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1. Que significaven les institucions pels homes i les dones del carrer, a la Barcelona 
moderna? Quins papers jugaven les institucions en construir identitats col-lectives? Fins a 
quin punt un menestral, posem per cas, o un treballador, s'identificava amb els seus pro- 
pbsits i n'aprovava les practiques? Certament, és més faci1 de plantejar aquestes qüestions 
que no pas de contestar-les. 

H o m  podria comengar amb l'observació, banal, que els catalans de l'kpoca moderna 
miraven les seves institucions des d'un ample ventall de punts de vista. Bé es pot sospitar 
que la majoria de la gent comuna es resignava a remugar sobre l'oberta corrupció, el favo- 
ritisme i la ineficicia que infestaven els brgans de govern a tots els nivells. Tanmateix, pro- 
bablement també pensava que les coses anirien pitjor si tals institucions no hi fossin per 
defensar les tradicions i els privilegis locals i l'ordre constitucional. De vegades, la gent co- 
muna expressava la seva opinió d'una manera més clara i directa. Durant el conflicte sobre 
el jurament del virrei el 1623, per exemple, " m i  tanta multitut de ent a la Diputació que 
10s pobres diputats se penssaren crepar per por de avalot de poble"? En canvi, el 1640 una 
gentada semblant va posar en risc les seves vides per alliberar els Diputats empresonats a la 
presó reial. Significativament, durant la tensa dkada i mitja que transcorregué entre amb- 
dues dates, una similar combinació, oscil-lant entre el rebuig i el respecte, va ser l'actitud 
envers els consellers bar celo nin^.^ Quina &aquestes postures expressava més bé les lleial- 
tats populars a llarg termini?. 

Pricticament, no ha estat dut a terme cap treball sobre les actituds que els ciuta- 
dans normals tenien envers les moltes institucions que envoltaven i (si més no, tebrica- 
ment) tutelaven les seves vides. Naturalment, aquestes són qüestions que requereixen 
examen pacient, sense apriorismes ni anacronismes, i també una recerca detinguda i un 
ús imaginatiu de les fonts. Un punt de partida útil seria distingir entre dos tipus, o esca- 

1. Agraeixo mol t  els comentaris i suggeriments del traductor d'aquest treball, I'amic Xavier Gi l .  
2. J .  Pujades, Dietari, ed .  J . M .  Casas H o m s ,  Barcelona, 1975,111, p. 128. 
3. Sobre els aldarulls, vegeu els relats detallau al dieari  de  Pujades (op. cit.), aisí c o m  el Maniuzlde novells ardits: 

vulgannezt ape1.Int Dietari de  h n t i c l ~  consell Larcelo~zi, Barcelona, 1892-1975, vols.  8-12; i M.Parets, "Dels molts  
sucsesos q u e  han sucseyt dins Barselona y en molts  altres llocs d e  Catalunya, dignes d e  membria", a l a  Biblioteca Uni- 
versitiria d e  Barcelona, n u .  224. 



les, d'organització sociopolítica. Gran part: de l'atenció historiogrifica s'ha ocupat d5ns- 
titucions nacionals (o "macro-institucions": el monarca, la cort, els brgans de l'estat cen- 
tral, Corts, Generalitat, Audiencia i altres tribunals i organismes per I'estil. Poden 
distingir-se de les "micro-institucions", que abasten des de fbrums d'ample abast urbi, 
com el govern municipal, fins a cossos més específics i localitzats, com ara grups fami- 
liars i de parentiu, gremis, confraries i par~rbquies. 

Sembla oportú que en aquest Congrés, dedicat a l'estudi de les institucions eatala- 
nes. es vari també a'tenció a aauests darrers imbits. rlo tan formals ni estructurats com Ics 
macro-institucions, perb certakent no pas menys Aportants. Deixar-10s de banda podria 
distorsionar seriosalnent la visió global de lavida social de la Barcelona de 1'Edat Moderna. 
Resulta, perb, que fins ara les micro-institucions barcelonines no han estat gaire estudia- 
des, tot i que hi ha tireballs en curs. Per aquest motiu, la present comunicació pretén també 
oferir una orientaciti bibliografica sobre el que en aquest terreny s'esti fent en relaci6 a ciu- 
tats d'altres piisos europeus. 

Amb aquests propbsits, podem comenpr tot oferint un criteri i una hipbtesi. El cri- 
teri és aue. l'anilisi de les institucions. cal fer-la tenint ben vresenr les seves relacions amb 
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I'experikncia humana. Aquest terme, experikncia, és imprecís i problemitic; perb, si no se'l 
incorpora a I'estudi de les institucions, horn corre el risc de donar una visió massa estitica 
i fins i tot despersonalitzada de les institucions -tant de les més formals i oficials com de 
les poc estructurades- i, per extensió, de la vida social. La hipbtesi és que les macro-insti- 
tucions van esdeveriir centres significatius de l'atenció popular, tant en sentit positiu com 
negatiu, només de  nane era esporidica. Pel contrari, les institucions intermedies o micro- 
institucions van jugar un paper molt més notable en la vida i la lleialtat quotidianes de la 
gent normaL4 Gracies a la seva major proximitat a la vasta majoria d'habitants de la ciutat, 
aauestes "institucions no.-institucionals" van resultar de molt més Des com instruments 
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d'organització social i com centres de lleialtats populars. 
2. Quin sentit té veure la família com una institució? Podríem comenFar a contestar 

considerant I'etimologia del terme. Institurio tenia originiriament diversos significats, que 
anaven des de tracte, costum i metode fins a ensenyament o instrucció. Es prou clar que 
una entitat tan polivalent com la família va exercir totes aquestes funcions i afectava direc- 
tament les vides dels habitants de les ciutats modernes. I és a la família on es Doden detectar 
de manera més rapida les tensions entre regles generals i col-lectives, d'una banda, i expe- 
riencies i decisions personals, de I'altra. Així, doncs, la família i els parents es trobaven al 
bell mie de la relació dinamica entre institucions i individus. entre costums i normes. &un 
costat, activitat humana, de l'altre. 

La família i 1:1 més amplia xarxa de parentiu en la qual es basava constitukn el marc 
bisic de producció i reproducció, en termes econbmics, socials, polítics i culturals, dcls ho- 
mes i dones moderns. I, malgrat la seva omnipressncia -o potser a causa d'aixb-, és una de 
les institucions l'es tudi de la qual es fa més escipol. El fet que no coneguem gairebé res de 
la famaia i la vida familiar a Barcelona durant els segles XVI i XVII és una realitat que no 
pot pas atribuir-se a la manca de fonts. Endegar recerques orientades cap aquest món, di- 
fícil perb significati~u, té, doncs, un promeitedor camp. 

3. Les organitzacions de barri han estat poc estudiades pertocant Espanya, en con- 
trast amb altres parts d'Europa, on, en anys recents, micro-institucions situadcs intramurs 
han atret considerable atenció. H i  ha treballs sobre els gonfaloni de Florencia, els seggi de 
Nipols i els rioni de Roma, que eren, tots ells, cossos permanents i semi-independents, als 

4. Per una visi6 general, vegeu J.S. Amelang, "Distribuci6 social i formes de vida (Ia societat barcelonina als segles 
XVI i XVII)", a Hist6ritt (fe Barcelona, vol. IV, Barcelo?za ciirzs L Gztnlunyfi .nnodenta, segles XVI i XVII, ed. J .  So- 
brequis i Cnllic6, Barcelona, 1992, espedaltnent pp. 192-203. 



quals pertocaven considerables responsabilitats en el govern local.' Districtes d'aquests ti- 
pus jugaven importants papers polítics i fiscals no només a Itilia, sinó també en ciutats ar- 
reu d'Europa. En molts entorns urbans hi havia barris, definits de manera oficial, que eren 
molt actius en un ample ventall de funcions, com ara recaptació d'impostos, manteniment 
de l'ordre públic, organització de la milícia o ronda nocturna, i distribució de beneficencia 
en ocasió de pestes, fams o altres ernergkn~ies.~ 

De  tota manera, seria un error limitar les atribucions dels barris a funcions ben for- 
malitzades. El ve'inatge constituia un factor organitzador de primer ordre en la vida quoti- 
diana, aixi com un centre molt especific de cara a les identitats socials. El "bon ve'inatge" 
era un potent ideal de conducta pública i privada, i els ve'ins no dubtaven a exigir-se, els uns 
als altres, obligacions i consideracions especials al marge de si el barri era formalment re- 
conegut com a tal per les autoritats municipals. ? 

El cas de Barcelona és instructiu en aquest respecte. La capital del Principat era no- 
table per la seva manca d'articulació intramurs. A vegades, és cert, el Consell de Cent de- 
limitava "quarters" i "barris" a efectes fiscals o en ocasions especials com l'ajut davant fam 
i pestes. Per6 aquests eren organismes temporals, mancats d'autonomia i d'una continuada 
vida per si mateixos. Tot i aixi, l'absencia &organitzacions ve'inals oficials no vol dir que 
les lleialtats geografiques no juguessin un paper en la vida dels barcelonins. Ben al contrari: 
les identitats socials estaven sovint fortament arrelades en els barris. Aixb es veu de manera 
molt clara pertocant la Ribera, cl populós barri vora mar, dintre el qual coexistien dos dels 
símbols socials més visibles de la Barcelona moderna. D'una banda, a la Ribera es trobava 
el carrer de Montcada, l'opulent aparador de les fortunes mercantils i patrícies de la ciutat. 
De  l'altra, el barri va guanyar notorietat gracies a la seva vessant portuiria, l'atapeida con- 
centració d'habitatges on vivien estibadors, pescadors i altres persones d'entre els habitants 
més pobres de la ciutat. En especial durant els difícils anys de la primera meitat del segle 
XVII, la gent de la Ribera va esclatar freqüentment en actes de violincia de masses en de- 
fensa del pa barat i de practiques laborals tradicionals. Dotat d'un agut sentit d'identitat 

5. D.V. Kent i E\V. Kent, NeigBborirs tand t~ei~hbortrl~ood in Florence: The iiistrict of the Red Liorr in tbe 15th cen- 
t t~rj;  Locust Valley, NovaYork,1982; J.A. Marino, "Thepriorities of placein the Most Faithful City of Naples: Noble 
seggi,popolo seggio and Spanish military defense", a Absolrctis~n nnd 14rbnn spnce in enrly rnodertt Itn13: eds. R.B. Lit- 
clifield i G.\V. Symcos, en premsa, Princeton, 1994; L. Nussdorfel; Civicpolitics Lt t l ~ e  Rome of Urbtzn VIII, Prince- 
ton, 1992,pnssitrz. Vegeu tarlibé I .  Robertson, "Neighborhood government in Maiatesta Cesena", a Pntronnge, art nnd 
society i71 Rennissnnce Itnlx eds. FSV. Kent i P. Sirnons, Canberra-Osford, 1987, pp. 99-110; i D. Roniano, Pntricinns 
nttdpopolntti: T / J ~  socinlforttzdations of tbe Venetintz Rennissanc~stnte, Ba:timore, 1987. 

6. Sobre els bar& com entitats administratives, vegeu P. Slack, "hletropolitan governrmt ir, crisis: the response 
FO plague", a London, IIi00-1700: T/)e ,nnking of tbe tnetropolis, eds. A.L. Beier i R. Finla); Londres, 1986, pp. 6C-81; 
I V. Pearl, "Change and stability in 17-cen~wy London", a T/JE xriior nndStt~nrt tozu?t: n render i r ~  Etzglish rtrbnn his- 
tor>,, 1J30-1688, ed. J .  Barry, Londres, 1990, pp. 136-165. Sobre I'organització ciela milícia per part dels barris, vegeu 
G.Picot, "Recherches sur les quartiniers, cinquanteniers et disainers de la rille de Paris", Mé~noires de ltz Socihté de 
l'fIistoire de Paris et cie l'lle-de-Frnnce, 1 (1875), pp. 132-166; E. Haverkamp-Begermann, Re~~zLrnniit: The ATigtl) 
Wntcl~, Princeton, 1982, especialment pp. 37-50; i R. Descimon, "hlilice et identiti bo,;rgeoises i Paris au rernps de la 
Ligue", comunicació in6dita presentada a: "Co:Ioque sur les identitis urbaines", h o i e  des Hautes g a d e s  en Scieoces 
Sociales, Paris, mars 1992. 

7. Per veyns i barris urbans, vegeu C. Klapisch-Zuber, "Parenti, azici e vichi: i1 territorio urbano d'una famiglia 
mercantile del XV secolo", Q~rndmiStorici,  33 (1976), pp. 953-982; D.O. Ilughes, "Neighbors and kinsmen in me- 
ciieval Genoa", a T l ~ e  ~rtedievnl city, eds. I3.A. Miskimin i altres, NovaYork, 1977, pp. 95-1 12; H. Bwstin, Le fndourg 
St.-Marcel ri l'époqrre revolrrtio~tnnire, Paris, 1983; D.  Garrioch, NeigBLortrhooci nnii co>ntnrmity in Pnris, 1740-1799, 
Cambridge, 1986; A. Farge, La vie frngife. Violence, porrooirs et soiicinrit6s i Pnris nu ISe sibc/e, PP.&, 1986; J.P. Bod-  
ton, A7eighborrrbood nnd society: A Lonclon srrbrrrb in t l ~ e  seaertteentb centirr): Cambridge, 1986; J.R. Far?, "Crimine 
nel vicinato: Ingiure, matrimoni0 e onore nella Digione dei 16 e 17 secoli", Qntzcienzi Storia', 66 (19871, pp. 839-854; 
i E. Muir i R. \Veissman, "Social and syrnbolic  lac ces in Renassance Venice and Florence", a T l J ~ p o ~ f ' l  ofpllzce:.Brin- 
girtg togetl~er geogrtzpl~icnl ntzd sociologic~zl i7nnginntions, eds. J.A. Agnew i J.S. Duxcan, Londres, 1989, pp. 81-lC4. 
Sobre la idea de bon veynatge, vegeu J.A. Shnrpe, "'Such disagreen~ent betwys neighbours': Iitigation and human re- 
lations in early :nodern England", J. Bossy, ed., Cambridge, 1983, pp. 167-187; i A. Gregory, "Witchcraft, politics and 
'good neighnourhood' in early-17th-century Rye", Pnst snd Present, 133 (1991), pp. 31-66. 



colelectiva, la Ribera no necessitava de demarcacions oficials per constituir-se com un barri 
ben identificat, alhora que, també, confl ic t i~.~ 

4. Les parr6q.uie.s barcelonines tenien un ventall de funcions oficials relativament rc- 
du'it, i les seves activitats extramurs es limitaven a participar ocasionalment en processons 
ciutadanes i altres actes rituals. Significativament, no jugaven practicament cap paper en la 
vida política local. 14ixb contrastava amb l'experikncia d'altres ciutats, corn Valkncia, M'ir- 
cia o Saragossa, on, almenys alguns carrecs municipals eren elegits per ve'ins circunscrits en 
parrbquies o bé eren sel.leccionats d'entre ells; o com a Fran~a,  on les parrbquies ajudaven 
a la recaptaci6 d'iimpostos reials, com la tai!lepe~sonelle.~ ~ r a  bé, encara que les parrhquies 
no tenien a Barcelona atribucions polítiqu~es ni administratives oficials, si que van excrcir 
diverses funcions socials importants. Entre les més cabdals destacava la seva actuaci6 en 
administrar la política assistencial de pobres. 

Malgrat la seva palesa importincia per a la societat i l'economia urbanes, prictica- 
ment no coneixem res sobre la pobresa i la, caritat a la Barcelona moderna, i encara rnenys 
sobre la responsabilitat específica de les parrbquies en la distribuci6 #almoina als po- 
bres.'' Es probable que les parrbquies juguessin un crucial paper intermediari entre, &una 
banda, altres institucions caritatives -confraries, monestirs, la pia almoina, la Misericbrdia, 
hospitals- i, de l'all.ra, la practica de caritat persona!. per donants individuals, impliarncnt 
difosa i documentada -només en part- mitjan~ant els testaments. Tot i així, el bací de po- 
bres vergonyants (distribució secreta d"1moina a aquells que eren reticents a identificar-se 
p'iblieament com a, necessitats) i la distribució esporadica de dots i altres formes d'inver- 
sioris caritatives eren només unes quantes de les responsabilitats assumides per les parr8- 
quies. TambC actua-ven com a importants imbits de sociabilitat, com a instruments (fins a 
cert punt) de control social, com a teatre per l'exter.ioritzaci6 visible de jerarquies locals, i 
altres funcions per lkstil. 

A mis, Cs clar quc les parrbquies representaven més per a uns ciutadans que pcr a 
d'altres. Els que participaven de manera !més estraa en els afers parroquials no eren Ics 
classes privilegiades, que: solien practicar el seu patronatge per mitja dels capítols de la 
catedral, de rnoncstirs i convents, molts membres dels quals procedien exclusivament dc 
l\ristoericia. Per comptes, els parroquians més actius eren reclutats dkcmtre les classes 

S.  Per una esposici6 !n6s detallada d'aquest argc:nent, vegeu J.S, Atnelang, "Peop:r of theNibertz: IJo?ulsr ptoli:irs 
a r ~ d  neighbork-hoa~d ident:ty in enrly modern Rarce:ona", a C~ltrrre n ~ c i  i d~z t l t ?  bz E::r+ Xfocierya Europe, IJCO-IBSC: 
Eswzys in bo?zor ajiVczttai.e Ze~non Daak, eds. 13.B. Dieiezdorf I C. t Iesse, tk:r ilrbor, Michigan, 1993, p?. 11'3-137. 

9. I.. Tramoyeres Dl:tsco, I,rstituciones groniales: s,; origel2 y orgnniza-idn en Kzle,z&, \5lCncia, 18139, pp. 389- 
334; I:. Ghac6n Jimbiez, Murcia e): lcz cent~trirz del Qrr~:tzie?ztos, Múrcia, 1979, pp. 441 i 469; J.1'. Crutron, "Confrate:- 
nitim, crtris and con~mur~ities in  ura al areas of :i:c niocese of 1,yon wder  the Ancien Régirne", nReligion r : 7 d  societ;. 
$2 etiuly?rzorienz Eitrope, ed. K. vori G q e r z ,  I,ondres, 1934,~pp; 202-211, er, es~eciai 21C; hf.1. I:aic6n I'6rez, ~'i7<2ilg0%.¿ 
C'TE ~I~igtlO XL< .!foG~o~ogi.z i~rl"ii?:~i, kuertizs j. t irmb:o ?n;i>ticzp~z~, S ~ T ~ I ~ ~ S S I ? ,  1981, pp. 57-42; G. Redondo Vri:rremillns, 
[,as rorporncianes cle nltesn9zos de %:zrayazn en el si& /YVII, Znragoza, 1982, pp. 148-158; i 1.13.. Fnx, fIltords ofhsa!ox 
Artisn?zs anc! t/>eil'uor/d 51 D i jm ,  1S10-16jG, Ithaca, 1988, p?. 86-87, Vegeu també S. i B. \VeI>!i, Engilsb iocr:lgovem- 
tnett,fio?n tbe I~cvo!rt:iotz ro :be Mnniapnl Corporntio?t Act: thc p~irisb iz~td t i ~ e  coit>itr> Lo~.dres, 1906. 

10. I i i  ka uns quc::r: es?;dis sst>re aslsttncia de pobres LI les ?arr8yies I~arcelo::lr.es 5aisoc:edtevals. Ve;m ds 
dEversos nrtc!es a A  pobrezn e a ass&t$n& rr os pobres nn Pe>:i>~s,.s:<lz Ibéririz dv~.trr:nte Pa 1d:uie ?,!?letfin, Lisboa, 1973; i 
M. 1',1rdo Fe:8r~dez, ""E.,i bací dels pobres vergonyants' c e  la parri)q,:ia cie Saxa Maria del Mar", D~ridis 1fistQrics i 
Idos:tments rleLd4uxl:is cieProtocols, 8 jl98C), pp. 146-164. Sobre :~ssis:l.ncia parroquini a altres llocs, vegt.::: L. C:rzlec::, 
"1,es i$i.es charitablcs 5 Paris au 17e et nu 18e si& d'nprcs les rSgle:nents des co:-agnies paroissides", Neu: dd"lliss- 
t okz  dWoder7ze et Cot:te~rtpounitzc, 2 (1900-1931), p. 5-22; T.R. Fozbcs, Ci~ro t~ ic Ie f~om Aldgnte: L f e  n,zd de fiti^ itz P;&~J- 
kes;?eaue"so~z~ic>t:, New. llaven, 1971, pp. 179-228; R.\Y Herlnn, "The socia: articulati~n anci configurafiorn of  ;,o-. 
ver:y irn London 03 rhe evr od tke Res:oration", Gr<iidbniiSt:rcik ia~ Londol: Ilistors 2 (l976), p i .  43-53; D. I<otaiano, 
"d:i:;?dty 2nd caa:tt::.,r~:lity in ex iy  Rensissance Venice", Jo:inr:z¡ o$ G Y L ~ E  Ffistouy, 11 (l994), i)?. 63-82; L:. Dinges, 
"1::~ssiste::ce paroissiale i Bortiex~x h l n  fin du 17e siklc", Histoire, ~?cono~nie et Soci6t6, 5 {19tiG), ??. 495-5073 S. Mac- 
farl.u~c, "Social paiicy .uld tlie poor in the lates seventee~itl: cen~cry", dins Lo?~don, 1190-1703: Ti,e makitzg ofti ie 
3neitobp,i"olis, ecis, AI.. Beier i R. Enlay, Londres, 1986,19p. 152-277; I J. Hezecierson, '''rj:e par.isi n~:d rhe poor in Flo- 
zence", Col2tinrri:9 ianci Ci"n~zge, 3 (13885, pp. 249-232. 

358 



mitges ben establertes, els mercaders, professionals i mestres gremials, que integraven les 
seves obreries.'' 

En aquest punt, pot ser adequat introduir un concepte procedent de la historio- 
grafia d'altres pai'sos europeus durant l'Edat Moderna. En anys recents, historiadors 
d'Anglaterra i d'altres indrets han utilitzat el terme "parish elite", o klite parroquial, per 
a designar un estament o grup social integrat per membres no pas de les klites nacionals 
o supralocals, sinó dels nivells superiors de la "middling sort", o capes mitges, en imbits 
tan urbans com rurals.'* 

El fet que diferents tipus d'klites dominessin i es superposessin en diferents con- 
texts és una observació que pot ser aplicada amb utilitat a les micro-institucions de les 
quals estem tractant. Així, per exemple, Ian Archer ha suggerit que l'estabilitat social en 
un món urbi  modern era assolida a través de l'hibil manipulació per part de l'klite mer- 
cantil londinenca, de les seves connexions amb els seus inferiors socials -especialment les 
classes mitges- a través d'una diversitat d'institucions intermedies. Entre aquestes, des- 
tacaven les parrbquies, les quals, a l'igual que gremis i confraries, tenien les prbpies klites, 
que, malgrat aix6, es trobaven relegades a posicions subordinades dins d'altres institu- 
cions.13 

5. Segurament que no cal insistir en l'importincia de les corporacions d'oficis en la 
vida de la majoria dels barcelonins, perb, de tota manera, no deixa de sorprendre que siguin 
tan poc conegudes pels segles XVI i XVII. N o  tant sols ens manca informació precisa sobre 
les seves múltiples funcions socials i econbmiques, sinci també sobre les més amplies con- 
seqüencies que aquests crucials cossos intermedis tenien per a la vida i cultura urbana. Les 
possibilitats d'una sociabilitat interclassista en les confraries devocionals, per exemple, és 
un tema que mereix ser estudiat.'' 

Tanmateix, 6s important tenir present que no tots els tipus d'artesans estaven vincu- 
lats per igual amb les corporacions que (si més no, en teoria) els representaven. Que  els ofi- 
cials i altres persones que ocupaven posicions intermedies dins la jerarquia gremial estaven 
queixosos del control exercit pels mestres sobre les organitzacions corporatives esta testi- 
moniat pels diversos intents de crear associacions &oficials separades." Per bé que només 
algunes d'aquestes accions van tenir ?xit, no podem descartar la possible existkncia, entre 
els oficials, de formes d'organització informals o idhuc subterrinies, a I'estil de les compa- 

11. Prkticamen:, no  hi ha estudis específics sobre obreries a Espmya. D e  fet, moltes hrees fora del LIevant n o  
teniel; tals organismes, segons J.L. Galán Cabilln, "Economia, muerte y derecho parroqltial: la pa r roq~ia  de San Se- 
bastiin de Madrid (1695-1747)", tesi de llicenciatura insdta, Universitat Autbnoma de Madrid, 1993, p. 44. Sobre aci- 
ministraci6 de parrbquies en altres llocs, vegeu: P. Goujard, "Les fonds des fabriques paroissiaies: une source d'his- 
toire réiigieuse miconnue", Rewtre d'Histoirc de I'Eglise en Francc, 68 (1982), pp. 99-1 11; M. Aubrun, La pnroissie en 
Frartce cies origines [tu I t e  sil.cle, París, 1986; Pearl, "Change and stability"; i M.J. Pown; "The East London working 
cornmwlity In tl?e 17th century", a \Vor/ork in towns, 850-1850, eds. P.J. Corfield i D. Kee::e, Leicester, 1990, p?. 103- 
123, en especial 115-1 16. 

12. Sobre no:ables o Plites parroquiah a Anglaterra, v e g c  K. \Vrightson, Eng!is!l sockt;.; Pj80-1689, ~~Ant-es, 
1982, pp. 170-173, 180-152 i 220-225. Per Idliz, vegeu Romaxo, Pntricitzrrs, p. 96; A. 'Sorre, "\illage ceremonia! life 
and politics in eighteenth-century Piedmo.-.tn, dins Dljr~plitzes ofF~zith: Strrciies irz reiig;iox,poi'itics a~tdpntri,zrshy, eds. 
J .  Obelkevich i altres, Londres, 1987, pp. 194-209; i G. Levi, Ln Berencia irt7nnterinL LIZ bistoria de  tro2 exorcista pia- 
montés del siglo XVII, Madrid, 1991. 

13. I. hrcher, T/~epctrsuit  of stnlility Social rel~ztio?ts irt Eliztzbetinn Loazdor~, Carnbrtdge, 1991. ve ge:^, també, 
K A .  Schneider, P;rL!ic ¡$e itt To;tlotrse, 1463-1989: From wz!r,ticipad reptlriic to cos?nopar8itn,t rIt2 Ithaca, 1989, espe- 
cialment pp. 167-252, pel seu anilisi del carkter interclassita de I'activisme religiós dels Inics. 

14. Per ur. estudi extrecladament interessant en aquest sentit, vegeu R.EE. \Veisse;sstr.a::, Rit~cal brotber;~ooci in Re- 
maismnce Florence, NovaYork, 1982. Pel que fa al segle XVIII i a l'orgnnització i activitat eccanbrr.ica, Pere M o l s  ofe- 
reix detallacia informacitj en Los gremios Larcelorteses del siglo XVIII.  LIZ estrtrctttrn corporntivn artte el co~rtienzo de 
la Revo~~rción 17rd/1strial, Madrid, 1990. 

15. -41gl.n~ detalls a L. Cortepera, "Arrisacs m d  politics is Barce!ona, 1550-1650", tesi doctora! in&c!!tn, Prirce- 
ton Uciversity, 1992, p?. 24-27. 



gnonnages franceses.16 Que en el món hispinic aquest tipus d'"organitzaci6 no organit- 
zada" prengués la forma de confraries devotes és una possibilitat ben definida. 

6. El propbsit d'aquesta comunicació ha estat esbossar unes línies d'anilisi per on si- 
gui possible dhrier tar treballs futurs, i oferir un seguit de referkncies sobre altres casos eu- 
ropeus, que poden ajudar a conceptualitzar aquestes qüestions. Hem centrat la comunica- 
ci6 en la societat urbana,perb bona part del que resta dit es també aplicable al món rural.17 
Hem intentat presentar uns pocs punts elementals, resumibles de la següent manera: 

Primer, és convenient de qüestionar -com han fet altres autors- cl que ha estat apro- 
piadament anomenat "la il.lusi6 d'estruct~ra".'~ Els historiadors tenim inclinacici a repro- 
duir, sovint de manera inconscient, les categories i classificacions de les institucions que 
van generar els documents amb els quals treballem. Aquesta literalitat d8na lloc a una lec- 
tura del passat acrítica i despullada de problemes, una lectura en la qual les institucions -cn 
especial les macro-institucions- predominen sobre la gent, mentre que el paper decisiu ju- 
gat per les decisions individuals i per altres factors contingents és deixat de banda. Il\qui 
c~uccalgui desitjar una manera de concebis les institucions, de tots els formats i fonncs, 
amb un esperit flexible i dinimic. En comptes d'una anilisi descendent de dalt a bz' lxS una 
ariilisi foucaultiana (o hegeliana), que redueix les institucions a elements que marquen 1C 
mits i constriccions en les vides de la gent comuna, l'enfocament que convi adoptar, en 
canvi, les,insercix dins de pautes més amplies de sociabilitat i estrategies individuals i col. 
Iectives. Es indudable que les institucions sotmetien la gent a les seves voluntats. Per& pcr- 
sones de totes les condicions van saber desenvolupar estrattgies adaptarivcs, i no foren po- 
ques les que van sotmetre, almenys algunes de Ics institucions que les envoltaven, a Ics 
seves prbpics voluntats.19 

Segon, les institucions no significaven pas el niateix per a tothom, i aixi9 pot isscr dit 
tant dels micro corn dels macro-organismes. Una distinci6 Bbvia i important és la del ge- 
nerc. Va poder l'exr:lusi6 d'obreries i altres organitz,tcions parroquials emp2nyer les dorics 
cap "llocs alternatius de devoció, com ara monestirs mendicants, amb la seva perllongada 
tradició de confraries obertes tant a dones com a hornes, i ordes terciaris corn Ics confraries 
dominiques del Rcisari o la confraria franciscana del Cordó?. Ja hem vist, en el cas de Ics 
parrijquies, que els papers més actius en la vida parroquial eren exercits pels membres de 
1"lite parroquial, 1;lxament definida. També ha estat suggerida la utilitat d'cstendre aquest 

16. E. Coa9r.-nert, Les eo,npng~zo~z~zoges el:. FYIIVCE, du 2ifo;.e?z Agr B ~zosjcatrrs, Paris, 1966; J.P. Raynrd, ¡.e ccr,tz/~t~~ 

gnnmzsge etz Fr~irzce, I'nris, 1978. Per organitzacio:ls corporativer en geceral, vegcí Kbrk i?z I:~tz)tcrs Rrpreso:ttttio,zs, 
wzeii7:i7:g, orgo7zizetio,z ntzdprnctice, eds. S.L. Kaplan i C.J. Koep;?, Ithaca, 1986; J. Reve:, "Les corps et cotnetninnu- 
tCs", dins Tl~epolit ic~zl c~i,ltr:re o/ ebe O / d  Regi~ne, ed. I(;. Baker, Oxibrdz 1987, pp. 225-242; el número sobre "Corpo- 
radons i comuilitats a I'iintic Rcgirn" a A127znles, E.S.C., 43 (2), (1988); i S. Geru:ti, ll4cstieri epriuilcgi: ,msd!,z idem'le 
cor/>onizio?:i s ?orir:o, s. 17-19, 'Ihrí, 1992. 
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derna 6s el de J.M. I'Ggvert 1 So:i, L'nnponGq~rin cz~ta/ono cidsegic X V i I i  n t rnvb  l i ~  seotz eonsuetti: Ri:rl!e!:ots tic 
i11 Seivrz, Barcelor~n, 1986,. Vegeu cam1bC el se- "I'arrhquia i sode:a~t rtiral a la Card.aya d ' h t i c  RSgirn. L'exemple <e 
lliudellots de la Selva", recerqires, 2C (1988), pp. 171-106. 

18. Aquesta expressi15 procedeix del titoi d'un suggeridor a'ricl: cie Heather Swanson, "The illusior: of cconon:lc 
sttr1c::lre: Craf: guilds i:! Inre :nrciieval Ergiish towms", Post 1112il i1rese7!t, 111 {1988), pp. 29-48. Advert?::cies sem- 
blnr~ts sobre la rnateisa i1 ;usi6 dksttrrct-;:a en el m6n farriliar, bas.~dn en dades censals, apareixen a a: I.. Berkt:el; "l'lre 
1:sc nrtd mis-se arf censtLc cinta for the l?is:orical anaiysis o i  fariily s:ruct-irr", Jorrnzal of Icterciisa~li,r~irL' II i i ica~~,  5 
(1'175), pp. 721-735; I.evi, JIere7zsirt inwznterial i el seu "Faniily anci kin -a iew thoughts", Jorrn~al of Frrtnilj I I i s t o~x  
15 (1490), pp. 567-578; Iizterest 11,211 e~rzotion: Essnys ott tl)e stitlly ofJivzily nnd hi7tsl>$, eds. 14. Meciick i D.\V Sabem, 
Gnt~nh:.icige, 1984; i A. Blum i M. Gdbnudi, "Des catigories aux lie::s indvlduels: I'analyse statistique de l'es;.rnce so- 
cinl"', Anr~aies, E.S.C, 45 (1993), pp. 1365-1432. 

19. Per mfor::;ments en 3quc.s: sentit per micro-institucions, vegeu e:s estuciis co:qI:a:s pe:. Edonrcio Gre:ic!! soun 
el tltorl "Sisterni ~ i i  carirh:. esposti e i:lternati nel!n societh di snticci :.egirr,eU, Qtsniienzi Storici, 53 (1983). Per ahscrva- 
citxls relatives n les 11:aw.o-insti~ucions, X. Gil, "Culturas políticas y clases dirigenrcs regionales en ia forrnacii,~> del 
est:~do n~oderrno: ,.LA ba1:mce y varias cuestionrs", a Les ilites locrzies et I'Étrzt dans PEspagrtc ~rzocier,ze, XVIc-XIXe 
f i k i e ,  Px!s, 1993, pp. 173-674. 
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concepte als gremis i altres institucions "populars". L'existsncia d'aquests mons relativa- 
ment privilegiats serveix per recordar-nos la cabdal distinció entre els que es sentien inclo- 
sos en la societat corporativa, en maneres diverses, i els que -per opció prBpia o forsats per 
les circumstincies- vivien sota la seva jurisdicció. Els primers s'identificaven clarament 
amb valors conservadors, com estabilitat, integració i jerarquia. Els darrers vivien una exis- 
tsncia molt més preciria, i sens dubte sentien una vinculació menor cap a les institucions i 
identitats, tant les "micro" com les "macro", de l'existsncia urbana assentada. 

Finalment, i amb caracter més general: aquesta anilisi suggereix que seria un error 
reduir les actituds -que constitueixen el tema central d'aquesta comunicació- a una dico- 
tomia de l'estil sí o no, a favor o en contra. Hom pot pensar que la majoria de la gent vivia 
la seva vida al mig, i feia front a les seves circumstancies amb sentiments ambivalents, bar- 
rejats. Les actituds envers institucions o la conducta al seu interior no deuen constituir-ne 
excepció. L'anilisi histbrica, tant si s'ocupa &escales "macro", "micro" o intermkdies, es- 
devé realment convincent quan procura incorporar aquest sentit de complexitat. En fer-ho 
així, presenta una visió més realista de les creences i conductes de la gent no solament en el 
passat, sinó també en el present. 




