el 80% de la contribució territorial s’atribuïa
a la riquesa rústica, és evident que l’extensió seria una variable de la màxima importància.
És segur que a l’època hi havia estimacions de la superfície dels municipis catalans. Ens ho
demostren si més no dues dades:
a) El Nomenclàtor de 1860 referit a les províncies de Barcelona i de Girona indica en
diverses notes al peu la superfície d’alguns municipis –o d’antigues unitats cadastrals, en el
cas de Girona.27
b) Pedro Martínez aporta la dada de superfície dels partits judicials gironins, ja expressada
en quilòmetres quadrats (cf. Taula 6.13).
Si comparem les xifres del funcionari d’Estadística amb les “reals”, que hem calculat a partir
de la digitalització dels municipis de 1860 mitjançant SIG, observem que el càlcul de la

Superfície
(Martínez)

Superfície real
(1860)

% error

La Bisbal

705

708,1

-0,44

Figueres

MUNICIPI

1.217

1.205,1

0,98

Girona

803

882,2

-9,86

Olot

817

877,6

-7,42

Puigcerdà

1.191

1.193,1

-0,18

Santa Coloma de Farners

1.151

1.037,2

9,89

5.884

5.903,3

-0,33

TOTAL

Taula 6.13. Comparació entre les xifres de superfície dels partits judicials gironins, 1860-1865
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superfície provincial era excel·lent –amb menys de 20 km2 de diferència–, i que també ho
era l’estimació dels partits judicials empordanesos i de la Cerdanya-Ripollès. Contràriament,
la superfície real de la Garrotxa, el Gironès i el Pla de l’Estany resultava infravalorada i la de
la Selva sobredimensionada.
Conèixer les dades de superfície municipal que manegava la secció d’Estadística gironina
seria molt interessant en la nostra recerca, i en el seu moment hauria estat del major interès
per als pobles afectats per tal de presentar reclamacions de greuge respecte a la quota
atribuïda. Pedro Martínez Quintanilla amaga –deliberadament?– aquesta dada en la seva
obra estadística sobre Girona. A la província de Girona coneixem només dos plànols de
perímetre municipal –a banda del que Bragat dibuixà complementàriament al parcel·lari–: el
de la parròquia de Castell d’Aro –de data i autor desconegut– i el de Sant Sadurní de l’Heura,
aixecat el 1859 per Genís Giralt. L’avaluació de la superfície municipal mitjançant un plànol
perimetral era una operació topogràfica molt més simple i econòmica que l’aixecament d’un
plànol parcel·lari; si la dada teòrica de superfície s’hagués conegut, sens dubte un major
nombre ajuntaments haurien volgut encarregar la realització d’un aixecament d’aquesta
mena per presentar la corresponent reclamació.
Ara per ara no és possible, doncs, saber si la superfície del terme municipal de Llagostera
–o de qualsevol altre– estava o no sobredimensionada. Encara més útil seria conèixer la
dada estimada de superfície conreada, que amb tota probabilitat era ponderada segons la
rendibilitat dels conreus presents en cada municipi. El valor de superfície cultivada havia
estat calculat a nivell provincial per la Dirección General de Contribuciones.28 Les províncies
catalanes evidencien una alta correlació entre superfície útil estimada i la respectiva quota
resultant, tot confirmant l’ordenació de les quatre demarcacions: Barcelona –83,5% de
“fanegas de tierra en cultivo”–, Tarragona –67,6%–, Girona –54,5%– i Lleida –46,2%.
Una prova de la importància de la superfície agrària útil en el còmput de la riquesa territorial
la trobem si dividim la quota contributiva per l’extensió dels municipis de 1860 (cf. Figura
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Figura 6.14. Relació entre la contribució territorial i l’extensió dels municipis, 1875

6.14). Així resta palès que en el repartiment de la contribució es tenia molt en compte
l’orografia, amb un fort contrast entre litoral i interior muntanyós. Les ràtios més elevades es
registren a les planes: Empordà, Selva, Cerdanya, Vall d’en Bas, etc.
La diversitat geogràfica de les terres de Girona fa que la dada de superfície municipal, per si
sola, no sigui gens explicativa de la riquesa municipal. És a dir: hi ha municipis muntanyencs
força grans –com ara Queralbs– amb una riquesa territorial molt minsa, i petits municipis
de plana que en canvi pagaven molt. Això, a banda dels municipis urbans d’extensió ínfima
–Besalú, Camprodon, Hostalric, Castellfollit de la Roca– que lògicament també presenten
unes ràtios elevades si posem en relació quota tributària i superfície.
En qualsevol cas, Llagostera pagava una contribució de 511 pessetes/km2 el 1875, essent
la mitjana gironina de 393,5 pessetes. Podem considerar-la una ràtio moderada, no pas
extrema: per exemple Cassà pagava a raó de 646 pessetes/km2.
Arribats a aquest punt: on era el greuge fiscal de Llagostera? La raó última de l’aixecament
d’Agustí Bragat, a banda de motius d’equilibri intern en el repartiment per propietaris, rau

MUNICIPI
Lloret de Mar

Habitants (1860)

Quota (1875)

4.029

13.597

Llagostera

3.555

39.035

Figueres

10.082

39.042

Figura 6.15. Relació entre la quota
municipal i els habitants de Lloret,
Llagostera i Figueres, 1875
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Figura 6.16. Relació entre el nombre d’habitants i la contribució territorial, 1875

en l’elevat import total atribuït al municipi. Llagostera no pagava una contribució excessiva
si la posem en relació amb el nombre d’habitants, el de cases o la superfície municipal, i
possiblement tampoc en relació a la superfície cultivada (cf. Figura 6.15). El que resultava
summament cridaner era directament l’import total, el tercer de la província quan l’Ajuntament
de Llagostera encarregà a Bragat la confecció del preceptiu amillaramiento. Municipis amb el
mateix nombre d’habitants pagaven força menys: Lloret, amb 4.029 habitants, prop de cinccents més que Llagostera, pagava gairebé un terç menys –però més que Llagostera en les
contribucions industrial i de consums, si més no el 1863–, i Figueres, la ciutat més gran en

1842 (rals de velló)
1855 (rals de velló)
1861 (rals de velló)
1865 (escuts)
1875 (pessetes)
1885 (pessetes)
1895 (pessetes)

riquesa
Llagostera

459.030

Girona

39.121.450

Quota

%
?

Llagostera

877.300

102.660

Girona

47.567.700

5.566.000

Llagostera

850.000

119.000

Girona

51.435.540

7.198.594

Llagostera

86.732

12.229

Girona

5.150.426

725.964

Llagostera

216.900

39.042

Girona

12.908.940

2.323.609

Llagostera

216.886

49.691

Girona

11.351.804

2.599.984

Llagostera

200.565

39.884

Girona

11.236.133

2.146.197

1,17
1,84
1,65
1,68
1,68
1,91
1,79

Madoz, 1985; BOPG, 1855.11.30, 1861.11.22, 1865.05.03, 1875.07.09, 1885.05.27 i
1895.05.08

any

Taula 6.17. Comparació entre la riquesa territorial i la quota de Llagostera i Girona, 1842-1895
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nombre d’edificacions i la tercera en habitants, pagava pràcticament el mateix que Llagostera
–però molt més en les altres dues contribucions.
El gràfic de correlació habitants/contribució visualitza el greuge comparatiu existent (cf. Figura
6.16). La dispersió dels punts dibuixa una recta de regressió molt clara, amb Girona com a
valor extrem i Olot i Figueres com a ciutats també molt destacades. Però també s’hi configura
un núvol de municipis, separats de la resta, que correspon als municipis que presenten uns
valors més elevats d’allò que seria previsible. Està format per onze ajuntaments: Caldes de
Malavella, Calonge, Cassà de la Selva, Castelló d’Empúries, Cruïlles, Sant Gregori, Santa
Cristina d’Aro, Torroella de Montgrí, Vilademuls, Vilanova de la Muga i, precisament en la
posició més extrema, Llagostera.
Finalment, val la pena preguntar-nos si el mapa de Bragat va incidir d’alguna manera en la
rectificació del còmput de la riquesa imputada a Llagostera en el conjunt gironí; això, és clar,
en el cas que l’operació topogràfica i d’avaluació de terres fos presentada a l’administració
provincial d’Hisenda com a document provatori d’una menor riquesa municipal, extrem que
ignorem. Per això presentem un darrer quadre, amb les quantitats –riquesa i quota– atribuïdes a
Llagostera i al conjunt de la província entre 1842 i 1895 (cf. Taula 6.17). Després d’un significatiu
increment del pes relatiu de Llagostera, de l’1,1% a l’1,8%, produït amb la implantació de la
nova contribució vers el 1845, la quota de Llagostera s’estabilitza en un percentatge inferior
–1,6%–, durant les dècades dels 60 i 70. És en els anys 80 quan el percentatge assoleix un

Taula 6.18. Evolució de la
participació de la contribució de
Llagostera en el total de Girona,
1855-1895
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valor màxim –1,9%–, que tornarà a baixar una mica en la darrera dècada del segle –1,8%. La
riquesa atribuïda a Llagostera va disminuir un xic en termes absoluts, en el darrer terç del segle,
d’una manera igual com va succeir en el conjunt de la província.
En conclusió, la riquesa atribuïda per l’administració d’hisenda a Llagostera no va disminuir:
entre 1865 i 1875 el pes relatiu de la localitat respecte al conjunt provincial romangué
inalterat (cf. Figura 6.18). En el cas que l’“amillaramiento” lliurat per Bragat l’any 1879
s’hagués presentat finalment a l’Administració provincial d’Hisenda com a reclamació de
greuge, la rebaixa aconseguida en la riquesa atribuïda a Llagostera hauria estat ínfima:
només 4 pessetes; això, en un context d’acusada davallada del valor de riquesa atribuïda al
conjunt de la província, principalment a causa dels estralls de la fil·loxera a les vinyes.

3. El director de camins veïnals Agustí Bragat
Dels primers anys de la vida d’Agustí Bragat no en sabem gairebé res. No tenim cap notícia
ni de quan ni d’on va néixer. Tampoc sabem quins estudis va cursar ni en quin centre es
va formar. Les dades consultades ens indiquen que durant la major part de la seva vida va
residir a la ciutat de Girona i que posseïa una sòlida formació en matemàtiques.
La primera activitat professional que va dur a terme va ser en el camp de la docència,
una activitat que va començar l’any 1839, quan el militar progressista Jaime de Burgos,
aleshores cap polític de la província de Girona, va decidir crear una càtedra de matemàtiques
adscrita al seu govern per fomentar l’ensenyament d’aquesta ciència a les terres gironines.
El concurs per ocupar-la va ser guanyat per Agustí Bragat, que va ser nomenat professor de
matemàtiques el 27 de març de 1839.29 Uns mesos més tard, el 23 de juliol de 1839, es
va realitzar l’examen públic de la primera promoció d’estudiants de matemàtiques d’Agustí
Bragat formada per tretze alumnes.30

Més tard, el 1841, va passar a ser el professor de matemàtiques i geografia de l’Instituto
Provincial Gerundense, que havia començat a funcionar la tardor d’aquell any. Dos anys
després, el 1843, quan aquest primerenc centre públic d’ensenyament secundari es
va convertir en el Col·legi d’Humanitats de Girona, va continuar impartint les mateixes
assignatures. I el mateix va succeir el 1845, quan es va crear l’Institut Provincial de Segon
Ensenyament de Girona.31 La seva situació va canviar, però, de forma radical, el 18 de maig
de 1846, quan va ser cessat del càrrec de professor per ordre governativa. La causa de
tan dràstica decisió sembla que rau en la “conducta que –segons el director de l’esmentat
institut– observó el profesor D. Agustín Bragat en la Cátedra el 16 del corriente, vertiendo
ideas irreligiosas impías y sediciosas”.32
Aquest fet, que acabaria modificant la seva vida professional, va anar seguit unes setmanes
més tard per un tràgic succés familiar. El juliol de 1846 va morir ofegat en el riu Ter, al pas
per la parròquia de Sant Ponç de Fontajau, el seu fill gran, anomenat també com ell Agustí
Bragat, quan tenia 18 anys.33
Malgrat aquestes adversitats, Bragat va aconseguir ser amnistiat pel govern i, el 26 d’abril
de 1847, va ser nomenat professor de matemàtiques de segon any de l’Institut Provincial de
Segon Ensenyament de Girona.34 Ara bé, la seva situació com a membre d’aquest institut no
devia ser excessivament bona, ja que a partir del curs 1849-1850 el seu nom ja no apareix
com a professor de cap de les assignatures que s’impartien llavors.35
Com a conseqüència d’això, Bragat, atesa la seva bona formació matemàtica, va canviar
l’activitat professional cap a d’altres viaranys i va obtenir el títol de director de camins veïnals,
una carrera aleshores en plena expansió. El col·lectiu professional dels directors de camins
veïnals va ser creat mitjançant un Reial Decret el 7 de setembre de 1848 per dur a terme
la política viària endegada l’abril d’aquell any pel ministre de Comerç, Instrucció i Obres
Públiques, el moderat Juan Bravo Murillo.36 Aquests tècnics estaven encarregats del traçat,
la direcció i l’execució de les obres relatives a la construcció dels camins veïnals, així com de
les obres relatives a l’aprofitament de les aigües per a regadiu. D’altra banda, a l’article segon
del citat decret s’establia que “los directores de caminos vecinales podrán desempeñar, en
los pueblos donde los hubiere, el oficio de peritos, cuando deba oírse el dictamen de éstos
en las cuestiones que se susciten sobre los apeos, deslindes y derechos y servidumbres de
predios rústicos”, mentre que a l’article tercer s’indicava que “los mismos individuos podrán
ejercer igualmente la profesión de agrimensores donde les convenga”.
Per obtenir el títol de director de camins veïnals, que expedia el Ministeri de Comerç, Instrucció
i Obres Públiques, calia superar un examen i tenir aprovades les següents matèries: principis
de llengua espanyola; aritmètica i sistema legal de pesos i mesures; àlgebra elemental; teoria
de logaritmes; geometria especulativa i pràctica; trigonometria rectilínia i aixecament de
plànols; principis de geometria descriptiva; estàtica elemental i condicions d’equilibri de les
màquines simples i compostes; delineació i principis de dibuix topogràfic; i nocions sobre el
traçat i conservació de camins. A més a més, calia que els aspirants a directors de camins
veïnals presentessin un projecte complet de camí veïnal. Per la seva part, l’elaboració i
l’avaluació de l’examen anava a càrrec d’una comissió provincial presidida pel cap polític de
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la província i formada per l’enginyer en cap de la província, l’arquitecte titular de l’ajuntament
de la capital provincial i pel catedràtic de matemàtiques de l’Institut Provincial de Segon
Ensenyament.37
La primera referència que hem trobat d’Agustí Bragat com a director de camins veïnals data
del 29 d’abril de 1851 i està relacionada amb una ordre que va rebre del governador civil
perquè taxés el valor de diferents finques afectades per la construcció de la carretera de
Girona a Sant Feliu de Guixols.38 Un mes més tard, el 31 de maig, va rebre una altra ordre
del governador civil perquè representés l’Administració pública en el procés de taxació d’uns
terrenys afectats per la construcció de la carretera de Girona a Besalú.39 Després, el 29 de
novembre de 1852, van aparèixer al Boletín Oficial de la Provincia de Gerona dues notes
dels directors de camins veïnals Martí Sureda i Agustí Bragat, on s’informava que s’havien
començat els treballs d’aplanament dels camins veïnals de primer ordre que connectaven la
Bisbal d’Empordà amb Verges i Figueres amb Llançà.40
Uns anys més tard, el juliol de 1865, Bragat va presentar al Govern Civil de Girona una
proposta per ampliar els terrenys d’una mina de carbó anomenada «Esperanza» i situada en
el terme municipal de Llançà.41 Després, el 28 de novembre de 1878, el governador civil de
Girona, Joaquín Mª Lagunilla, li va aprovar un projecte de desviament d’aigües del riu Terri
cap a una fàbrica de paper situada en el municipi de Porqueres.42 Dos anys més tard, el
28 de desembre de 1878, el mateix governador civil li va aprovar un projecte d’obres per a
l’aprofitament d’un salt d’aigua del riu Freser, situat en el municipi de Ribes de Freser.43 Per
últim, el set de desembre de 1881, l’aleshores governador civil de Girona, Juan Rodríguez
Sánchez, li va aprovar un projecte d’obres per a la construcció d’una presa al riu Fluvià per
desviar 2.000 litres d’aigua per augmentar la força hidràulica d’un molí anomenat Peracaula
i situat al municipi d’Argelaguer.44
A més d’aquestes activitats com a director de camins veïnals, Agustí Bragat va dur a terme
una diversa i activa labor cartogràfica en diferents municipis de l’Alt Empordà, el Gironès
i la Selva durant els anys 1857-1866, uns anys que es corresponen amb el període de
màxima activitat de la cartografia parcel·laria municipal a la província de Girona.45 Com a
conseqüència d’això, el seu nom apareix a la llista d’agrimensors de la Contribució Industrial
i de Comerç de la ciutat de Girona de l’any 1872, amb la seva activitat gravada amb 50
pessetes.46
Com a agrimensor Bragat va dur a terme tres tipus de documents cartogràfics diferents,
tots manuscrits: plànols parcel·laris municipals fruit de contractes amb ajuntaments i
juntes pericials; plànols de finques encarregats per hisendats o propietaris privats; i croquis
municipals vinculats a la reforma del mapa municipal projectada pel govern central el 1867.
El primer tipus de documents constitueix el grup més nombrós. El més antic és un plànol
parcel·lari del terme municipal de Cadaqués, que va aixecar el 1857 i que, de moment,
no ha estat localitzat. Cinc anys més tard, el 1862, va aixecar a escala 1:2.500 el “Plano
geométrico parcelario del termino de Vilanant”. Aquest mapa es conserva a l’Ajuntament de
Vilanant i va acompanyat d’un quadern estadístic amb el nom dels contribuents i la superfície
i ús de les parcel·les representades. A continuació, el 1863, va traçar el “Plano geométrico
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Figura 6.19. Signatura d’Agustí Bragat al plànol parcel·lari de Llagostera

parcelario del termino de Riudellots de la Selva”, que està aixecat a escala 1:2.500 i es
conserva a l’Ajuntament d’aquest municipi de la Selva.47 Aquell mateix any l’Ajuntament
de Llagostera li confia la confecció de l’amillaramiento, però la finalització dels treballs es va
diferir una colla d’anys; si bé el 1873 la feina ja estava enllestida, no fou fins al 1879 –un cop
completat el pagament per part dels propietaris– quan Bragat signà (cf. Figura 6.19) i lliurà
els treballs cartogràfics, formats per un plànol parcel·lari del municipi en cinc fulls a escala 1:
2.500, i també un mapa planimètric general amb el perímetre del terme municipal a escala
1:13.000.48 Ambdós documents cartogràfics es conserven a l’Ajuntament de Llagostera,
juntament amb un quadern estadístic amb el nom dels contribuents i la superfície i l’ús de
les parcel·les representades.
Del segon tipus de documents cartogràfics, de moment, només se n’ha localitzat un. Es
tracta del “Plano geométrico y topográfico de la propiedad que de D. Narciso Farré posee
en el termino de Llagostera”, que va traçar a escala 1:2.500 el 1872, arran de l’aixecament
parcel·lari que va realitzar del conjunt del terme municipal de Llagostera. El tercer tipus de
documents està constituït per un seguit de croquis elaborats el 1867 per il·lustrar els escrits
dels ajuntaments de Sant Joan de Mollet i de Riudellots de la Selva en relació al projecte de
reforma del mapa municipal elaborat aquell any pel govern central.
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La seva obra i les seves activitats no es van limitar únicament a l’àmbit professional. L’any 1855
va publicar, fruit de la seva sòlida formació matemàtica, una ressenya a la Revista de Obras
Públicas titulada «Observaciones acerca del sistema natural de los números descubierto por
Vicente Pujals de la Bastida», on feia una valoració crítica del “sistema duodecimal” defensat
per aquest matemàtic d’origen colombià i d’ascendència gironina. D’altra banda, sabem que
Bragat era membre de la Sociedad Económica de Amigos del País de Gerona des del 18 de
maig de 1841 i que hi va continuar vinculat, com a mínim fins l’any 1881.49 Per últim, cal
assenyalar que un dels seus fills, Josep Bragat Viñals, va ser un dels primers membres del
cos d’enginyers de monts i autor d’una destacada obra en aquest camp de l’enginyeria.50
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Fotografia: AMLLA, fons L’Abans.
Autor desconegut
Figura 7 .1 . La família de masovers
de Can vidal de Llobatera

L’experiència d’entrevistar
masovers i masoveres
ENRIC SAGUER
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El principi d’indeterminació de Heinsenberg estableix, per a la microfísica, que el simple fet
d’intentar mesurar una variable o un fenomen comporta que l’investigador introdueixi una
perturbació en el sistema de manera que, per molt perfectes que siguin els instruments de
mesura, l’observació sempre resulta distorsionada per un marge d’error que no pot reduirse a zero. Quelcom semblant, però a una altra escala, succeeix quan hom practica això
que en diem la història oral: de seguida es pren consciència de l’enorme influència que
l’entrevistador i les condicions en què es realitzi l’entrevista poden arribar a tenir sobre el relat
resultant. I aquesta influència no depèn només d’haver preparat bé el guió. El producte d’una
entrevista és un relat únic, exclusiu, fruit d’una gran quantitat de factors i variables: el clima
de confiança que es pot arribar a generar entre dues persones fins aleshores generalment
desconegudes, la manera de formular les preguntes, l’estat d’humor o de salut, l’ambient on
es realitza l’entrevista, etc. En alguna ocasió que, per errors en la gravació, ens ha calgut tornar
a fer una sessió d’entrevista, hem vist clarament com el resultat és simplement irrepetible.
L’entrevista que hem utilitzat en aquest treball es va realitzar a la cuina del mas on en
aquell moment residia la masovera entrevistada. Preferim un entorn còmode i familiar per
al testimoni que no pas un estudi de gravació, tot i els seus avantatges tècnics. A vegades
això pot comportar interrupcions i interferències, com va ser el cas: l’entrevista es va fer amb
la presència d’una néta que no parava quieta i amb interrupcions de jornalers que estaven
treballant al mas. Fins a dinou vegades es va interrompre la gravació. Tot i així, aquestes
condicions solen ser millors per generar el clima que es necessita per abordar una història de
vida. Perquè les entrevistes que plantegem no són qüestionaris sobre opinions o preguntes
sobre fets generals, que poden resoldre’s en qualsevol lloc i moment, sinó que busquen
reconstruir un relat de vida el més profund possible. Per això també ens ho prenem amb
temps. Aquesta entrevista va ser realitzada per Jordi Bohigas i Mainegre, membre de l’equip
de treball, i va fer-se en quatre sessions diferents entre el 14 i el 21 de juliol de l’any 2006.
En total es varen gravar dos-cents setanta-cinc minuts, a raó d’una mitjana de seixanta-nou
minuts per sessió, que posteriorment varen ser íntegrament transcrits en uns cent vint-i-dos
folis de 2.100 caràcters cadascun.

Tot relat de vida és, necessàriament, subjectiu, personal i, per tant, limitat i esbiaixat. I,
com hem dit, el mètode d’entrevista encara pot introduir distorsions addicionals. Hom
ha de ser conscient dels problemes del material amb el qual treballa, però també ha de
provar de superar aquestes limitacions. I una manera de fer-ho és l’acumulació de relats
paral·lels, la sobreposició d’històries personals que, tenint d’entrada algun tret en comú
–com haver estat masovers– permetin visualitzar altres patrons compartits. D’entrada, que
permetin posar de relleu similituds en les trajectòries, que permetin passar dels itineraris
personals als itineraris col·lectius. Alguns dels masovers que vivien en zones de muntanya
relativament allunyades, per exemple, ens explicaven que, a partir d’un determinat
moment varen decidir canviar de mas, buscar una nova masoveria, per tal de tenir més
a prop alguns dels serveis que el desenvolupament social i estatal havia anat posant a
disposició dels ciutadans: bàsicament el metge i l’escola. Tenir fills en edat escolar va ser,
per alguns, una raó per activar aquest desplaçament. Certament, en cadascun dels casos
es va tractar d’una decisió individual, entesa no com la decisió d’una persona –el masover,
el cap de casa–, sinó d’una entitat col·lectiva –la família masovera–, i encara, a vegades,
després d’un procés de creixent desacord amb el propietari del mas. El més rellevant és
quan aquests casos individuals es van acumulant i deixen de ser singulars per esdevenir
un patró de canvi col·lectiu. No va ser aquest el cas de la nostra masovera, que en la
infantesa va residir en un mas que permetia el desplaçament diari a l’escola de Sant Martí
de Llémena, amb el dinar en una carmanyola que escalfaven a casa d’alguna veïna. Tot
i això, va tenir un procés d’escolarització poc reeixit, amb moltes absències a causa del
treball familiar.
La sobreposició de relats personals també permet que emergeixin, a més de les trajectòries
més factuals i objectives, les raons de determinades situacions o d’algunes decisions. A tots
els testimonis els preguntàvem per què varen fer-se masovers. La masovera de Llagostera
no va escollir-ho: va casar-se amb un masover. Els qui, per ser homes, podien escollir
coincideixen enormement en les seves raons, especialment si la seva incorporació al món
del treball adult es va produir durant la dècada de 1940: el fill d’un masover, en aquella
conjuntura històrica, no tenia gaire alternatives per escollir. La raó de fons no està en la vocació
pagesa, ni en les oportunitats econòmiques, sinó més aviat en la manca d’alternatives. Quan
aquesta explicació personal, singular, apareix reiteradament ens trobem amb una explicació
que depassa el nivell estrictament subjectiu per esdevenir una explicació històrica d’un
patró de comportament social. Sense deixar de reconèixer els riscos i els problemes dels
testimonis orals, el nostre objectiu és millorar per aquesta via els límits que també imposa la
documentació escrita a la comprensió de la societat rural.
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“Ah no, animals per treballar no n’hem pas tingut. Bueno, quan jo era molt petita sí, el meu
pare treballava amb vaques i cavalls. Treballava amb vaques, que aixís... amb parells d’aquells,
aquelles coses que hi havien abans, aquelles arades i tot allò. Amb vaques, eh!, i amb bous.
Sembràvem –tu, quina gràcia em feia, bueno gràcia, ara em fa gràcia, llavons no perquè hi
havies d’anar-hi-, doncs quan se sembrava, llaurat amb les vaques, els hi posaven uns morrals
perquè no mengessin perquè, és clar, sinó, si veien menjar, se posaven... volien menjar i no
tiraven. Saps què vull dir? Anaven amb morrals.
Llavons el meu pare agafava trossos d’alzina o de planta, trossos petits, i feia coses rectes
de dalt a baix i ens ho feia passar, saions que en deien, saps? I allavons ell passava a sembrar,
saps? Ell ja sabia que entremig... d’un puesto a l’altre, per saber la mida d’allà on havia tirat la
grana, saps què vull dir? Veus? Com ara aquestes ratlles, goita d’aquí. Es posava un d’allò de...
un rest de dalt a baix del camp, i aquí un altre. Llavons ell passava pel mig i anava sembrant,
saps? I, és clar, allavorens sabia allà on havia de tirar més la grana, que n’hi hagués per tot
arreu igual.
I amb cavalls també. Amb cavalls, sí. Una vegada, quan estàvem allà molt petits, a Sant
Martí de Llèmena, eren cases d’aquelles de fusta, saps? I aquí hi ha un tros que és a terra, allà
un altre tros que s’enfonsa,... Bueno, per anar a dormir, teníem una por! perquè pensàvem: “un
rato baixaran els llits a baix”. Bueno. I una vegada hi havien uns cavalls i a sobre hi havia un
llit. Hi havia un tros de fusta i, és clar, com que hi havien degoters i tot, no arreglaven res, saps,
abans gaire els amos, i ja estava molt podrit de tant caure aigua, no? I això, i la meu mare: “no
passeu per aquí perquè algun rato caurem a baix als cavalls”. I un dia hi va caure ella, tu. Va
caure daltabaix. Estava amb estat d’un germà, no sé, dels petits, caure al mig dels cavalls. I no
va passar res perquè no havia de passar. Bueno, una cosa desastrosa.
I una vegada, estàvem allavons a Llagostera, a Romanyà,... [...] És que és clar, els cavalls
-ho he sentit a dir sempre- que no es poden picar si no han fet res, perquè ells se’n recorden. Ho
ets sentit a dir? Mira, doncs el meu pare no sé, no sé què va fer, es veu que en va picar un sense
d’allò, i un dia els tenia a engegar al mig d’un prat [...] d’oliveres, eh!, el cavall el va empaitar
amb una boca ben oberta. Si no troba una olivera el meu pare aquell dia, bueno, no ho sé... Jo
no ho he vist, m’ho explicaven ells, eh!”

Font: Entrevista a la masovera 31 realitzada el juliol de 2006 dins el projecte Els masovers de la regió de Girona, finançat per l’IPEC (2005-2007).

MASOS I MASOVERIES DES DE LA
CRISI DE FINALS DEL SEGLE xix1
Enric Saguer
Universitat de Girona

Encara que sorprengui, el món de les masoveries és poc visible a partir de les fonts oficials
–censos i padrons de població, censos agraris, cadastres, etc.–. Bona part del que coneixem
sobre les masoveries i els masos procedeix de documentació privada d’alguns propietaris
i d’alguns masovers o de testimonis orals. D’ambdues fonts, a dia d’avui, disposo de poca
informació específica sobre Llagostera; per això, seguint les instruccions dels organitzadors
del cicle, faré un plantejament general que aniré il·lustrant amb exemples puntuals. Utilitzaré
bàsicament el relat testimonial de dues persones que varen viure alguns anys a Llagostera.2
La primera era descendent d’una nissaga de propietaris que, després de casar-se, va viure
durant uns trenta anys al municipi. L’altra és una masovera que va viure durant tretze anys
en un mas de Llagostera i que, prèviament, també havia residit en dos masos de Caldes.
Ambdós testimonis els mantindrem en l’anonimat perquè vàrem adquirir aquest compromís
quan els vàrem entrevistar. Ens referirem a ells com el propietari 31 i la masovera 24, que
són els codis que en el seu moment els vàrem donar.

1. El punt d’arrencada: les crisis de finals del segle xix
Prendrem com a punt de partida la dècada de 1880, un moment en què varen esclatar
diverses crisis que varen afectar els principals cultius mediterranis i que, globalment, les
coneixem sota la denominació de “crisi agrària finisecular”. No es va tractar d’una sola crisi,
sinó de vàries que varen coincidir en el temps; però cadascuna va tenir les seves causes, la
seva dinàmica i les seves particularitats.3
La viticultura, que era el motor més dinàmic de l’agricultura catalana, va entrar en crisi a
causa de la fil·loxera, una plaga que el 1879 va arribar a Catalunya a través de França –
concretament el primer camp fil·loxerat va detectar-se a Rabós d’Empordà–4 i que, després
d’estimular molt l’expansió de la vinya durant la dècada de 1870 –gràcies a la ruïna de la
vinya francesa–, en vint anys va aniquilar totes les vinyes catalanes i va exigir la replantació
amb varietats americanes menys adaptades a les condicions locals i que requerien un conreu
més acurat i costós. I tot això en un moment en què els preus del vi anaven baixant perquè
la viticultura francesa s’estava recuperant i a escala mundial s’estava generant un escenari
de sobreproducció de vi.5
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Els cultius cerealícoles, principalment el blat, varen patir una altra crisi per motius diferents.
En el cas dels cereals es tracta de la primera crisi provocada per la globalització dels mercats,
un fenomen actual que va tenir un capítol important a finals del segle xix quan la revolució
en els transports, primer ferroviaris i després marítims, va fer possible l’arribada de cereal
barat als ports europeus procedent de països com Austràlia, Argentina o els Estats Units.
Tot i les mesures de protecció comercial que, amb major o menor mesura, la major part de
països europeus va adoptar, els agricultors que sembraven blat varen patir una baixada en
els preus que no va ser només conjuntural i que va inaugurar una llarga etapa de baixada
dels preus agraris.
Per acabar amb els principals cultius afectats, la crisi que va patir l’olivera en aquests anys
de fi del segle xix es va deure sobretot a l’aparició de greixos sintètics que substituïen l’oli com
a lubricant natural i a la irrupció d’altres olis vegetals i llavors oleaginoses en la producció de
sabó.6
La rellevància d’aquest episodi de crisis sobreposades és que va ser el primer capítol
d’una nova situació per a l’agricultura, una situació marcada per una tendència persistent
a la baixa dels preus, que amb alts i baixos es va perllongar durant bona part del segle
XX. Encara que sigui una simplificació, aquesta nova situació es pot visualitzar observant
l’evolució del preu del blat (cf. Figura 7.2). En el gràfic es pot observar, primerament, que a
finals de la dècada de 1880 s’inicia una caiguda dins el marc d’aquestes crisis finiseculars.
Però la crisi és només el preludi d’un procés molt més llarg que va anar intensificant-se
al llarg del segle XX. Abans de la guerra civil, els preus del blat en termes reals havien
caigut de l’ordre d’un 20% respecte a la dècada de 1880. Després de la guerra el gràfic no
reflecteix la situació real perquè recull els preus oficials del blat, que estaven sotmesos a

taxa, però l’evolució a llarg termini és indiscutible. A partir de mitjan de la dècada de 1950
els preus varen tornar a caure i ho varen fer de forma persistent i continuada fins a finals
del segle XX. A l’alçada de l’any 2000, un quintar mètric de blat valia només el 20% del
que costava un segle abans.
És evident que aquesta baixa dels preus agraris va tenir el seu vessant positiu. El 1880, un
treballador assalariat que volgués comprar un quilo de pa blanc –pa de blat– en una fleca de
Girona havia de gastar entre el 60 i el 70% del jornal. És evident que, en aquestes condicions,
el pa blanc estava fora de l’abast dels treballadors, que consumien bàsicament pa de qualitats
inferiors. El 1936, cinquanta anys més tard, un quilo de pa blanc només costava l’equivalent
al 9 o 10% del jornal. La baixa persistent dels preus agrícoles va permetre augmentar el nivell
de vida al conjunt de la població i això, en termes generals, va ser beneficiós. Però també
va tenir un preu i aquest el varen pagar en algun sentit els diferents agents implicats en la
producció agrària: propietaris, masovers, petits pagesos, jornalers agraris, etc.

2. La perspectiva dels propietaris: la caiguda de la renda
Examinem, primer, com va afectar els propietaris de masos, els hisendats que vivien de
la renda d’aquests masos. Gràcies als seus llibres de comptabilitat, coneixem com va
evolucionar la renda percebuda per dos propietaris relativament propers a Llagostera. Els
primers eren la família Bru de Domeny, la pubilla dels quals va casar-se amb l’arquitecte
Rafel Masó. Els Bru tenien diverses finques als voltants de Girona, des de Bordils fins a Quart
i Sant Andreu Salou (cf. Figura 7.3). En aquest cas l’evolució de la renda neta del patrimoni,
o sigui descomptant-hi les despeses d’explotació, dibuixa clarament una corba de trajectòria
descendent entre la dècada de 1880 i la dècada de 1930 (cf. Figura 7.4).
Una segona comprovació del mateix procés de caiguda de la renda entre la dècada de
1880 i la de 1930 ens la proporciona un grup de masos que posseïa Pelayo Negre i Pastell
a Fornells de la Selva i Quart i que procedien d’un enllaç matrimonial de la família Negre
de Castelló amb la família Riembau-Goy.7 Pelayo Negre, que va ser un dels dirigents del
sindicalisme catòlic de la província i un dels grans propietaris provincials, va experimentar
també un procés de disminució de la renda que, entre la dècada de 1880 i la segona meitat
de la dècada de 1920, va ser de l’ordre del 20% (cf. Taula 7.5).
Tot això va passar en un context en què l’evolució del preu del blat i, globalment, dels preus
agrícoles encara no havia fet més que iniciar el recorregut. Dissortadament encara no
disposem de sèries com aquestes, procedents de comptabilitats privades, que ens permetin
anar més enllà de 1936 i analitzar com va evolucionar la renda durant la resta del segle
xx, però tots els indicis disponibles indiquen que la renda de la terra va desplomar-se amb
intensitat a partir de finals dels anys 50. Un propietari de Madremanya que havia tingut vuit
masos entre Sant Sadurní de l’Heura, Madremanya i Sant Gregori, el 2001 només conservava
un masover que continuava pagant el mateix que el 1956, quan es va pactar oralment el
contracte: el valor –a preu de mercat– d’una quartera de blat, un cànon fix de 1.000 pessetes
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Arxiu particular família Masó, comptabilitat

Figura 7.3. Ubicació dels masos del
patrimoni Bru, 1880-1930

Figura 7.4. Evolució de la renda
bruta del patrimoni Bru, 1880-1936

i dos parells de pollastres. Tant l’evolució del preu del blat com la depreciació de les 1.000
pessetes –per no parlar dels pollastres– impliquen que la renda d’aquell mas l’any 2001 era,
en termes reals, molt inferior a la pagada 40 anys abans.
Amb els matisos que es vulgui, la renda agrària percebuda pels propietaris va caure de forma
molt important; i a aquesta evolució de la renda s’hi ha d’afegir l’abandonament de masos
que va esclatar amb força a partir de finals dels anys 50. Fins aleshores, excepte en algunes
zones d’accés molt difícil, quan una masoveria quedava vacant o el propietari acomiadava
els masovers, amb facilitat trobava un nou candidat per ocupar-la. A partir de finals dels 50,
molts propietaris varen quedar sense recanvi i les masoveries varen començar a abandonarse i, en conseqüència, varen deixar de percebre’n renda (cf. Figura 7.6). A finals del segle xx
els masos entesos com a explotació agrícola i ramadera havien deixat de ser la principal font
de renda per a molts propietaris. La renda la generava, sobretot, el lloguer de cases i masies
com a segona residència i els vedats de caça.
Les conseqüències de la caiguda de la renda
Ho resumeixen molt bé unes poques paraules del propietari 31, nascut el 1931, quan diu:
“Som l’única generació [de la família] que hem treballat, perquè dels altres no n’hi ha hagut
cap que treballés. Inclús el meu pare no va ser un home que treballés mai, va ser un home
que va viure dels masos que tenia”. La primera constatació que es deriva de les seves
paraules és que els hisendats varen continuar mantenint durant molt temps la forma de vida
que havien tingut durant el segle xix. El pare del testimoni va morir l’any 1972 sense haver
treballat mai. Però l’altra constatació que se’n deriva és que això va canviar al llarg del segle
xx i que aquest és un canvi social de primera magnitud.
Viure sense treballar havia estat, històricament, un signe d’identitat dels grups aristocràtics
assimilat també pels qui es consideraven “hisendats”. Allò que els identificava era la
capacitat per viure de renda, sense treballar. La major part de propietaris que varen ser
entrevistats els anys 2001-2002 en el marc d’un treball de recerca oral explicaven que,
una o dues generacions anteriors a la seva, els hereus no havien treballat mai o que,
eufemísticament, s’havien dedicat a l’administració del patrimoni. Les úniques excepcions
varen ser alguns militars, o aquells que no procedien pròpiament d’una nissaga d’hisendats,
sinó de fabricants o comerciants, però que varen acabar convertint-se en grans propietaris
rurals.
Abans de la guerra, quan era jove, el pare del propietari 31 va posar una granja de gallines,
però va ser un fracàs perquè, en opinió del fill, no se’n va cuidar mai: “ell era caçador i abans
a la cacera s’hi anava cada dia. I ell anava a cacera, i la granja anava com anava”. La cacera
–o sigui, anar de cacera cada dia– era un signe de classe, una mostra de prestigi social. La
cacera havia tingut una gran importància simbòlica entre els propietaris rurals.
La desaparició del propietari que vivia de renda –de la renda de la terra– es va consolidar
bàsicament en les generacions nascudes entre les dècades de 1920 i 1930. També amb ells
es consolidà la figura de l’hereu amb estudis universitaris: fins aleshores “estudiar” havia
estat cosa de fadristerns, dels germans que havien de guanyar-se la vida fora del patrimoni
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Taula 7.5. Evolució de la renda bruta en el patrimoni Goy
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Figura 7.6. La casa pairal de can Codolar amb dues masoveries annexes

familiar. En molts casos es considerava que el pagament dels estudis superiors equivalia al
que els corresponia per drets de llegítima. En canvi, per a les generacions d’hereus nascuts
entre 1920 i 1940 tenir estudis universitaris va començar a ser un fet habitual (cf. Figura 7.7).
Un testimoni ho explicava així: “El meu pare... va veure que el patrimoni tenia importància,
però que no era tampoc una cosa segura. Llavores va dir: Res, en aquí tothom ha d’estudiar”.
Certament no tots els hereus varen tenir estudis superiors. Alguns, com el propietari 31, no
varen acabar els secundaris.
La trajectòria laboral d’aquesta generació de propietaris que va deixar de viure de la renda
de la terra no és fàcil de sintetitzar perquè hi ha un gran ventall de situacions. Alguns varen
treballar fora del patrimoni: com a professionals liberals –metges, advocats, farmacèutics–,
com a funcionaris públics –professors d’universitat o de secundària, com a tècnics del
Departament d’Agricultura–, com a empresaris o com a gerents d’empresa d’altres sectors
–en especial del sector turístic, però també de l’industrial–. Altres varen reconvertir-se de
rendistes en empresaris agraris. On va tenir més rellevància aquesta reconversió del rendista
en empresari agrari va ser en el sector forestal. L’explotació forestal històricament havia estat
gestionada de forma més directa que les finques més agrícoles. En els masos forestals els
propietaris es reservaven sempre l’explotació del bosc i els masovers podien assemblar-se

Agronomia (perit o enginyer superior)

homes

dones

finalitzats

inacabats

9

1

Alt secretariat (CICF)

1

Arquitectura tècnica

1

Belles arts

1

Biblioteconomia

1

Ciències econòmiques

2

Dret

3

1

Enginyeria industrial

1

2

Farmàcia

1

Graduat social

1

Química

1

Turisme

1

sense estudis superiors

finalitzats

Saguer, 2005: p. 115

estudis

1
9

3

El recompte s’ha realitzat sobre una mostra de 35 històries de vida. Cal tenir en compte que cinc dels homes entrevistats varen cursar dues carreres universitàries

Taula 7.7. Estudis superiors entre els hisendats nascuts entre 1915 i 1955

més a la figura d’un guardabosc que a la d’un agricultor. No és estrany, doncs, que els
propietaris forestals tinguin un perfil més empresarial que altres col·lectius o que hagin fet
aquesta transició cap a l’empresari agrari.
Hi ha un altre grup de propietaris que encara va donar un pas més: varen reconvertir-se en
agricultors. És un fet carregat de significació en termes històrics i socials. A partir de finals
de la dècada de 1950 molts propietaris varen començar a tenir dificultats per trobar recanvi
per als masovers que deixaven els seus masos. Els masos i les terres quedaven buits i
alguns varen animar-se a explotar directament les seves finques. Més d’una quarta part dels
testimonis a qui vàrem entrevistar havia experimentat una evolució en aquesta direcció, i
entre ells hi havia hereus de patrimonis grans i de renom, com un propietari baixempordanès
que el 2001 relatava que alguns membres de la seva família encara no entenien que llaurés
amb el tractor o anés a engegar les ovelles. Els canvis tecnològics i, molt especialment, la
tractorització i la mecanització de moltes tasques varen ser un element important que va
fer més fàcil aquesta transformació (cf. Figura 7.8). No és pas el mateix, per a un gran
propietari, agafar el tractor que prendre l’arada o la fanga.
Això no treu, però, la radicalitat dels canvis. Globalment els propietaris rurals varen
experimentar un cert procés de decadència –de mobilitat social descendent, per ser més
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Figura 7.8. Una primera mostra de
la mecanització del camp a l’era de
can Vidal de Llobatera

precisos– en relació amb la posició que segles enrere havien tingut. El propietari 31 és un cas
extrem en aquesta evolució. Durant la dècada de 1950 va començar a treballar directament
i personalment les terres: va passar de rendista a agricultor. Les relacions amb el pare, que
era l’hereu i continuava vivint com si encara fos rendista, varen tornar-se molt difícils perquè,
segons el testimoni, el tractava com si fos un assalariat, un mosso, i no li pagava ni un sou.
Per això quan es va casar va abandonar la casa pairal i va venir a treballar a Llagostera. Aquí
va fer moltes feines: va posar una botiga amb la seva dona, va treballar al bosc, feina feines
de transportista amb un camió, etc. Durant cinc anys també varen construir un hivernacle
–”en plan industrial” segons les seves paraules– que el varen explotar directament, amb
jornalers; però ho varen acabar deixant perquè tenien moltes pèrdues.
La família del propietari 31 segurament és la que enregistra una trajectòria de mobilitat
social descendent més acusada de tots els propietaris a qui vàrem entrevistar (cf. Figura

Figura 7.9. Mobilitat social en la família del propietari 31

7.9). Segons el testimoni, una bona part del patrimoni ja havia estat venut pel seu avi per
tal de mantenir un ritme de vida elevat. El seu pare només va rebre 2 o 3 masos, 2 o
3 cases de poble i la casa pairal; i aquest va continuar venent finques, de manera que
quan el propietari 31 va rebre l’herència ja només quedaven la casa pairal i una quinzena
d’hectàrees de terreny. La pèrdua de patrimoni, d’altra banda, va estar associada a un canvi
de perfil socioprofessional tant del mateix propietari 31 com dels seus dos fills que és prou
il·lustrativa del que estem explicant, tot i que probablement sigui un cas extrem. Molts hereus
de les nissagues terratinents varen mantenir un patrimoni territorial important i, tot i no viure
de renda, varen ocupar espais socials de classe alta o mitja-alta. En aquest sentit la idea de
“decadència dels hisendats” només té sentit en relació a una figura social, no pas a la sort
individual dels hereus dels grans patrimonis.
Aquest procés de transformació sembla haver tingut repercussions més moderades sobre
la distribució de la terra del que potser era previsible. Encara que la renda s’hagi desplomat
i que l’ingrés agrari dels propietaris s’hagi comprimit, bona part de la gran propietat s’ha
conservat. Veurem què passa, però, amb el proper canvi generacional. De les entrevistes
realitzades el 2001-2002 hom n’extreia la impressió que estàvem al davant d’una generació
excepcional en el sentit que havia respost a una evolució econòmica de l’agricultura
desfavorable d’una manera que probablement ja no ho farien els seus successors, els quals,
d’altra banda, difícilment mantindran la figura típica de l’hereu, entre altres motius perquè el
sistema hereditari tradicional, d’hereu únic, s’ha anat substituint per un sistema d’herència
igualitària.
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Canviem ara de perspectiva i observem com va canviar el món de la masoveria des de
la perspectiva dels masovers. Com varen reaccionar els masovers a la tendència del preu
del blat? A grans trets poden remarcar-se dues etapes: des de finals del segle xix fins,
aproximadament, 1960 i a partir d’aquesta data. La primera etapa es caracteritzaria no
només per una caiguda més moderada dels preus del blat, sinó perquè l’èxode rural encara
no havia afectat gaire els masos i els propietaris podien desnonar i canviar de masover amb
certa facilitat perquè, de candidats a ocupar una masoveria vacant, no en mancaven. La
segona etapa coincideix amb un salt qualitatiu en la mecanització agrària i amb la difusió
d’un nou paquet tecnològic que combinava fertilitzants, pesticides i noves varietats de
llavors, la qual cosa va permetre augmentar molt els rendiments i, alhora, disminuir les
necessitats de mà d’obra en l’agricultura. Aquest procés, que comença a finals de la dècada
de 1950, coincideix amb una etapa d’augment de les oportunitats de treball a la indústria, a
la construcció i als serveis que es tradueix en un abandonament massiu de masos per part
dels masovers. En aquest nou context els masovers, que cada vegada eren menys, varen
anar aconseguint major poder de negociació davant dels propietaris.
Centrem-nos, primer, en l’etapa anterior a 1960. Una de les respostes dels agricultors
gironins a la nova situació agrària inaugurada amb la crisi de finals del segle xix va ser canviar
de cultius i de produccions. No es va abandonar el cultiu tradicional del blat i d’altres cereals
com la civada, però hi va haver una reorientació fonamental dels cultius. Cap a on? Doncs
cap a la producció d’aliments per al bestiar i, evidentment, cap a la cria i l’engreix d’animals.
Una mirada ràpida a les superfícies cultivades a escala provincial ens ho posa clarament de
manifest: no només va augmentar de manera significativa la càrrega ramadera (cf. Figura
7.10), sinó que també ho varen fer aquelles produccions que anaven destinades a la seva
alimentació: especialment les userdes i esparcetes –incloses dins la denominació de prats
artificials– i també aquells cereals destinats a pinso. La superfície de blat es va mantenir
durant el primer terç del segle xx (cf. Figura 7.11), però després va reduir-se alhora que els
cultius cerealícoles considerats de segona qualitat per a l’alimentació humana –el sègol i el
mestall– varen reduir-se molt, mentre creixien la civada i el blat de moro, que es destinaven
sobretot als animals (cf. Figura 7.12).
A llarg termini la viabilitat de moltes masoveries va anar lligada a la ramaderia. “A pagès,
sense bestiar no s’hi pot estar”, deia un dels masovers a qui vàrem entrevistar. La història de
la mateixa masovera 24 és la d’una vida vinculada al bestiar, quan era petita i la seva família
vivia en un mas de Sant Martí de Llémena i tenien vaques que ella i el seu germà anaven
a engegar a les cinc del matí. En el moment de l’entrevista tenia una granja d’un miler de
vaques a Aiguaviva, que portava amb els seus fills. Ens deia: “Vaig néixer enmig de bestiar,
enmig de vaques, i encara tinc vaques, tu creus?”
Però arribar a aquesta situació va ser un procés complicat perquè el desenvolupament de
la ramaderia topava amb les normes que havien regit històricament les masoveries. Des
de la perspectiva dels propietaris, el animals eren un “mal necessari”, una exigència per

Censo ganadero 1865 i 1869; Censo agrario, 1962, 1982 i 1999

Anuario estadístico 1900, 1930 i 1950

Figura 7.10. Evolució de la ramaderia
a la província de Girona

Figura 7.11. Evolució dels conreus a la província de Girona
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al bon cultiu de les finques però que consumia una part dels recursos d’aquesta. Per això
havia estat habitual, fins a principis del segle xx, alhora que s’obligava el masover a tenir
animals suficients per treballar la finca, limitar-ne també la quantitat i, fins i tot, prohibirli aquelles espècies que no fossin considerades interessants per a un òptim aprofitament
dels recursos del mas. A més d’aquestes prohibicions explícites, hi havia un altre element
que frenava més el desenvolupament ramader: la forma com els propietaris percebien la
renda. Fins a finals del segle xix la major part de tractes de parceria eren a parts de fruit. El
propietari no cobrava la renda en diner –o només una part molt petita– sinó en espècie i,
encara, ho feia en proporció als resultats de cada collita. Generalment percebia una tercera
part de la producció bruta dels grans d’aresta –blat, ordi, civada– i una quarta part de les
altres produccions –blat de moro, llegums, etc.–. Amb poques excepcions, els propietaris no
participaven en el negoci de cria i engreix de bestiar que poguessin tenir els seus masovers.
No costa gaire d’entendre que, en aquest marc, volguessin que els masovers fessin sobretot
blat i els altres grans d’aresta. Els propietaris cedien gratuïtament als masovers una extensió
perquè hi sembressin userda o farratge per als animals, però, alhora, els prohibien que en
sembressin una extensió major.
Aquest bloqueig només es podia resoldre amb un canvi en les normes que regien la
masoveria. Durant el primer terç del segle xx va produir-se un debat local sobre aquestes
qüestions i alguns autors com Jaume Rosich8 o Pelayo Negre, dos dels principals dirigents del
sindicalisme catòlic, varen anunciar en repetides ocasions que els tractes vells de masoveria
estaven deixant pas a un nous tractes orientats cap a l’explotació pecuària que implicaven,
no només la fi de les prohibicions i que els propietaris deixessin de percebre la renda en
cereal, sinó també que aquests participessin en la despesa corrent de les explotacions
ramaderes, que necessitaven força més capital circulant.9 En el moment en què Rosich i
Negre ho escrivien, però, aquests tractes nous encara tenien un abast molt limitat. El mateix
Pelayo Negre en la dècada de 1930 encara no havia canviat els tractes en les masoveries de
Fornells que hem vist abans.
Tot i així, a mig termini, sí que una part de les masoveries va anar canviant els tractes en
aquest sentit. La participació del propietari en el negoci ramader comportà un canvi en la
distribució del producte de les masoveries: es va passar de pagar el terç brut de la collita de
cereals a la meitat dels guanys obtinguts amb la venda del bestiar i de la collita sobrant. Es va
passar d’una parceria al terç a una mitgeria. El propietari rebia major proporció però també
contribuïa a mitges en la compra de llavors, fertilitzants, pesticides, animals, maquinària, etc.
En termes generals aquestes mitgeries no varen ser gaire viables potser perquè rarament
els propietaris varen estar disposats –en un moment en què estava caient la seva renda– a
realitzar grans inversions per modernitzar les masoveries i això va donar lloc a un punt de
fricció entre propietaris i masovers. En la mostra de testimonis que vàrem entrevistar, vàrem
trobar-ne una proporció important que durant un temps havien tingut tractes de mitgeria,
però ho havien anat abandonant perquè no els sortia a compte (cf. Figura 7.13).
L’altra opció per desbloquejar el desenvolupament ramader a les masoveries fou transformar
la parceria en un arrendament. Molts dels masovers entrevistats expliquen que les masoveries
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Saguer, 2005

Figura 7.12. Evolució dels conreus cerealícoles a la província de Girona

Figura 7.13. Cronograma dels tractes de mitgeria en les masoveries

Saguer, 2005
El gràfic s’ha realitzat a partir dels anys viscuts en cada règim de tinença per part dels masovers entrevistats

Figura 7.14. Els règims de tinença segons l’experiència dels masovers
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on vivien els seus pares i que ells varen heretar eren finques arrendades en diner, llevat
d’alguns pagaments poc significatius en espècie. Aquesta tendència ja és perceptible des de
principis del segle xx a través de l’experiència dels masovers que vàrem entrevistar. Segons
el seu testimoni, en la dècada de 1920 la parceria ja havia reculat significativament (cf.
Figura 7.14). En el context del primer franquisme els propietaris varen imposar un retorn a
la parceria, però serà temporal.
La tendència cap a l’arrendament és confirmada pels censos agraris (cf. Figura 7.15). En el
cens de 1962, si hom es fixa en la franja d’explotacions gironines situades entre les 5 i les 30
hectàrees —que eren extensions habituals en els masos agrícoles—, pot observar-se que el
percentatge d’explotacions a parceria era només del 18%. Una proporció baixa que, de fet,
recull la reculada experimentada per aquest règim d’explotació al llarg de la primera meitat
del segle i que va continuar experimentant en les dècades següents. En el cens de 1972 el
percentatge de parceria en la mateixa franja d’explotacions ja només arribava a l’11%, mentre
que l’arrendament havia ascendit al 28%. Recentment, segons el cens de 1999, la parceria ha
quedat com un residu irrellevant, mentre que l’arrendament no ha deixat de créixer, fins i tot
a costa de l’explotació directa. L’avenç de l’arrendament en els masos, a costa de la parceria,
va tenir implicacions importants sobre les formes de gestionar les finques, bàsicament perquè
deixava més lliure el masover a l’hora de decidir les estratègies de cultiu i de producció.
La masovera 24, nascuda el 1941, no recorda cap altre tipus de tracte que l’arrendament
monetari. En els cinc masos on ha viscut sempre ha pagat una quantitat en moneda per la

Censo agrario 1962, 1972, 1982 i 1999

Figura 7.15. Règim de tinença de les
explotacions entre 5 i 30 hectàrees,
1962-1999

finca i, tot i que remarca que sempre s’havia sentit molt vigilada pels propietaris, aquests no
limitaven el que hi podia cultivar. Quan detalla què sembraven a les diferents masoveries
significativament posa l’accent en el blat de moro, la userda, l’esparcet i la civada, mentre
que al blat a penes s’hi refereix.
Des de finals de la dècada de 1950, i molt especialment a partir dels anys seixanta, es
va produir un canvi radical d’escenari. En un lapse de temps relativament breu, molts
masovers varen abandonar els masos que havien explotat fins aleshores, es varen traslladar
cap a viles i ciutats, i els propietaris es trobaren en la —per a ells— sorprenent situació de
no trobar-los relleu. La crisi en l’oferta de masovers va accentuar els canvis que ja s’havien
començat a apuntar en les dècades anteriors i que tendien a suavitzar les obligacions
exigides als masovers. On això no es va produir, es va accelerar la marxa dels masovers.
El relaxament de la masoveria es va intensificar en múltiples sentits: el pes de la renda va
tendir a reduir-se; molts pagaments monetaris es varen fossilitzar o varen evolucionar per
sota de la inflació; varen desaparèixer moltes obligacions que tenien un component servil
—des del lliurament anual d’un porc o de volateria, fins a determinats serveis en favor del
propietari—; etc.
La relaxació de la masoveria també va afectar el control social que històricament havien
exercit els propietaris. La tutela política i religiosa que en èpoques anteriors havien tingut
els amos sobre els masovers —i que arribava a l’extrem de fer constar, entre les clàusules
del contracte, l’obligació d’assistir a missa— es va anar diluint una vegada tancada
la primera etapa de postguerra civil, i va reduir-se més a mesura que s’accentuaven
les dificultats per trobar nous masovers. Molts testimonis no tenen la impressió que
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Figura 7.16. Mobilitat social a la família de la masovera 24
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els propietaris haguessin exercit sobre ells un control gaire intens ni visible. Val a dir,
tanmateix, que bona part d’ells també confirma el tòpic del masover com a individu
políticament conservador, amb forts vincles amb l’església catòlica, i amb una participació
mínima en la vida associativa local.
Els masovers del segle xx també varen tenir oportunitats que les generacions anteriors no
havien tingut. Així com en el cas dels terratinents rendistes hem observat una certa mobilitat
social descendent, en el cas dels masovers la tendència és, en algun sentit i amb matisos,
de signe contrari. Això potser no és molt visible en el cas de la masovera 24 (cf. Figura 7.16),
que va tenir dos fills que varen continuar com a pagesos i dues filles que varen treballar
com a operàries en una fàbrica. En altres casos, en canvi, la trajectòria de mobilitat social és
espectacular, com la que va enregistrar la família Llovet de Castelló d’Empúries (cf. Figura
7.17). El món de la masoveria era molt poc homogeni i es podien donar situacions molt
diferents, que també oferien oportunitats per millorar.
Però la masovera 24, sí que enregistra un altre dels signes de mobilitat ascendent que també
s’observa en els Llovet: l’accés a la propietat de la terra. Com els Llovet, també va comprar
terres a Llagostera i a Caldes al mateix propietari del mas on vivien aleshores. El propietari
estava endeutat i el 1975 li varen comprar tres de les parcel·les que va posar en venda.
Aquesta transferència de terres dels propietaris als masovers és un procés que no està ben
quantificat però que durant la segona meitat del segle xx ha tingut certa importància i té
a veure amb la situació de caiguda de la renda i desmembrament dels grans patrimonis
rendistes que ja hem vist. Josep Pla en parlava el 1952 i ho descrivia com un fet revolucionari

Figura 7.17. Mobilitat social a la família Llovet de Castelló d’Empúries

que s’estava produint silenciosament, sobre les taules dels despatxos dels notaris, i que ell
valorava positivament: “està bé que la propietat passi –per via legal– dels propietaris absents
i desertors als masovers”.10
La masovera 24 i el seu marit varen comprar altres finques, però a diferència dels Llovet,
mai varen convertir-se en propietaris del mas que cultivaven. Només van anar adquirint
parcel·les com a mesura de seguretat, per si els acomiadaven d’una masoveria. I, de fet, els
varen acomiadar quatre vegades, sempre perquè el propietari es venia la finca a una tercera
persona.

Cloenda
Avui queden pocs masovers. Després d’un període en què la masoveria va anar-se
transformant tant en la seva dimensió més econòmica, com en els seus aspectes socials,
en les darreres dècades s’ha enregistrat un creixent abandonament motivat, sobretot, per la
manca de relleu generacional. Pocs fills de masovers han volgut continuar i quan els pares
s’han anat jubilant, han anat abandonat l’explotació.
La masoveria, alhora, s’està reinventant. Avui el terme “masoveria” s’utilitza en sentits ben
diferents de com històricament s’havia entès: s’anomena així una casa de turisme rural on no
hi viuen els propietaris o es proposa la creació de “masoveries urbanes” per ocupar edificis
deshabitats. Dos anuncis apareguts a la premsa amb un interval de cinquanta anys il·lustren
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bé aquest canvi de sentit. El juny de 1931 va aparèixer un anunci al diari L’Autonomista on
s’oferia un mas per arrendar. Amb el llenguatge telegràfic propi dels anuncis per paraules,
deia: “MASOVERS. Masoveria per arrendar a 26 km de Girona, en direcció a Barcelona;
25 vessanes de terra davant la casa, pla, amb molts terrenys per pastures, i gran extensió
de bosc de suros al darrera; casa nova, corts, quadres, porxo, etc., acabat de construir.
Indispensable masover bona família”. Setanta-quatre anys més tard, El Punt publicava un
altre anunci demanant masovers. El seu contingut, tanmateix, era ben diferent: “Gestoria
Mension de Figueres selecciona: MASOVERS. S’OFEREIX allotjament i subministraments
pagats en una masia situada a Calonge (Baix Empordà). Es requereix: home i dona d’edat
entre 35 i 55 anys, traslladar-se a viure a Calonge, amb habilitats jardineres i culinàries”.
Abans de la Guerra Civil, la masoveria encara evocava tot un sistema d’organització social i
econòmica específic del món rural. Avui, la paraula masoveria s’ha alliberat del seu vincle
amb el treball agrícola i és un terme que busca nous significats.

NOTES
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1	
el text és una reproducció de la conferència impartida el 22 de novembre i manté el registre oral amb el qual
va ser pensat. per a la seva publicació, només n’hem polit el format i hi hem inclòs algunes notes de caràcter
bibliogràfic.
2 Els relats als quals em refereixo procedeixen de dos treballs col·lectius impulsats per l’Associació d’Història Rural,
a través dels quals vàrem recollir una vuitantena d’històries de vida de propietaris i masovers de les comarques
gironines. Les principals publicacions resultants d’aquest treball són: Saguer, 2005 i 2011.
3 Sobre la crisi agrària finisecular, cf. Garrabou, 1988; Garrabou-Pujol-Colomé-Saguer, 1992.
4 Per resseguir la cronologia de la fil·loxera continua essent encara vàlid el vell treball de Josep Iglésies, cf. 1968.
5 Pujol, 1986.
6 Zambrana, 1985.
7	El procés de construcció i acumulació del patrimoni Negre-Pastell està detallat a Saguer, 2002. Una explicació
més detallada de la gestió del patrimoni i els seus resultats es troba a Saguer, 2007.
8 Sobre Jaume Rosich, vegeu la monografia de Bosch, 2012.
9 Rosich, 1925: p. 434; Rosich, 1932, p. 81-83; Negre, 1925.
10 Pla, 1952.
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7. Masos i masoveries des de la crisi de finals del segle xix
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de la terra a Llagostera el segle XIV i XVII, el plànol de l’agrimensor
Agustí Bragat de 1879, l’experiència d’entrevistar propietaris i
masovers.

Pròleg de Rosa Congost
Textos de Marta Albà, Jesús Burgueño, Eduard Diaz, Pere
Gifre, Joan Llinàs, Elvis Mallorquí, Francesc Nadal, Josep

2

2

LES CONFERÈNCIES
DE L’ARXIU

HOMES I TERRES

Pintó i Enric Sagué.

LES CONFERÈNCIES
DE L’ARXIU

dels masos medievals, els masos i el paisatge de Panedes, el mercat

L’ordenació del paisatge agrari
de Llagostera, segles XIII-XX

Documents sobre Llagostera, els valors del paisatge, l’arqueologia

HOMES I TERRES
LES CONFERÈNCIES DE L’ARXIU

2 HOMES I TERRES

L’ordenació del paisatge agrari de Llagostera, segles XIII-XX

Amb la col·laboració de:

L’ordenació del paisatge agrari
de Llagostera, segles XIII-XX

Aquest llibre recull els textos del segon cicle de
Conferències de l’Arxiu, celebrat la tardor del
2013. En aquesta ocasió s’havia escollit com
a fil conductor l’ordenació del territori rural des
de l’edat mitjana fins al segle XX. Des de perspectives acadèmiques diferents –l’arqueologia,
la geografia i la història– i utilitzant fonts d’informació ben diverses –escrites, orals, planimètriques, fotografies aèries, materials arqueològics, etc.–, els investigadors convidats han
ofert als llagosterencs alguns dels resultats de
les seves darreres aportacions, integrant el cas
de Llagostera dins d’un context més ampli que
l’estrictament local.

