
F'amilia i herencia al Priorat

XAVIER ROIGÉ VENTURA

EL PRIORAT: LA FAMíLlA I LA VINYA

El Priorat presenta un model transició
en tre el model heredi tari de l nord de
Catalunya , fonamenta t en i 'neténcie
indivisible, i t'heréncie divisible que es
dóna a partir del País Valencia cap al
sud. Formalment, el model hereditari es
basa en rnerencie indivisa i I'elecció d 'un
hereu, pero a la prac tica podem deseo
brir estrategies diverses de transmissió
de la propietat en la que una part de I'he
r éncie és dividida entre els difere nts fills .

Des d 'un punt de vista jurídic, el siste
ma de transmissió de béns uti litzat al
Priorat, corresponent al dret civil cetete,
s 'ha fonamentat en una transmissió indi
visa , amb preferencia de l p rimoq énit
masculí, reservant-se pe r als altres fills
no hereus una part del patrimon i (la legí
tima). En els capíto ls matrimonials es
feia públic qui era el fil/ nomenat hereu,
mitjan{:ant una donació i amb reserva de
I'usdefruit, de la major part de les propie
tats deis pares. Tanmateix, sota aquesta
transmissió forma lment indivisa, I'analisi
de les transmiss ions nereatteries ens
revela nombroses adaptacions que por
ten , amb treq úénc is , a estrategies de
tendencia contraria, amb una major o
menor dispersió patr imonia l en cada
generació.

En aquest contexi, la casa s 'organitza
va com I'element configurador de la vida
social. La casa no era només un edifici
arquitectónic , s inó que consta va de
diversos elements. En primer l/oc, la
casa és un grup de persones que con
viuen conju ntament. El model de familia
troncal, integrat per dive rses ge ne ra
cions , era el model ideo/ógic preferit, que
trobem al I/arg del segle XIX i fins als
anys cinquanta del XX en ga irebé un tete
deis grups residencia ls, si bé amb fortes
oecil-lecions en funció de les condicions
económiques' , reduint-se amb motiu de

1 A principis del segle XIX trobem un ter¡; de
grups residencia/s constituits per famt1ies extenses
o múltiples (35% a Torroja el 1867 i el mateix per
centatge el 1895), integrades per diverses genera
cions , pereentatges que van decréixer amb la cris i

la crisi ñl-tox érice i la forta emigració que
expe rimenta el PrioratoEn segon noc, I~

casa era un edifici, un patrimon i trans
mes de generació en ge ne ració . Les
cases del Priorat presentaven una gran
diversitat de qmnaénes, entre les redui
des deis jornalers que podien ser només
de dues plantes de 35 m2 a d'altres deis
benestants que podien arribar a quatre
plantes de 100 m2. La diferencia, a més
de la percepció i organ ització de I'espai
dom éstic, es donava també en la capaci
tat productiva, segons hi haguessin ins
teuscions per a la producció vinícola o
no . En tercer l/oc, la casa comprenia un
conjunt de percet-les situades en I/ocs
diferents del terme municipal, de forma
que I'habitual consistia en comptar amb
una oe rce t-te d'horta i una o més pa r
ce l-les de vinya.. Fins als anys seixanta
del segle XX, la majoria de la població
tenia una exp lotació consistent en tres
elements: una o més percet-les de vinya
(el tras), una casa habitatge, i una o més
percel-les de regadiu per al consum
familiar (11ortet). Malgrat eixo , les dife
renc ies de propietat eren significa tives,
pel que van generar-se tr es g rups
socials diferenciats : els jornalers i petits
p rop ie taris (amb men ys de 4 Ha ., la
majoria menys de 2 Ha .), els mitjans
(entre 5 i 14 Ha.) i els benestants (més
de 15 Ha.f. Les diferencies entre pro
pietats eren , tanmateix, notables, des de
pe tites cases que no arriba ven a 1 Ha.
FmsadEftresquepod~narribara~s50

Ha
Tanmateix, I'estructura de la casa cal

contemplar- la com a un element mo lt
més flexible i din émic que el model de
casa que s 'ha defin it per al Nord de
Cata lunya , tant a les zones d 'habitat dis-

de la tit-toxer« (23% el 1903) i que va a tomar a créi
xer e/s anys de la postguerra (35% el 1945) per des
prés tomar a decré ixer (23% el 1965). Font: censos
de pob lació. Arxiu Mun icipal.

2 Comparant el cens de la població del 1867 i els
cadastres de t'époce. trobem que el 69% deIs grups
residencials eren jomalers o petits propietaris, el 18
tenien una propietat mitjana i el 5% eren benestants
(a més d 'un 8% dedicats a d'altres acti vitats profes
siona/s diferents de I'agricultura).

pers com en els pobles compactes del
Pirineu. Al Priorat, i en general a tota la
zones on predomina un monoconreu, les
diferencies socia ls marcaven l 'existén
cia d 'un gran nombre de cases de petits
propieta ris que subsistien a costa del tre
bal/ com a jornalers de les cases més
grans i que canviaven amb treq ú éticie
de residencia. Alho ra , I'agrupament
compacte i la dispe rsió de la propietat
feien que el més important era recons
truir en cada generació la propieta t, de
manera que era habitual que part de
l 'h er énc le en forma de d i ferents
percet-tes es distribu ís entre els diferents
fil/s o filies . Per eixo, alllarg de la história
trobem fortes variacions en la composi
ció familiar, adaptant-se a les condicions
socioproductives i practiques heredit é
ries que tractaven de compensar aques
tes oectuecions.

A ba nda d 'aquests elemen ts , per
entendre les característiques del siste
ma familiar priora tí cal tenir en compte la
seva forta dependencia de la producció
vinícola. Les cases, en el sen tit soc ial de
propieta t i de grup residencial, han hagut
de ser estructures flexibles pe r adaptar
se a les conjuntures produc tives d 'un
monoconreu mott fort. Com la resta de
poblacions del Priora t, Grata l/ops i Torro
ja havien conegut una forta expansió
vinícola com a monocultiu al I/arg deis
segles XVIII i XIX (del 54% el 1800, el
90 % de la supe rfície cuftivada eren vln
yes), que es va veure trenca da amb la
cris i de la tñ-toxere de finals del XIX. La
deb il base productiva comarcal i la defi
cie n t p roducti vita t moti vada per les
característiques del medi, no va poder
sobreposar-se a I'impacte de la destruc
ció de les vinyes i a la menor importancia
del vi en el mercat cetei«. pel que la dts
minució deis cultius i de la població fou
considerable. Mentre que a mitjans del
XIX (el 1842), Gratal/ops comptava amb
1.117 habitants i Torroja 8 19, entre els
censos del 1887 i del 1900 un de cada
quatre p rio ra tins va em ig rar en poc
menys de tretze anys (Gratal/ops va pes
sar de 984 a 706 hab itants i Torroja de
980 a 719). La davallada va ser enca ra
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més forta entre el 1920 i el 1940, pe r
dent-se el 34,2% de l tota l d 'habitan ts
(42 7 i 341 habita nts, respectivament).
Després d 'una certa estabilitat a la pos
tguerra, la onada migratoria continua
entre el 1960 i el 1976, amb una nova
pérdue del 40 % deIs habitants (306 habi
tants i 191)3. Persl-lelemem, la superfí
cie cultivada s 'ana reduint cons iderable
ment: entre el 1900 i el 1982, Gratallops
va passar d 'un 87% a un 4 1% de la
superfície cultivada, i Torroja d 'un 87% a
un 41 %.

Aquest text pretén mostrar les practi
ques herednéries del Priora t a través de
la recerca portada a terme en dues
poblacions de la comarca (Gratallops i
Torroja) a partir de doc umentació diver
sa deIs segles XIX i Xx. El text compren
dos apartats: en el primer, i a partir de
I'analisi deIs capítols matrimonials del
XIX"', presentarem el sistema jurídic en
que es fonamenten les practiques here
ditaries , indicant les diverses institucions
i les se ves especificitats per a la zona.
En el segon aparta t p rendrem com a
base l'snslis! de les transmissions here
aitéries entre 1867 i 196!!', per suggerir
qu ines han es ta t les practiques més
habituals en la transmissió de la propie
tat.

EL SISTEMA JURíOIC:
ELS CAPíTOLS MATRIMONIALS

Amb I'objectiu de regular el pa trimoni
dins del matrimo ni i es tablir les condi
cions de l pacte o alia nr;a ent re dues
fa m ílies , els Capítols Ma trimonials
representen un veritable codi de l regim
economic del grup corres ident. Marquen
les co ndic ions es tructu rals de l g rup
dom éstic, atribue ixen la contribució del

3 L'evolució posterior de la pob lació no és I'objec
tiu d 'aque st article, pe ró com a reter éncis podem
indicar que la població ha anat baixant fins el 1996,
amb 221 hab. (Gralal/ops) i 129 (Torroja) , per des
prés experimentar una estabilització coincidinl amb
la recuperació económica de la comarca (222 i 142
respectivamenl, el20(4). Ouant a la superfície cutti
vada , Gratal/ops ha passal de 130 Ha. (1989) cutti
vades de vinya a 200 Ha. (1999) i Torrojs de 49 a 56.
Fon t: IDESeAT.

• Tols els cap ílo ls matrimonials consultats proce
deixen de documentació particular de Gra tal/ops i
Torroja . Només és possible la consulta de aocu
ments amb cen t anys d 'anliguitat, pel que no hem
incorporat inforrnacions postetio rs al 1900.

5 L'an;!¡lisi de les transmissions nereait éries s 'ha
fet a partir de la reconstrucció deIs cursos dom es
tics. Prenent com a base s éties consec utives de
censos i padrons d 'hab itants, s 'hi ha creua t les
dades procedents deIs registres parroqu ials i civils i
les dades procedenls deIs aiterent» cadastres i emi
lterements, observant així les transmissions de la
p rop ieta t. Fonls: Arxiu Municípals de Gratal/ops i
Torroja; Arxíus Perroauis ts de Gratal/ops i Torroia.

mari t i la muller i defineixen la natura deIs
béns matrimonials. A la vegada, regulen
un cicle familia r, des de la seva creació
fins a la seva successió per un altre o la
seva desaparició. Els Cap ítols Matrimo
nials podien ser atorgats abans o des
prés de la celebració del matrimon i, pero
per regla general es fe ien uns dies
abans. Per subscriure 'l, acudien al Nota
ri els pa res de Is nuvis o, en la se va
ebs éncie I'hereu del difunt, a més deIs
nuvis. Durant el seg le XVIII i els primers
dece nnis del XIX, eren una practica gai
reb é unénime en tots els matrimonis : a
principis del XIX, el 98% deIs matrimonis
celebra ts a Grata llops (180 1-1820) van
subscriure cap íto(s. L'Església, en aquell
moment encara diposit érie d 'aquests
documents fins que van passar a les
Notaries, condiciona va la celebració del
matrimoni a t 'exist éncie del contracte
matrimon ial. Després, tot i que comen
csren a disminu ir, la signatura de cap í
tols fou msjoti t érl« en els matrimonis fins
el 1870 (e l 51 % entre 1851 -1870) ,
comencsnt a decréixer des de lIavors (el
31 % entre 189 1-1900) i caien t en desús
lentament al llarg del XX, de forma que
després de la Guerra Civil mo lts pocs
matrimon is signaren cepitols',

El contingut de tots els Capítols obser
vats al Priorat és torce similar. S 'inicien
amb la presentació jurídica deIs essis
tents, la seva edat, estat, professió i rela
ció de parentiu. Després sequeixen les
diverses clausules que, en síntes i, acos
tumen a ser les següents: 1. Donacions
pa tema ls vers el marit; 2. Donació del dot
a la muilet, per part del seus pares; 3.
Recepció del dot per part del marit, dona
ció de I'escreix i hipoteca d 'algunes pro
pietats del marit com a garantia dotal; 4.
Previsió del regim economc matrimon ial,
habitualment d 'associació de compres i
millores; 5. Previsió de les característi
ques de l 'her éncle i de la transmissió
patrimonial entre els descendents de la
nova parella o en ebs éncie d'aquests. A
través de l'an8lisi d 'aquests pactes i del
seu contingu t, intentarem emmarcar les
diferents institucions jurídiques presents
en els Capítols, analitzant la seva signifi
cació respecte a la transferencia de b éns,
la reproducció domes tica i I'alianr;a.

1. Les donacions paternes i el nome
nament de I'hereu

En el moment del matrimoni, el fill rep
una donació per part deIs seus pares,

6 Font: actes parroquials de Gratal/ops. Arxiu
Parroquial i Arxiu Diocesé .

cons istent en terres , cases, mobles o
diners . En el cas de I'hereu, els pares Ii
fan donació deIs seus b éns, reservant
se 'n el seu usdefruit i la part correspo
nent als drets legítims deIs se us ger
manso El fill, així, esdevé propietari des
d 'aquell moment deIs béns deIs pares,
pero aquesta propietat no és plenament
efectiva fins a la mort d 'aquests, pel que
la donació a la practica equival a la pro
clamació pública de qui és I'hereu. Fins
aquell moment - si el pare o la mare
encara viuen-, cap document indica qui
ha de ser-ne I'hereu i, malgrat la prefe
rencia pel ptimoqénit, el pare i la mare
són absolutament lliures de nomenar un
fill o un altre. Semblant al que indica Cla
verie (198 1:332), el pare, o en el seu
defecte la mere, «msntenien oberta la
competició entre els ge rmans tot provant
la seva dec isió futura i preparant la seva
política d 'aliances d 'acord amb el seu
poder de dec idir I'hereu i de casar-lo" .

La donació, pero, no implica una " jubi
tsco» deIs pares i una plena autoritat del
fill casat dins de l grup doméstic, car
aquest es troba amb unes psrcel-tes que
- si bé té la garantia absoluta que seran
d 'ell- ha de treballar sense poder ven
dre- Ies i amb I'obligació de pagar poste
riorment una part legítima als seus des
cendents. Respecte al fill hereu, dos són
els tipus de donacions presents en els
Capítols Matrimonials prioratins. El pri
mer, menys habitual, consisteix en la
promesa d 'heretar tots o una part deIs
béns, després de la mort deIs donadors,
mentre que el més freqüent consistia en
I'anomenada donació «inter-vivos», En
aquest cas, el pare i la mare nomenen
hereu al seu fill en el moment del matri
mon l, ja sigui de forma conjunta o sepa
radament percadascun d 'ells. En aquest
ces, I'hereu rebia la major part de la pro
p ietat, generalment composta per una
casa , una percel -le d 'horta i una o diver
ses percel-les de vinya.

La donació es fa amb una serie de
condicions per assegurar el manteni
ment de Is pares i l 'heréncie als altres
ge rmans, amb una serie de clausules
que limiten les possib ilitats d 'acc ió del
fill. És a dir, els pares es reservaven una
part deIs béns perdisposar-ne lIiurement
en el moment del tes tament o bé una
pa rt de l 'her éncie " para acomodar o
dotar a los otros hijos" . A m és, general
men t, la donació es feia reservant-se per
part deIs pares la reserva deIs béns en
regim d 'usdefruit.

2. Eldat

Jurídicamen t, s 'entén com a dot allo que
la muller, o d 'altres en el seu nom, entre-
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guen o prometen al marit per al sosteni
ment de les necessitats de la família
(Maspons, 1956:33). La seva aportació
constitueix una exigencia ga irebé
imprescindible per a la celebració d'un
matrimoni, pero la posició económica de
la família determinava grans diferencies
en la seva quantita t. Als pobles estu
diats, ha estat corrent aportar el dot de la
muller mitjsncen; una quantitat económi
ca (variable segons la posició económi
ca de la fam ília), mobles , roba d 'ús i
joies, complementades en el cas deIs
benestants per alguna percel-ts i cases.
Habitualment, el dot és considerat com a
una anticipació deIs drets legítims.

Vegem, com a exemple, la relac ió deIs
béns economics i mobles aportats en
uns capítols matrimonials del 1897, en el
qualla filia rebia un dot de 1.000 lliures :

«(... ) donan y per ti toI de donació
pura y perfecta, simple e irrevocable
dita entre vius, otorgan y consedeixen
á la mateixa neta y filia present y als
seus en pago y satisfacció per tot dret
de Ilegítima paterna y materna, sirn
plement de ella , part de cre ix, daixa a
ella feta per sa difunta mare en son
últim testament (...) la cantidad de mi
lIiuras moneda Barna, esto es 500 lo
dit Fran-cisco (avi), y 550 lo pred it L10
rens (pare), y a més : un lIit parat amb
matar ás, dos co ixins plens de llana,
colxa, dos lIansols, tres coixineres
blancas, tres parells de indianas ,
cam isas entre ellas dos de lIinet, una
de tela, sis cam isas de cotó , sis tova
1I0ns, una tovallola, un vest it negre de
escot non de indiana, dos capidas, 18
cam isas de bri , 6 pare lls de
co ixine-ras, 12 tovallons, 9 anaguas, 1
mantellina de frane la, una caixa amb
la roba del us y part de son fad rinatge,
y una calaixera. Pagador 400 lIiuras
roba y IIit Ycala ixera lo dia de lo espon
sori , de dit dia a un any 200 lIiuras y
aix is cada any igual cantitat en dit dia
hasta son paqo. »7.

Els estudiosos del Oret Civil ha emfa
titzat la significac ió del dot com a un ele
ment que assegura a la muller un patri
mon i estable dins de la unitat on va a
residir, aportant-Ii una garantia a las
seva pos ició d 'exclosa del patrimoni de
la casa on va a residir. Tanmateix, més
enlla d 'aquesta explica ció , el dot té una
importancia fonamenta l en el sis tema
económic camperol, en la transmissió de

7 Cap. Matr. entre A. Fabregat i M. Ros. Grata
llaps, 29/9/1897. Doc. Particular.

la propietat i en la definició deIs meca
nismes d 'aliam¡;a. Molts antropólegs han
insinuat que el dot té sobre tot una
importancia de ceréoter simbólic, ja sigui
com definitori del rol femen í o d'un siste
ma d 'estratificació social. Aix í, Hand
man, en el seu estudi sobre una comuni
tat grega ( 1983:100) considera que el
dot no és únicament I'índex de la riquesa
d 'una família , sinó el «rnode d'avaluació
-a contrario- del valor moral o lisic de
les seves filies ". En la seva opinió, I'as
pecte economic de la transacció dotal
desapareix darrera d 'una serie de valors '
com el sentit del deure, I'amor patern,
I'honorabilitat, etc. Per la seva banda,
Assier-Andrieu, destaca també els
aspectes simbólics que configuren la
natura del dot (198 1:159) constatant que
es tracta d 'un element estrany dins de
I'economia camperola (no es transfor
mara en capita l circulant), pel que es
converteix sobre tot en un element de
representació, de prestigio

Tanmateix, per nosaltres, i en el con
text de la societat analitzada, el dot no té
només una significació de cer écter sim
bólic, sinó que suggereix sobre tot unes
limitacions materials i té una importancia
económica decis iva. En la seva funcio
nalitat económica i soc ial hi descobrim
tres funcions b ésiques. En primer lIoc, el
dot té un paper específic en I'economia
domestica camperola i no és un element
económic estrany: esdevé necessari per
al fons conjugal de cada matrimoni i
actua, a la vegada, com a sistema credi
tici i d 'endeutament. Des d 'aquesta pers
pectiva, en segon lIoc, el dot contribueix
a defin ir els elements de diferenciació
social: I'elecció de la muller esta va estre
tament condicionat per la quan titat del
dot que ella podia aportar. Finalment, el
dot actua com a un element compensa
tori en la xarxa complexa d 'neréncies i
aliances. Cap matrimoni podria celebrar
se sense que els pares d 'ambdós es
posessin d 'acord sobre la quan titat del
dot . Si un matrimoni es celebrava sense
el consentiment deIs pares, la jove pare
lla no podria comptar més que amb els
seus propis i escassos recursos. Com a
contribuc ió necess érie pe r a I'economia
domestica, el dot no es convertia, des
prés del matrimoni, en un capital immo
bilitza t, sinó que sovint era posat en cir
culació, per a la compra de noves terres ,
cons trucc ió d 'una casa o adquisició de
robes. El seu valor económic era sovint
superior al d 'una casa o una vinya, més
important si ten im en compte la debil
presencia del diner met éi-tic en la socie
tat rural del XIX.

NARRIA
Per als benestants i tnitiens ascen

dents , el dot els permetia, d 'una banda ,
incrementar la seva propietat mitjsncent
compres i noves adquisicions de terra.
També amb treq úéncie, els permet ia
comptar amb un capital en diners mitjan
cent el qual actuaven com a prestamis
tes. Per a les famílies de major o menor
posició económica; el dot respon a lógi
ques diferents. Mentre que per a les
c1asses benestants el dot representa un
mode de defensa de I'explotació agríco
la i la seva propietat, impedint la seva
fragmentació en explotacions menys
productives i evitant així el matrimoni
entre membres de c1asses diferents, en
canvi per a les c1asses subordinades és
un cam í d 'empobriment que dificulta la
mobilitat soc ial Com assenyala Goody
(1986), el sistema dotal esta íntimament
relacionat amb l 'nerencie bilateral, en
permetre la transmissió de la propietat
fora del grup de filia ció unilineal, a la
vega da que afebleix I'estructuració de
grups de parentiu. De t'enslis! deIs Capí
tols Matrimonials pot dedu ir-se un cert
desig de fer complementénes les aporta
cions d 'un i altre costal. Amb les dona
cions que es fan al marit i el dot, s 'inten
ta construir, en cada generació, en cada
acta nota rial, un capital que permeti a la
jove parella poder comptar amb els béns
necessaris per insteuer-se. construir el
- tons corfuqet». Entre donacions i dots
es configura, en definitiva, una herencia
bilateral. Des d 'aquesta perspectiva, la
func ionalitat d'ambdós és similar, dife
renc iant-se sobre tot conceptualment i
jurídicamenl. Si bé tant els fills com les
filies no hereus poden rebre una quanti
tat de diners, només el diner que rep la
filia és constituts com a dot. Com assen
yala Claverie (198 1:332) a la regió fran
cesa del Lozére, podria dir-se que el
pare «dóna la part leg ítima als seus fills
deis dos sexes, com a signe d'exclusió
del patrimo ni financer, i que les filies , en
el moment del contracte mat rimon ial al
Notari, transformen aquesta legítima en
dot ». El sistema dotal era -en definiti
va-, una pece fonamental de la trans 
missi á patrimon ial bilate ral. Oarrera la
justificació legal d 'una seguretat econó
mica per a la dona , el sistema dotal es
converteix així en paradoxa de la situa
ció femenina. O'una banda , gracies a ell,
la dona accedia a la propietat i tenia un
paper clau en la configuració del pa tri
mon i, aportant una quan titat económica
o unes terres imprescindibles per al nou
matrimon ioO'altra banda , jugava en un
pla inferior de la transm issió patrimon ial,
car el dot passa a ser adm inistrat pel
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ma rit i opera va com a un mecanisme
d'una major circu lac ió patrimonial.

3. L'administració del dot i el seu
retorno L'escreix

El do t pertany a la mu ller, pero és el
marit qui, durant el ma trimoni, té el domi
ni deIs béns dotals i qui els administra ,
ha -vent de retornar-los només en cas de
dissolució del ma trimoni o mort sense
successió. Per garantitzar aquesta res ti
tució, es procedeix a hipotecar a favor de
la dona una part deIs béns del marit,
equivalents al valor del dot rebu to
Vegem-ne un exemple:: «Dicho Don
Lorenzo acepta la anterior constitución
dotal; y en garantia de dichas dos mil
seiscientas sesenta y ses pesetas sen 
senta y seis céntimos [import del dot] (...)
espontáneamente hipoteca toda aquella
pieza de tierra de la partida Camp d'en
Piqué a él dada en el primero de estos
Capítulos ( ) cuya hipoteca consienten
sus padres ( f .

A canvi del dot, el marit, amb el con
sen timent deIs seus pa res, fa la dona ció
de I'escreix o esponsalici, aproximada
ment un 20% del valor del dot, que s 'in
corpora al patrimoni de la dona pero que
quedara administratpel mateix marit, pel
que molt poques vega des arri-bara a ser
pagat realment. Amb la funció de crear
un fons de reserva peral cas de ruina del
marit i, mort ell, un recurs per a la dona i
els fills , en I'origen de I'escreix hi havia
probablement un paga-ment simootic
per la compra de la virg initat de la núvia.
El mateix Dret Civil el qualificava així
(Borrell, 1923:276) i en els Cap ítols del
XV/II així s 'indicava: «Lo sobrenomenat
Pau Fabregat accepta la const itució
dotal feta per dita Maria Ros a son favor
(...) pe r lo qua l, y per sa lloable virg initat
li fa de creix , augment o donació per
naces de la cantitat de cinquanta lliures
Barna (...),,9.

Pero a més d 'un instrument de con trol
de la sexualitat d 'acord amb els interes
sos familiars , en I'escreix hi veuríem un
cr édit o fons economic destinat a com
pensar el treball femení de producció i
reproducció. Quant a la producció, I'es
creix esdevé una rem uneració per la
diteréncle en tre el treball aportat i els
béns que es reben a canvi, fonamental
ment I'habitatge i el menjar. Com a com
pensació per la reproducció, més que en

8 Cap. Matr. entre L.Fabregat i A. Auqué. Falset,
14-3-1884. Doc. Particular.

9 Cap. Matr. entre P. Fabregat i M. Ros. Grata
/lops, 26-1 -1798. Doc. part icular.

relació al pagament per la virginitat, res
creix ve a sign ificar el pas de la núvia a
un altre grup domes-tic, al qual aporta
uns fills que s 'inscriuen sobre tot (mal
grat la filia ció bilateral) en la línia del
marit. En definitiva , com es demana
Assier-Andrieu (198 1:15 7-158), I'escreix
«assegura la transferencia alllinatge del
marit d'alguns drets sobre la dona propis
del seu lIinatge, pel que convé lIavors
interrogar-se en quina mesu-ra la dona
s'integ ra en el llinatge del marit i en qu i
na mesura con-serva els drets en el seu
lIinatge natal ". Dot i aixovar actuen,
dones, com a part d 'un conjunt d'inter
can vis, de donacions i con tradonacions,
de dots i contradots. Ara b é, la dona
poques vegades arribara a poder disfru
tar del dot i de I'escreix, sempre adminis
trats pel marit i havent de passar, en el
moment de la mort de la muller, als seus
hereus. Per contra, la se va restitució es
fa efectiva molt poques vega des: si el
marit mora , el més freqüent ha estat que
la vídua continua vivint amb els seus fills
o amb els seus sogres, pel que lIavors la
rest itució ja no és obligada. Per eixo, a la
practica, el dot és rest ltuit molt poques
vegades: en el cas d'un matrimoni sense
fills (i encara no en tots els casos), de
dec laració de nul ·litat del matrimoni o per
ebs éncie o abandonament del marit
(pero no en el cas contrari). Per s ixo, el
que assegura economicsment a la dona
vídua no és tant el retorn del dot, sinó
sobre tot la seva condició d 'usdetructue
ria.

4. L'associació a compres i millores

El Dret Civ il cetel« especifica que el
regim economic del ma trimoni sera el
determina t pels Cap ítols. Al Priora t, el
reg im més freqüent ha estat el d'asso
ciació a compres i mil/ores , especificant
que -els futurs cónjuqes s'associen a
totes les compres, mi-llo res i augments,
sent liqu idador i adjudicador deis béns
aquell que sobrevisqu i». Si els pa res
del marit o muller amb els que es con
viuré encara són vius , lIavors I'associa
ció s 'amp lia a ells : «Los co njugues y fill
Yfutur mu ller de son grat y certa ciencia
se acu llen y asocien a totes compres y
milloras, guañs y adqu isic ions de bens
que constan lo prese n matrimo ni entre
ells se fa ran; vivint los cuatre al cuart y
los tres al te rs y los dos pe r rnítad .»10.

També pot ampliar-se a ls avis de la
casa, si sobreviuen , o fins i tot, en el cas

10 Cap. Matr. entre T. Cots i T.Borja. Fa/set. 21
12-1839. Doc. particular.

del vidu amb fills que es torna a casar, a
la segona muller. El fons a repartir esta
format per les compres (tot allo que
s 'adquireix a tito! mentre sobreviu t'es
sociació , excepte el que s 'adquireix i
amb béns propis) i les mil/ores (tots els
augments de valor deIs béns sobre els
quals es constitueix I'associació). La
dissolució de I'associac ió és prevista en
els Capítols. Si és composta pels con
sorts i els pares del marit, la dissolució
es produeix en cas de la mort de la
dona , o del marit sense descendencia, i
també en cas de dissolució legal del
matrimonio Per contra, en el cas de la
mort deIs pares o del marit amb descen
dencia, la societat no es dissol, car la
vídua podré continuar viv int amb els
seus sogres o hereus.

5. Previsions de successió

En les seves darreres clausules, els
Capítols suggereixen I'ordre de reterén
cies respecte a la successió. Aquestes
previsions són, més aviat, I'expressió de
les preterencies teotíques, el desig de
protegir ets drets de successió i
d'as-segurar a la vegada el manteniment
del vidu o vídua dins de la llar. La vídua o
el vidu han de tenir dret a ser alimentats
i ocupar habitatge, pero davant del risc
de que, per un segon matrimoni, t'tieren
cia pugui anar a una altra direcció, es
prescriu que t'neténcie sera per als fills
d'aquell matrimoni, deixant al coniuqe
sobrevivent com a usdefructuari:
«Dichos consortes han convenido que el
sobreviviente de los mismos, por mien
tras permanezca viduo, sea usufructua
rio de tatos los bienes y derechos deja
dos por el premuerto, tanto libres como
sugetos a reversión en estos cap ítulos ; y
siendo ella la que sobreviva , también
quedará á facultada aun cuando dejen
hijos, para hacer propios los frutos
sobrantes y aumentos que del usuf ructo
resulten»" .

Junt amb I'usdefruit, els Capítols pre
veuen com sera practicada la successió
si abans no es fa testament, capacitant
al coniuqe sobrevivent per elegir I'hereu
d'entre els fills, donant els drets legítims
als altres fills, o bé per a repartir t'ner én
cia. La /libertat del conjuge sobrevivent
per elegir hereu, tanma-teix, queda torce
limitada a la practica. En alguns casos,
la /libertat d'elecció de I'hereu quedava
condicionada a la crea ció d'un -consell

11 Cap. Matr. entre M. Bes i T.Carreras. Falset, 6
t 1-1885. Doc. particular.

78 _



Quad re 1. Propo rció de formes d'heréncia a Gratallops i Torroja (1867-1965)

Tipus 1867 1901 1926 1941 TOTAL
d'heréncia 1900 1925 1940 1965 1867-1965

1. Hereu únic 66 ,0 59,0 46,9 58 ,3 58,1
2. Hereu princ ipal 24,5 24,1 33 ,3 28 ,1 27,6
3. Repartiment no igualitari 5 ,6 7,2 11,1 6,2 7,2
4. Repart imen t igualitari 3,7 9,6 8,6 7,3 7,2
2+3+4 33,8 41,0 53,1 41 ,6 41,9
Total 106 83 81 96 377
Dese. 12 5 3 8 34
TOTAL 118 88 84 104 411 I
Font: elaboració prop ia, a part ir de la reconstrucció deis cursos doméstics .

de fam ilia» integrat per un parent de
cada línia de successió, mentre que
sovin t els Cap ítols ja expressaven un
ordre de preferencia que privilegiava el
p rincip i de masculinitat i els fills del pri
mermatrimon ioA m és, cal tenir en comp
te que el cónjuge supervivent poques
vegades arribara a la tria de rnereu, car
aquesta elecció ja s 'expressava en els
testaments.

En definitiva, els Capíto ls semblen
configurar un procés de transmissió o
devo lució deIs béns de caire cíclic, repe
titiu : el pare nomena el seu fill hereu,
quedant com a usdefructuari; el fill que
es casa preveu ja el sentit de transmissió
d'aquesta propietat que acaba de rebre i
les garanties per al cónjuge sobrevivent.
La incompatibilita t assenyalada per
Oavis entre els princip is d'igualtat i d 'in
dependencia pot ectsrir-nos millor la sig
nificació deIs Capíto ls dins de l curs
domestic. Per a aquest autor ( 1983:
181), la incompatibili tat neix d 'una doble
cons ideració: a) que les persones es dis
persen amb el matrimoni; b) que , per
contra, la propietat es dispe rsa amb la
mort . Com a conseq úéncie d 'aq uest
doble proc és, poden passar molts anys
(la majoria deIs de més possibilitats pro
diJcti-ves),en els quals el fill viu subjecte
als pa res, sense propietat. En conse
a úéncie, la decisió sobre la transferencia
deIs béns és lógic que es traslladi al
moment del matrimoni, el punt més crític
de la transmissió familiar, quan es pro ve
eix als fills amb els recursos suficients
per iniciar un nou cicle familiar.

LES PRACTIQUES HEREDITARIES

Aquest marc j urídic troba el seu con tra
punt en les estretéqies concretes de
successió. El desenvolupament de l
cicle familiar, la conjuntura económica i
les estrategies nereditéties, i fins i tot les
tens ions i relacions familiars són els tsc
tors que determinaran, en darrera ins-

téncie, la forma concreta de la succes
sió. L1avors, les eleccions fonamentals
respecte a la transferencia de t'nerencie
no sempre podran ter-se d 'acord amb
les preteréncies previstes. L'estudi les
transmissions heredit éries al Priorat
permet comprovar la coexistencia de
dive rses formes de transmiss ió de la
propieta t que es posen en practica en
cada ctrcums t éncie particu lar. A gran
trets, trobem quatre grans formes de
transmissió: 1) transmiss ió de totes les
propietats a un sol hereu, ja sigui a un
hereu únic o a un hereu princ ipal amb
transferencia de diners o béns mobles a
d 'altres p ersones; 2) hereu principal
amb transferencia de terres o cases a
d 'altres persones; 3) repartiment no
igualitari; 4) repa rtiment igualitari . Les
dades que hem obtingut a partir de la
reconstrucció deIs cursos domestics
reve la alllarg del XIX i del XX el predo
mini de la prac tica de la transmissió indi
visa de l patrimo ni: en un 58 % de les
transmissions comptabilitzades tot el
patrimoni immobili ari ha passat a un
hereu únic, i en un 27% la major part de
les propietats a un hereu principal. Tan
ma teix, en una proporció important de
les transmissions (42%) d'altres perso
nes a part de I'nereu han rebu t béns
immobles (terres o cases) com a heren
cia, ja sigu i a través del nomenament
d'un hereu principal i atorgant als altres
algunes percet-tes de terres o habitat
ges (28 %) o la repart ic ió d 'aquestes
(14%).

Si bé al llarg deIs dos segles ana litza ts
s 'observa la presencia de les diverses
formes de transmissió, una analisi histó
rica permet demostrar com aquestes
practiques s'han ana t transformant i hi
hagut una major o menor preferencia per
una o altra forma en alguns períodes . En
aquest sentit, les variacions socials i
económiques experimentades pel Prio
rat al llarg del període d 'analisi, així com
les trans formac ions generals, permeten
explicar forces aspectes deIs can vis en
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les practiques neredn éries. Així, després
de la crisi ñt.toxence , i fins a la Guerra
Civil, va tisver-hi un notable increment
de les transmissions de terres i cases a
d'altres fills diferen ts de l 'nereu. La major
dispersió del pa trimon i va coincidir amb
un major percentatge de formes de resi
dencia conjugal, donant-els-hi quelcom
perpoder estab lir-se i «comencer» en un
con text de forta emigració: la disminució
del nombre de fills i l 'emiqreció va per
metre unes majors possibilita ts de repar
tició. O'aquesta manera, si a finals del
XIX, només en un 34 % de les transmis
sions es produia una cess ió de terres a
persones diferents de t'nereu principal,
entre el 1926 i el 1940 en m és de la mei
tat de les transm issions hi havia una cer
ta dispe rsió de la propieta t. En aquest
sentit, va incrementar-se la fórmula con
sis tent en el nomenament d 'un hereu
principal, que reb ia la major part del
patrimoni, pero donant parts de t'tieten
cia als altres hereus. Pel contrari, a la
postguerra, s 'incrementaren les formes
de transmissió a un hereu únic, explica
ble per una estabilització de la població i
per la manca d 'oportunitats exteriors.
Oins d 'una situació de cris l, el menor
desenvolupament cap italista d 'aquells
anys va permetre una valorització de t'e
gricultura tradic ional i de les formes cut
tura ls que, com t'netencie indivisa, les
sustentaven.

El major ús d 'una forma o altre d'he
r éncie no ha estat la conseq úéncie. úni
cament, de les circumstsncies socioeco
nómiques i de les particularitats de cada
cicle fam ilia r. La posici á social de les
cases suggere ix també varie tats molt
significatives respecte a les practiques
heredit éries. A grans trets, els petits pro
pietaris han seguit molt més la practica
de la indivisibilitat del patrimoni que no
els mitjans i els benestants. Les dades
(quadre 2) són cIares : mentre tneréncie
ha estat meiotit étiement indivisa entre
els petits prop ie taris en un 70% deIs
casos, entre els mitjans ho ha estat el
41 %, i en tre els benestants només el
24 %. Aquests diferents estret éqies eren
j a perceptib les des d 'abans la cris i
ñt.tox énce, si bé van fer-se especialment
notables des de lIavors.

Les diferencies en la forma de trens
missió deIs béns en els diferents grups
socia ls mereixen algunes reflexions. A
l'inrevés que en les zones de transmissió
indivisa es tric ta (com a la Ca talunya
Vella), a la zona estudiada hi ha tres tec
tors que condicionen unes necessitats
de transmissió patrimonials diferents: el
poblament agrupa t, l 'estructure de cfas
ses i la dispersió de les diferents par
ce t -les en 1I0cs di fe ren ts de l terme.
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i Font: elaboració propia, a partir de la reconstrucció deis cursos dorn éstics

Quadre 2. Formes d'heréncia en Gratallops i Torroja , segons la posició social
deis grups residencials (1867-1986)

important, es transmetia d 'una genera
ció a I'altra: el fill elegit rebia com a
mínim la casa familiar, una percel-te de
regadiu i una o més petites percet-tes de
vinya. L'altra part (sovint, les percel-les
procedents d 'aportacions dotals o d'in
corporacions recents) podia ser re
partida amb més facilitat entre els altres
fills, com a element compensatori per a
I'estabfiment de les afiances matrimo
nials. Entre els benestants era corrent
donar a la filia, junt amb el dot en diners,
alguna percet-le de vinya, per completar
I'explotació agrícola del marit. També
era freqüent entregar petites donacions
testsmemeties a d'altres parents.

O'aquesta manera, el patrimoni circu
lava en dos sentits. Amb el patrimoni fix
s 'aconseguia per a I'hereu els elements
necessaris per al manteniment de la
seva explotació, compensant les «pér
dues» de terres (vers als altres ger
mans), mitjencent les terres aportades
pel cónjuge o amb la compra de noves
terres gracies al capital obtingut amb el
dot matrimonial. Amb el patrimoni «cit 
culent» , d 'altra banda, podia comple
mentar-se la posició económica deIs
altres fil/s.
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Aquest últim factor facilita una certa divi
sió deIs patrimonis i, tot al/unyant les
terres i la casa, fa que ambdues no s'i
dentifiquin com a una única unitat.

Per als petits propietaris, la transmis
sió afectava només a una casa i a una o
dues percet-tes. Moltes vegades, aques
tes transmissions es feien hipotecades,
sovint per préstecs destinats al paga
ment de dots . Per sixo, encara que el
seu ideal podria ser la repartició deIs
b éns, la possibilitat de fer-ho era míni
ma, pel que el major predomini de I'he
rénci« indivisa no ha d 'interpretar-se tant
com I'adhesió a una norma , sinó com el
resultat d 'una de les poques opcions
possible. El fill que es queda va a casa , o
el que rebia t'neréncie, tenia solucionat
el problema del seu habitatge i una par
cel-te per subsistir, a canvi del man
teniment deIs seus pares i d'algun germa
solter. A més, es veia obligat a una
important transferencia de diners als
germans i d 'altres parents (sovint I/u
nyans) en concepte de dots, leg ítimes i
donacions nereditsnes, que el portaven
a una situació d'endeutament estructural
i de precarietat económica. Per aixó 50

vint I'hereu principal no ha estat el
primogenit, sinó un altre fill, fins i tot t'út
tim, quan tots els altres germans ja s'han
establert. Per als fills que no es queda
ven a casa, les possibilitats eren diver
ses: si no s 'havia casat a una altra casa,
el seu primer problema era el de trobar
una casa per viure, a la que destina ven
sovint els diners obtinguts s en concepte
de donacions patemes i de dots matri
monials o legítimes. O'altres altematives
eren la seva contractació com a mossos
o criats d'altres cases o bé I'emigració.

Per als mitjans i benestants, en canvi,
t'ñeréncie era un mitja per possibilitar a
tots els fills una posició económica el
més favorable possible. Per aixó , el seu
patrimoni es contemplava des d 'una
doble perspectiva. Una part fixa, la més
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