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CAPÍTOL 8-EL MÓN DEL TREBALL

"No se trata aquí de lo que éste o aquel prole, vio o incluso ei
proletariado entero imagine momentáneamente que es su meta. Se
trata de lo que el proletariado es y de lo que con arreglo a este ser
se verá obligado históricamente a hacer"

(K, Mane i F. Engels)

El primer pas per a entrar en la delimitació i caracterització

dels comportaments de classe es pot donar a través de diversos camins.

No sempre es poden recórrer tots amb idèntiques garanties d'èxit, però un

d'ells és ineludible l'enumeració i descripció de les activitats professionals.

Si la vida privada dels homes i les dones s'articula al voltant de tres

esdeveniments fonamentals com són n&aement, casament i mort, la vida

pública està fortament influïda per l'accés a una activitat remunerada, per

desenvolupar una activitat laboral. La situació de cada un dels individus en

el procés productiu global marcarà, en una important mesura, el seu paper

en la creació i distribució de la riquesa. En recórrer aquest camí, moltes

han estat les aportacions i discussions dels qui s'han interrogat sobre el

protagonisme d'unes concretes estructures socials ¡, sobretot,

professionals, en la conformació dels conflictes de classe (1)

(1)- Sote* ti» po»tcion«m«nu Mène« i epnt»mo¡ogic» totora *l Mnw d» l*t «!**•*• Motto • i Antic

fugim, v*g*u »«n»« .m«nut éM*r «rtwuMyt Q luháet, Hute» y con»ci»no> è* cía» BwMlona 1976 M

W«to*f, Ui ÉBd Bfgim«m> y •! atcifMu drt c«crt«ii»mo B«rc«ton« 1973 R Mouwtwr L«» KWQUIM »oc i«ie«,

•u*nosAtrM 1972 P'obi»m«t v»ttfUrficrtion »ocult DU«eahMfjJaIpnpfai»»»«. pour IM Et«ti aanatiun d«

ift49-i65V P«nt 1965 l 'L« eenecpt é» da**« teci*to «n i'hmo««' R«vu» d'Hmoift Economiou« «t Socm»

1970 pp 449-459 EP Thofnp»oo. La >o'mtc><i>n hitte'ict 0« ta eH» <>*><•<• B«re»k>n« 1977 I Traflieten.

f»vu*tU v con»ci>nci« d» C!M« Eitudio» »obft l« cfiti« dt l« *octtd«d Pf»-tndu«tn«l. B»re«ton«, 1979 Q Rude

R«vu«n« íx>pul«f y swt»Mf»M d« c<«u Barcelona tM1, R Hitton Convicto dt cI«M« ¥ cfm« d«l ttud*h>mo

B«fc»ton* ig«, JA. »towtf, Pod«f homy » «irt>« m «l ».ero XVI »teënd, lt?l Œ3AA,
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La societat de l'Antic Règim és, per definició, un món tri

transició. La mentalitat col lectiva té clarament present ei llast de les

permanències d'una organització encara fortament estamentahtzada,

mentre que, en el rerafons, una cada cop més conscient estructura i

conflictes de classe articulen la convivència quotidiona Són «is membres

de les classes tradicionalment dominants els qui continuen acaparant el bo

í millor de la renda produïda per la majoria silent, però, a poc a poc, fan la

seva entrada en escena nous t vigorosos competidors qui, pausadament,

van acaparant petits espais de poder i algunes engrunes de la riquesa que

els vagarosos privilegiats no es preocupen de controlar. Aquesta és peça

essencial d'una llarga i fonamental controvèrsia sobre la qual cal

reflexionar abans d'endinsar-nos en la pura i simple descripció que ens

menen les fonts documentals al nostre abast Un dsls principals

problemes sobre els quals caldrà interrogar-se amb immediatesa ós la

manera com aquesta organització social conforma i influencia els més

concrets desenvolupaments de les ciutats, aquestes petites illes de pas

ineludible quan hom intenta introduir-se en el complex món de la transició

del feudalisme al capitalisme (2).

«tum»mo» y d»«» Madr<d ifTl P Vita» If}pt6>4a i' ¥OC^ul«>» tf«< •"tl»»'i frftòfjCfl Baretton«, 1>80 pp

1(9-141 , C f S Cartea« i H Peres Bngnoii B co"c»p'o d« d»»«« »oc»»« Ba,»aa_gar¡ |>n§ ductmòq. Madnd

1877 i LO» ..¡Bétadot te J* Mana. Barcelona. liti i» 289-33« W Kui«. FfoMfinfa f métertM at •»

. B«fc»ion« it77 , pp 3 '1-402 Q Ch«uMin«rvJ-Mo8«'«t 'C»pit«i «1 «ruclu-t »ocuï« §ou»

, Ann«i» E S C . 1ff70, B Mandfoy, Un ««»npit d« d^niïefi I« concept d« d>»M

1072, I MMIMO« («d), A>p«ct» of h^tpr, «nd cl»» ;pf c<ou>n«M Londr««. 1 971 R Br*nri*r 'Eitructur« d«

»«frollo»conomK:o»n i« Eu'op» pí·-induwn·r « T M A»lom C H E PMp.n i»d» ; E' Ott«l»

B«/c«ion« i960

(2)- P*r • un intern te a*hrueté <J«i» p*eylnn tr«t» d« eonfiguf«cio te i« »oci»t«l urtjww, v»g»u B

Bwr«iro M«»6n *LM cta*M urb«n«« ̂  Santiago «n •< t̂ jlo XVm Mimeiân te un Mtilo te vite y te

, L* niitofn »octn te Palien »n tm fu«ntt« te protocolo* Samugo te Comportai ¡a 196V pp

D R Ringfov Madrid y t« accnemia opacóla. 1StO-iroo. Mad'id 1SM > i« '»cam aponacio tel

matawautöf a'llmirtamamodaiiiatam! urtoani concani ganatali a il ea»o »pagnolo1 1 tamt>4 la da J E Oaiabart.

•II techno teto nit urbana nalla Cartigha te« »acón XVI-XVM* ambdua» a Chacón Vataf!»'. a .Urmn«* d>
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La autat- una complicada teranyina, el regne de la

diversitat. Com diu F, Lebrun " .la ville est à plie seule un microcosme où

cohabitent tous Im gropes entre lesquels m divise la soc.iété d'Ancien

Régime ." (3), Molts són els arquetipus, moltes les cares, de la autat

moderna; sempre en totes l'organització de tes activitats laborals dels

individus, majoritàriament dels homes, poden servir per definir la seva

peculiar e spécifiât at. la seva situació enmig del llarg i complex procés de

transició, J Meyer, fent balanç d'algunes de tes principias aportacions de

la recerca francesa recent, ofereix un intent de classificació de les

tipologies urbanes en quatre grans grups, definits en funció c*els principals

sectors d'activitat que en elles es desenvolupen: primer, les que tenen una

molt important proporció de població rural; segon, les que distribueixen de

manera uniforme en l'espai els diversos sectors de l'activitat econòmica;

tercer, les que acumulen una forta varietat i diferenciació sòcio-

professional que es plasma en una gran segregació, en barris o altres

morfologies de l'estructura urbana, entre Its diferents capes de la societat,

model aquest que acumula les més grans diversitats, i, quart, les grans

ciutats, les que són caps visibles de xarxes de diferents tipus oe relacions

(eclesiàstiques, judicials, administratives, econòmiques, etc.) i que actuen

com a pols d'articulació de l'activitat humana dels encontorns (4), Aquesta

és una de tantes possibles propostes taxonòmiques que s'han proposat

com a balanç de la recerca sobre l'evolució del poblament de la ciutat

moderna i el que és més important de destacar és que, en qualsevol de

les propostes de definició que es poden arribar a plantejar, el paper de

l'activitat laboral humana és una peça impossible de deixar de banda,

P)- f L«brun *Ui d«mogrtphi« jrfc«in« «n Ft«nc» »ou» ! Anci«n Règim« Pro'ji·m·· d« method»',

A.PJ.M.A.Ç.M.. P 27S

(4). J, M»y«f Étud«» »uf l»f ytll«» »n Euroç« Otod«m«l» (m.h«u -)u XVII.» ».«ç1« j I« v»»11« d« I«

R+vQtuUorEr»nc«i»«i vol t, Pwte, 11TS, pp 201-202
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perquè aporta matisacions d'orore qualitatiu per sobre de Im purament

quantitatives, pròpies de l'estadística sobre la urbs

Per tant, cal revisar arrft deteniment Its característiques de

l'estructura sòcio-professiona! das d'un primer apropament bàsicament

descriptiu per tal d'arribar a definir en quina de les possibles tipologies

urbanes es poden inserir les peculiaritats de la ciutat de Lleida ai segle XVI,

l'entitat de ies quals no farà altra cosa que permetre'ns un millor i més

precís apropament a la manera com en ella es poden trobar larvats, en

expansió o totalment soterrats els gèrmens que, a la llarga, permetran o

no el pas des de la societat feudal a la capitalista, I és que, "a pnorf,

probablement, no ca! dubtar gaire a l'hora de pensar que la vila objecte del

nostre apropament es podrà definir, com la gran majoria de les que es

troben en els seus encontorns, com una barreja de les peculiaritats de les

dues primeres categories, ies cw*ats predominantment agràries ¡ les que

acumulen una gran varietat d'activitats, on els menestrals són reis,

distribuïdes de manera dispersa a través de l'espai urbà. No avancem,

però, els esdeveniments í llisquem, pausadament, a través dels indicis que

ens parten dels components del sempre complex teixit social.

Dèiem que l'anàlisi de l'estructura dels oficis, és una bona

manera d'apropar-nos al joc de forces establert entre les diferents classes

socials. La realitat és que té, al darrera, una ja llarga trajectòria de recerca

valorativa respecte als límits i perspectives oferts per tal proposta

d'apropament analític (5), ja que, si bé és una de les primeres eines per

(5)- Vaga-u antrt aJtroa dins u aqu«*ta 8ma d* r*e*rea laa »potación» da J Port« *LM ea4*fo«aa

*œtQfwefM*ofln**M' • Q f mtimtnri > f N«vi"r Tfiü da toletean, du Vmtml vol I, Paru i960 A Daumard i
f Fyrat, 'Structure» at raia«ion» »OC>*>M è Pan« au fwltou du XVMè Metí«', Cjhfffjd»« Annal» núffl IS, Pan»
tWi, P Furat, "Structura» «ocíala« panwww** au XViil« «eel* i. apport tí un« ten» fiacai«' Annal«« E.8 C.
196V pp 939-956 M Vovtil« 'Probiam«« méthodologique po»M par lutltMtion da« »ourca« da
i»nf»fliatramam daña una «tuda d« fatwelyf« tocitàf, Bultalin é» to »action d'nmo(fa modama m

19tt, pp 49-106 A Daumard 'Structura« «ocíala« at cia«aam«m »ocio-prerlaationnai L apport
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endinsar-nos en l'estructura de classes, no sempre podem entrar w ei

significat real que, en el conjunt da l'organització social, implica l'adscnpoó

a un o altre ofici i, més aneara, no sempre sabem an quin gran sector

d'ocupació cal englobar cada professió. P. Vilar ans racorda ta necessitat

de ser cautes en aquest sentit quan comenta que:

" . nos es más fácil saber cuántos panaderos y zapateros había en
una pequeña ciudad del siglo XVH que saber exactament cuántos
asalariados propiamente dichos había, y cuántos empresarios o
rentistas. No hay que ocultarse a uno mismo que hay un peligro en
esto No se trata de que la "profesen1* registrada por tas
no sea un dato necesario « interesante, pero no habría que pensar
que lo aclara tooo Las distinciones actuales entre "cuadros
superiores", "cuadros medios1* corren el pelero de encubrir bajo
esta jerarquía de prestigio y de autoridad las divisiones verdaderas
entre funciones asalariadas y funciones que participan por
delegación de tos poderes del capital ." (6)

La reflexió és absolutament a la nostra realitat,

més quan la informació que prové dels llibres sagramentals ens resulta

indicativa solament a títol descriptiu des del moment en què no va pariona,

de cap de les maneres, a dades que ens permetin conèixer el nivell de

riquesa dels individus en ü moment d'inscriure una criatura recién

nascuda o quan se celebra el casament i, per tant, i això és molt important,

la nostra proposta taxonòmica segueix un criteri estrictament funcional per

exigències de rigor. En el moment de valorar, amb referències, la

notarial*» mm XVWè at XKè «Mctaa* Havua 19K pp 1»-1S4 , *Un* rafêtanc« pour

fétyda da* «Mietet urbain« «n F f «ne« mm XVtJa at XKè «ecte* Prof« da cod« *coo-D'o»»M.onn»!- Revu«

ti QgftefljBOfjHjf t863 pp 1ÍW10 J oupaqmar •Pret··nw· da la eoÄeal»« «ocio-

prrtaaaiwtnail*' Htüatfi ....tfleaj». Saureai m rnjls®m Pam ifiî pp 157-1·1 a Dauwattí, 1««« mutet

d hiato«« «ocíala fwwaftBtramafll o«« nwlatom« p«' déeé* U XU* arfendtstamani d« Para «n 1M1 at tfttr

dHutoif« Écaneinteiü al tefiala. 1M? DC W 78 DO AA gwra« atf^paf. Par» lt?3 A Daaroatera«

pour i>>nto<r« OM noma·xiatur·« *oc.o-pro»a«.onn«ii«»' Patf t»w *»:*>'• á» If St«ii«t>qu« Pam

1977 pp Hft-232 R Hubatfiar toeiaM global« «t population ag-icoi« jn «««ai M ci«»»i<ic«tion o«*

oaUgonaa •etie·iïfela·awwialia·' B«vu« tffuttof« modamt at egnmnpafajpa t XXW, 1ÜO, pp 313419 t O

ZaMar L«« facanaaman» >vonna>t d« IM7 al iMt. D«moQf«prn« hittonau« «i a«cq'<p^"« *oci«i« Lyon, '983

D MartHa *LM ciawamant» prelaaaaiofinal» aaa «nquataa M mobiii«' Amala« E. S C... mim • 1MO pp 1917-

1333

(Bi-P Vttat. ¡mención ë vpeateáano pp i35-'36



posició en §1 conjunt dn la societat és on podran entrar atret

consideracions que no es poden despendre del buidat dels registres

parroquials Ptrò, això, no és tot, A més a més, cal afegir altres

imposades per la base heurística a l'hora de fixar entens de ponderació

(7),

Els registres parroquials són eines de caire secundari en el

moment d'intentar introduir-noj en l'estudi de les estructures socials, en la

seva evolució, en els rfmes de les diferents aeavrtats, «n la major o menor

incedència d'un o altre sector en ei conjunt de les activitats de la

ciutat, an les jerarquies que el món del treball imposa i en la manwa com

tota aquesta eonflictivitat amagada es trasllueix en les lluites i relacions de

poder en tes del govern municipal Dels n'hem

extret, com ho han fet abans que un i el

nombre de que s'hi dedicaven en un period« que la

durada de tot un (8) No obstant, la no es pot considerar

completa ja que no sempre es deixa constància de la professió de tots els

individus Aquí cal dir que el marge d"*oblrt" de la referència als otos o

categories és ampli i prové tant de negligències en la del capellà de

torn, com d'omissions voluntàries que, probablement, afecten al grup

professional majoritari a la ciutat, la pagesia. Amb tot, en l'hipotètic cas que

sempre s'haguessin citat tots els otas, no tenim cap indici, d'entrada, que

ens permeti de valorar llur importància en el conjunt de l'organització

productiva de la Lleida del one-cents, excepció feta de la seva mapr o

(T)- Aigynaa wtamont »Ob'» t* waMaaa i útil rial data ragialrw é» saaamarti par * tat p'opo»U

W pedan trobar • A Oauwiafd TM relation» »ocíala» i Paria i l»(xxju» da to
1«|? pp 445-466

(8) n Mouanwr pr*n at p^m da partida p*r • !• »*v< p'opott« tfaneitw dun« «eewtM tfartfrw i MUM
•p»f»p*cttvt «me què ne tom «t «b«o)ut coincident», a pw« d*tt w§ w»aa da eaaamww, let i puntualittar ia
naeaaalM ë* ma«»ar-to »obr«t<n an« protocol notanal« i amb anrät »ont» da eawa iaeai Vagay 'R«ch»rch»«
aur toa «tructur»» «ocíala« panawwiaa an ttM, 1635 1R36V AP.JMA..C..M.. PP SQS-32t



400

menor presència en terrr.es estrictament quantitatius, i ni tan sols podem

atrevir-nos § ctassrficar-les mm els rígids que l'organització tripartida

en sectors econòmics actuals marcaria sobre unes professions que no

encaixen sovint en les feaiitats econòmiques contemporànies (S),

Tai finalitat «erta més fàcil d'assolir a través de tres vies de

treball. La primera, absolutament impossible, podra provenir

recomptes censáis de l'època, com el fogatge de 1553, si no

fossin tan escassos en tes referències caps de

contribuents. La segona, si s'hagués recaptât algun tipus d'impost sobre la

propietat, comú per a tots els ciutadans, com va ser la més

freqüent amb l'aplicació del cadastre al XVIII, eina que ha

objecte, principalment, ae dos molt rigorosos per a la de

Ueida i altres per a algunes de les ciutats de les rodalies que ens serviran

de pauta comparativa ineludible (10) Y, la tercera, si del

de reconstrucció de famílies hagués factible amb les al nostre

abast ens hauria pogut permetre un eficaç apropament a les

professionals de !es drferents famílies reconstruïdes (11)

(9|- f Chacen n q u« »tw avavaa M > ewi·lataf «i* nombrase* äuMw Q ut U (»taaanta tal »peté

taienèmiea * cauta da I« mane« dVrtormajcio raai »ob't al vwtatofa papa» qya f « eonjwrt O« o'8«nrtz»cií.

•octal acomplia tad* una da tat dtvaraa* ocupacions Vaga« IM MVM vatoraeíonf ai raapaaa * |.p

daliateXVH. pp 129-134

(10)- Vafay M A Sanano. Eürus t̂ff iocie-pfotettcnal dt to caigpgjf =::!|fjg|iî p̂  jt la Qtuffi .da
J1 Jlf- 1 7P> • '••' da llicaficMMura .nadita LL».<J», UnwartMM d« 9«rceion« i9«i: Cciudí dañare da

Uaida i U «a, L'aatfuctoa toc.cv-pfotw.onai »a L ŝla (d7«9-i>ia. taat 3a Iteawentora wa««a, LLaida,
UnwaraM aa Barcaî n«. 1986 Eitudí dañara! Oa Uataa ) i·iici» eonpnt tfamtoâuat lat aattuctura«
»<xiopro(«Mionai* oa U«id« ai »«gla XVNI* »xamptar an p'»m»a 1W? Pal qua fa a atraa aiMM c«i lat aamani
da la» obra« da A. Sotana, Cr«cimian<o económico y lámela an la» Bc"3»t ftana^ai an »i »agí* r/ni ta*< da
Micanctatur« inadna. Uaida, Univartrtat da Barcaton» IM?, Ertudí Oanaral da Uatda i da l«utor« d «punta Mi
M J Vilalta Salaauar an la Catamrwi fctodama Ctamamaf» aconom.ç ^ attatn'rtat KX»ai Sfegat XVII t JM§.
Llaida 1990' «m*« an curt da'alxxacio cow la tarda J Pla aotota la ¥»la d'Agramunt ai »ací» XVIII

(il)- Tal i com raeorda M Rodrtguai Cancho Uj villa da Cáeatai . . p 139- '45 qui p'opo»a la
nvcaaaitat d intarf aiacionar i«a dadaa p'ovmam» da la intormaeni eanaai amb ht dala ragia»aa pafoq j>ai» com
a amaa fonamantal» par a dalimrtai i aatructur» pretotaional d una ciutat
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Però, encara ens queden altres limitacions a comentar per

tal d'evitar que les valoracions i conclusions posteriors puguin semblar

mancades del suficient recolzament empíric Gairebé sempre les

profassions so citen sota encapçalaments de tipus ganèrie. Tots els qui

treballen al camp són pagesos; de tots els menestrals sabem quina és la

branca en què desenvolupen el seu treball, però res en absolut no sabem

sobre la seva situació com a mestres, o aprenents; ta gent

dedicada al comerç consten com a mercaders de gèneres diversos, però

tsmpoc no sabem si són intermediaris d'altri més poderos o són ells

matemos els qui estan involucrats en les grans del trafic regional o

nacional de mercaderies de consum c oé de luxe. La posició dins de la

jerarquia social dels qui P, Vilar defineix com a "cuerpos constituidos11;

juristes, metges, lletrats, doctors, atc. (12) és profundament

ambigua i la situació dels que acompleixen funcions de servei per al

manteniment del bon ordre de les ciutats roman gairebé a les fosques, per

no parlar, al cap i a !a fi, de ia població eclesiàstica, que queda allunyada

de l'administració de dos sagraments que, per normes del celibat, no els hi

podien resultar de cap de les maneres propers a la seva opció de vida.

Alguns autors, com JA Salas i S. de Tapia entre altres,

han intentat fer propostes metodològicament innovadores per donar una

ullada a la trajectòria evolutiva, al llarg del segle, de l'auge i decadència de

cada una de les diferents activitats amb la finalitat d'intentar copsar una

possible línia d'evolució, sobretot en les activitats manufactureres, com a

signe indicatiu de les etapes de transformació del vell ordre econòmic cap

a les noves formes productives industrials (13). Els resultats des d'aquesta

(12)-P Vil«f tn.ç.«ci6r. tlvoc«bui«"o p 13?

(1S>- R*ri**u tot v«tof«cion» d «modo« «utort »ntr« «tir*t, • J A SAIM La pottaaén jf

pp 25»-2*2 i S d* T«pi» S4nch«r 'EMruetuf* ocupación«! d* m c.udM de Aviï« »n *i «tgks XW £: Çff«09

o« C«»MI« y Lien Vol ? Edart Modtft*. §yr§M, 1M3. pp 201-221
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perspectiva tampoc no han estat excepcionalment espectaculars perquè

probablement els factors de la transició tenen perspectives més amagades

que no m poden copsar solament des de la simple enumeració dels

i de la quantificació dels que assoleixen paper protagonista o paper

secundari i, per tant, no hem fet nostra tal via d'anàlisi diacrònica de

l'evolució de les activitats productives.

Del dit fins ara es desprèn que hem deixat delimitats

alguns dubtes, mancances t incerteses que calia tenir ben presents abans

d'entrar en la descripció del mapa social i professional de la ciutat de

Lleida. Cal, però, certificar una realitat fonamental. Poques són les obres,

per no dir inexistents, que s apropoen ai teixit social a través d'un recurs

documental com els llibres sagramentals És evident que la tria davant un

cens de població ben elaborat no presenta dubtes. És per això que la

nostra serà una empresa arrise ida, mancada de models interpretatius de

referència i que es justifica per »•( sola a manci d'altres possibles vies

d'apropament a una realitat ineludible: ens interessa saber tot el que hi ha

al darrera del nombre dels homes, però no com a peces alades sinó com

a integrants d'una concreta societat en conflicte. Très vies articuiaran la

nostra proposta d'anàlisi. Primera, la caracterització dels prircípals sectors

d'activitat en i organització de la societat de manera global i, a la vegada,

individualitzada per a cada un dels que tenen algun paper en la celebració

d'un casament o un bateig. Segona, l'anàlisi de la manera com afecten els

fluxes de la immigració al mercat de treball de la ciutat i, paral·lelament la

composició social de la immigració a la ciutat de Lleida, I, tercera, la

distribució de tots els habitants en els diferents barris de la ciutat per tal

d'?.propar-nos al model morfològic que l'activitat laboral imposa en

l'organització de l'espai urbà. Són tres factors absolutament troncáis que
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no ens perfilaran, evidentment, los forces que m mouen al darrera dt ia

confltctivitat social i política de la Ueida del segle XVI, però ens permetran

d'assentar Its bäum da reflexió, si es vol a títol comparatiu, de la manera

com la ciutat segueix unes pautes comunes a tt* ui l'entorn social i

econòmic que li és proper, cosa que permetrà que surtin a la Hum Its

confticîivttats pròpies dt les del feudalisme tardà. Com

ternpre, entrem amb més deteniment en cada una d'aquestes qüestions,

8.1- ELS TREBALLS l LES RELACIONS HUMANES.

Poques són les variacions que al de l'Antic Règim

afecten el món de les activitats Un cop d'ull al conjunt

de les monografies peninsulars ens en donaria una prova Aquí sí

que, en la majoria dels casos, de què en P.

Goubert, per reterir-se al moviments de la gent d'un lloc a un altre, es pot

trobar àmpliament difosa arreu No serà fins ben entrat el segle XVIII que

no es començaran a trasbalsar les bases de les i es

fragmentarà la solidesa del protagonismo de les economies bàsicament

agràries, acompanyades de la manufactura artesana!, amb majors o

menors graus de diversificació. Són les novetats que es

produeixen arreu i, solament, es poden comprovar alguns canvis puntuals

en el predomini d'unes o altres activitats, producte de les variacions

progressives en les necessitats de consum i de la lenta transformació de

l'organització productiva.

Hi ha, però, un element fonamental de consens per sobre

de la constatació de les petites diversitats locals; per dessota de les
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permanències d una societat encara rígidament condicionada peí pes del

model i la mentalitat estamental, es mou i viu una societat ptenament de

classes en totes les seves actituds front a! treball, front a l'apropiació í

distribució de la riquesa, front a les pul control del poder municipal,

front al domini dels més amagats racons de les conciencies a través de

púlpit, confessionari o tribunal garantidor d'ortodòxia (14), És una societat

on la defensa aferrissada dels privilegis, com a marc jurídic de convivencia,

es converteix en una ema de control i domini de ta minoria privilegiada, el

model a imitar, per sobre de la gran mapria que paga impostos, que

treballa amb duresa i amb escassos rendiments t que veu de lluny les

picabaralles a uns municipis (15) on hi tenen, sovint, una representació

més simbòlica que realment influent i decisòria (16).

Per tant, cintrem-nos ja en treure l'entrellat de la

composició social de la ciutat de Lleida al cmc-cents, en base a la

(!4f* Vateweiô Q u« «f*» «Mr*« v« »•' p'opo»«0« pat an P Qoyb»ff i h« aacv* cow • mare M

r*t*r«flCi*i et i* ;onc»ptü«iití»cic t daftmcíò é» a duaMat aatamamcíaaa« aociai *n • a»cw'» d*

¡Amic Hàgim ¥*f«u p«' « un« met emplie wpotieié *Su> fro« neci** at trait déeannia« PMM§M a«
»êt»dotoft«§* Milariatt fgffegqfliuf jtfifnjnj ftiMglti Toutou«» 1973 PP 196-126

;*5l No *t pf»0eypaeio duacta daqu*M tr»c»H «nif«f »r .«nii·iiat o* I« tompi««il«) fnyntcip«! p«'C

ne •• pot Miur 4« tor corwlaf QU» •» un d*i* pf.n^pan tenir»» d «rtit jiac'C 0« >et HuiM i -Ofrfl.cles q^e

ompt«n I« vid« qjot.aiar» M !•» 9«W» 0« ¡Ante R«y.m T»i . corr Ay J M TorrM i Ab« ' *( fflufttc<|M "•• »»U?

0«<irirt 6Offl tin g'«r p«r»on«(g« hitlor ic «ipfCMté d« poo«' dur gr up dominent 0» c»d« potolccié i ë q-»1 .e»

principal» t«miii«» ,rrt»nt»n d«cc»dit p«r «c'«<3(Ui ta MV* p'wm.nênc • Mcwl ( I ed pul»«' I* *>d» q^ot,di«r«

a« i «poc» qu« M «n «I muniê M un« »«pi»»»>e pt'l·cl· E!»cliv«m»nt «4 q j» po<t(t«m «nom»n«r na« petita«

•n I« »MMM a« lAnt.c Règim, qu»a«v» pr·eliC·m·m r«4y«d« p«K * ta 0r«n m«|erw a»i» ciwt*st«rt • to«

meî îet«» qo« ton«n p«r mais •» n»y«»e»pi ' (Eti ropH'CiCii tJttilBt tft ¡Ante Hèaim tl4g}-iK^< i«re«lo«*.

1«ta, pp 20-21,

H6¡' LM '«<«'»nci«» bibiiogf«!̂ ^»« p w « taetar tôt«« «qy*M*« •••"t·l· • ««cal« n»c c-n* «cri«n

qu«rrtrt«ttv«m«nl nomO'onMim«» Valgyi «qui eflar • ttlol f«1«r«nc«i p«r la **v« 0«»t«c«<!« importtnc>« ofe»

corn A Dommgu«/ Ona El Am»fluo R«g;men Lo« R«v«» C«tQt.cot y ...... ici Au»tn»» M»or.d 1M1

io y/n Madrid, 1970 c Lai eiata« p"vi»Q.»a«> >r «i Antiguo H«aim»r Madrid, 1979 JA

E»tx)o mo<}«rno y m»m«nd«d iocial. Madrid 1972 i P«!« hom» » iMti «r • itgfo XVtl Madrid

1979, J H EMM, LaEiPaáa (moEfiaJ H4»-171il. B«tc«ion« 1M0 La ffvgte catuana f18O-1MQI. Larcalon«,

1989 i, |onum«m amto «m« autora Podar » tfciadad tn ta EacaAa J« to AuHria». B«rc«ion« 1962 S

•annaaaar, La E»o«ft« 0«> Sioïc O« Ore. B«rc«ton« 19§J i Ut «»p«f>o'«» Actriud»» w m«nt«i-d«t! d«»O« •! »ate

XVI al «jote XBt San Lor«nio «a B E»co(i«¡ 19B4, J Vic«n» Viva«, Covuîuf« «eanémtc« ¥ ratermtm» but au«»

Sarcatena, 1974 , H Kam«n Una «ogiadad conflictrv« Eaaafta. 1«»-t714. Madrid, 19A3 i J S Amaiang, y

temiacién d« «ma eiaaa dino«nt« Batcaten« 1 »JO-i 71 4. B«rc«(on« it%
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solament indicativa informació que es desprèn dels registres de baptismes

i casaments El caire mateix d'apropament és ei que ens ha fet aprofitar í

disseccionar al màxim les possibilitats ofertes pels registres Ja que, tal i

com es pot observar en els quadres núrns 35 al 39 no hem optat per

realitzar un balanç conjunt de tots i cada un dels diversos protagonistes de

l'acte ritual d'administració d'un sagrament, sinó que hem destriat

clarament la composició social de cada un dels implicats. És a dir, en el

bateig, el pare i, en el casament, el marit, el marit difunt -si la que es casa

és vídua-, els pares dels ccntraents -el del noi i el de la noia- t els dos

testimonis que habitualment certifiquen que l'acte del casamtnt dins

de llei i d'acceptació pública. Al final, els resultats acaben essent uniformes

pel que fa als principals constituents de l'estructura sòcto-professional de

la ciutat i, en aquest sentit, tres són els principals grups: les

privilegiades, la i la menestralia, tent en el XVI, com més

endavant (17), la qual cosa no ens ha de fer oblidar ('efectiva existència

d'un món de marginalitat que queda totalment fora de les nostres

possibilitats de verificació Entrenvhi amb més deteniment,

(17)- Tat t oom diu«n ü Pi« M A Ü*rrane ' "m prinwa M>prMM> et qu« !**Mruetut* tee*-
proleattofial lanía un caradar battcamani tuna« «nie una ertentaeté pf*oom.n«nim»ni affin« taguida tfuna

ptopofció considerable é* m*n*Mr«ts En Inwt ganar att, *qu«*u trait pOMft da mamlaat qua hi ha durant M e»
••fi* una gran continu*«! M Hpui d »conomi« i qut a »m«it d«qu«»t ' »«trucluf« ne c«nv* malfrat la enai 0*1

i7V3ll«guavradal1«»1l14e0i«rannvaMr*wioéa ' (Vaga«! yat latuctuin Ms»g<̂ ti«giit jto
p 19 I. * m*· * *in«tt dal XIX i tttructut« tocio-p'o)«Miona! tampoc f» h«vi« varMí g«ir« tal t som (w catMca
A Jové, la quai COM ara aierga um marga« «rnpu» da eontiane« an al TK>m«m d «tubiir v«io'«cion» »oCf» lat
faatai toci·it dal XVI a c«ut« dal te« p«» «* laa eontmiMati aatrwterato (va^y A Jové *f%quaaa. aa^ tiAa i
control polític a la Uatda a« aagie XOC aC Mw (ad}, Acffludy pomigmy t contri »QÇ.>I « la C«t«¡jn<« da t«

HÍ7S-1Í21I. ui»o« ttM »p i'0-112)



8.1.1- L'èUT URBANA, UM BLOC SOCIAL DE PODER.

De tots és sabut que la urbana de la Catalunya de

I Antic Regtm no es caracteritza pel pes fort i preponderant d'una minoría

aristocràtica clarament f ei -dal. sinó que tos classes dorrvnants acaben

essent constituïdes per una amalgama de grups diversos que acumulen,

per definició, tes tasques de gestió » direcció dels afers públics de la urbs

És el que J.S, Amelang defineix com una "élite dvica unitària" (18), Cal

veure, per tant, quins són els elements constituents. Es poden

delimitar dos grans grups D'una banda, el sector nobiliari que, per

definició jurídic-tnstituctonal, és el que assumeix la de privilegiat

(19). I, d'una altra, una amalgama certament heterogènia provinent d'entre

els més enlairats membres de fait funoonanat, les professions -

juntes i metges- 1 els comerciants, que, un cop el grau de "ciutadà"

o "ciutadà honrat" (20), entren pausadament a ser membres ineludibles de

les classes dirigents (21) Si bé el primer dels grups té una definició social

clara, el segon presenta unes fronteres força ambigües que no podrem

delimitar amb preciaó a través de les eines de verificació que ten»m al

nostre abast, Amb tot, ens hi podem apropar una mica més.

Un dels sectors clau és el que acumula els representants a

ciutat de la peculiar noblesa catalana. Són els que consten als registres

(1·| J S Ain«ta«Q. L» «engacé tfa as* tímm jfrr aafat- p tí

(i9i- Raviaau 09l a ««a •etu·UB·eié d««» p'iop«!» èmMi da dncuMto »oft la daf»«e«4 <

e*r*et*rMtMiu** dai pap«' à* la netxaaa r»«h»u»trva r«vt*ié a« 0 Va-Wurtne *L ideología «o&rtiara n*Ua Francia

dl Antee R*fitm* No» tut diëaftie ttensffiâe« «MonW. 1M8 pp tl-i8l

89- Seto« to importancia prcugonum« i freuten« d«ü ciutadan» hon'ati an la fotmaoé tfuna

claaa« Ar^«f« a Catalunya vagau laa vaiofac,or>« da R Oaf eia Cèrcai Mulèri« O» GatuiMp vo1. i pe

(11)* TfoOam au i conatancia da Mil aguad» ainb proeaoancia »ocia: 'dual* i qua corttai som a

'doctof afí dtatt i c.irtadé' 'notari i cuiad»' ai paftanyan a la txanca dato na»r«t» 'm t̂ga i ci«Mdt' « p'ovan«n

dato aa.vat» »aniUn» l 'rr ifcadaf i ciutadà1 a« al caa data qua nan poiat un graó an llur po»ici6 «octaJ gracia» a

laa activitat» m*re«nMa
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com a "cavallers", "senyors" -tí« vegades amb ei grau de "magnífic"-

'donzells", "nobles", "infanzones", ele (22) Tenen propietats territorials

sobre les quals exerceixen el dret de senyoria i, sovint, estan ubicades als

voltants de la ciutat d® Lleida (Puigrós, Montoliu, Marras, Torresserona,

Mollerussa, etc.) (23), Tot plegat, ens permet pensar que la residència a la

ciutat és part d'aquella recerca d'una "projecció urbana" en una societat on

un paper exclusiu com a senyors feudals no estava en absolut dar (24),

Quantitativament, no són, precisament, nombrosos, ja que, per exemple,

en el fogatge dt11553, solament es recompta un total de 32 focs militars la

qual cosa suposa un migrat 2,9% sobre el total de 1 109 focs del terme

(25), proporció que no s'allunya gens de les diverses participacions

proporcionals en l'administració de sacraments dels individus que

pertanyen al grup de les classes privilegiades, on els pares acaparen un

2,5%, els marits un 2,9%, idèntic al del fogatge, i els pares i els testimonis

dels nuvis al voltant d'un 3% (vegeu els quadres anteriorment citats).

Mes, si l'origen nobilian no és el més nombrós entre els

membres de les classes dominants, caldrà parar atenció a quines poden

ser la resta de tes procedències socials dels individus que conformen l'èlrt

ciutadana Tres són els principals companys que els cavallers tenen al

pinacle de la societat lleidatana, tres són les principals procedències dels

"ciutadans" (2§) En primer lloc, els membres de l'alta administració En

(22} • A partit daque»t puni t*mpr* q ut »e crtir prote**»«» o c»!«gof *>» »oci·i» concreta* ccO»u

troba' referència «nplieita qualitativ» i quantitativa é» cada grup en FapAndv nun ' G on « agrupan per caMgone«

i an ait «pendais nuïm 11 (1) i (2) o« a» ta ai 'accepta mdM-duailzat del protagonuma é» cada jna a« (*•

divert** protection» e e ategone«

(23)- Pa: a wie. ma« detallada precíate é» IM ftrvtctpMa 'amiî % qua mt*grav*n aquatt patit peté

influant grup i d* IM peculiaritat» etpecrfiQuea M la teva manera de viure vagau J LLMenoaa Hntona de
Lllüíf v« N, pp 256-2ÍS7 I 379

(24)- R Qe/cía Cereal Hittpr.a de Catalura voi i p 232

99>- J 'gtéatea. El l̂ atoa de i S53 . »o« i p 232
(26)- Per a uns me» detallada reference «A principat» mamute» d tque»t gryp i lluí origen toeieJ,

vegeu é U*tfon<m Mmpfia de païda vol II p 25« e»pec*aiment note» 30-46



aquest grup sfian d'incloure representants institucionals d'organismes de

tora dt la ciutat, com per exemple, "consellers d'Aragó" o "comendadors" i

els qui ocupen els principis càrrecs de govern local com "paers" o

Veguers, la procedència social dels quals pot ser tan heterogènia com ho

és, en conjunt, la de les dominants de l Antic Regim català (27).

En segon lloc, els intégrante d'un sempre ambigu sector

que, en terminologia contemporània, podríem definir com "professions

liberals" (28) i que, a la vegada, hem subdividit en dos grans blocs els

lletrats" i els encarregats dels "serveis sanitaris*1. Estem en a»iò que,

certerament, T, Pastóla ha denominat com el "desembarco tfe tos

doctores", fenòmtn de complexa interpretació, tant al Principat com a

Castella (29) La gran d'aquests doctors estaven v.ncuiats a la

professió jurídica, cosa que els permet de convertir-se en peces

ineludibles de la municipal i del del ben ordre en els afers

private dels individus, arreu del Principat.

I, en tercer Hec» cal, també, comptabilitzar la progressiva

enfrada en escena d'uns nouvinguts que acumulen riquesa en funció de

l'estabilitat en la vida econòmica. Estem parlant de tots aquells qui,

enriquits en el món del comerç, assoleixen, a causa de la indubtable

OÏT)- lata» novament davant 11 protoèente« Que ptamep yn* MM documental com >• que «m

»ewet» d« »ufxxi heurte»« )• Qu« O« !c,» e» «y« con«ttn com • paef* »r •< mom»rrt en Què M eaaefl O lena

wna criator» ne M n» <jiu quin* et la *<•¥• activitat pro««Mion«, u o^gtn »oc • ant«no' *i M a ex:up«/ yn carrât

pubttc Soiamart imaMfaciom c jm la da T PM»OI« »n« parmaton da donar «»M mica da Hum toOra tai«

important» Quaation» Qua »»capan a i»ba»i da la noatr« anata Vafay T Paaaola, Oa»a» accialai y aettiarne

municipal an üania an a« »flto X¥M. Mai da llicenciatura mMtt. Uaida, UfwafMat da Baic»ion« ^965 L»iuO:

Oeneral da UaiOa, pp t&*7

(2t)- U Pla comenta famWpta daknieié dadyaat terme i puntuairtz« ato motius de la aeva accapuc-C

parqué aata con»otKJ«i en ta yan m«|on« dMtudi» »ooi» toa aetru îfea »ocio-p>o«»»«ionat» M i eoiiatf*ww-ia

corn un« categoría 'Hnpreeiaa l «nacronic«' que engloba individúe majeMEnamefli p»t«ny«m» a lea claataa

privilefltede» Mea qua en la deeumeniacté eedaatt« ea poaa en «vioaiti« en rebre maiofia/i«m«ni ai

tfactamar« de 'Do"' reaervat a nobie» i «utadam nomaii vagau L»«tfuctur« »texMyotottenaJ ... pp W-tO )

117

(29)- T Paaaola, Cteaat «octale» v actoiemo «n̂ rtieipë pp 63-69
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vitalitat dels intercanvis al llarg d'aquesta centúria de "revolució dels preus".

unes cada cop més efectives d'entrar en et petit cercle de la

minoria dirigent, tot i la seva pertinença formal a la mà mitjana Aquesta

vigorosa entrada al sagte XVI, sustentada a precari enmig d'una economia

bàsicament agrària i un model d'organització social plenament feudal,

trobarà els seus propis límits quan les coses vagin maldades en la següent

centurie, moment en què» pausadament, els grans mercaders

desapareixeran de l'escena del poder ciutadà, desfetes les bases on

sustentaven llur anterior poder econòmic

Com diu J S Ameiang, aquesta élit cívica unitària ós la que

dóna espeaficitat a la classe dirigent catalana i la seva cohesió í ex« social

no té altra base que el ser, bàsicament, un producte de les

imposades per l'emmarcament plenament urbà, amb diferències i

necessitats específiques respecte a la ruralia (31).

En el moment de revisar les xifres concretes, podem

observar, a través del recompte de professions en l'apèndix núm,

11 (1 i 2), que la suma total de tots aquests tres sectors a sumar a les

classes tradicionalment privilegiades no supera, en cap casos, un 8%

sobre el total (32) Per tant, el protagonisme social de les

dominants, per origen, activitat o riquesa, es pot quantificar, en eor̂  nt, al

(30)- Un cop acabada ta Querrá 0«l» Safado«. • i¥t*MM Mgie XV*, la ryín* prog-wv« de IM

•ctrvitet» eomereieJ*, la frcpmcnUcié de IM MIM* dlntereafwi, •MfeoMz·d· er» :• daeadencta de IM (Me. *ert
MUM* «iwinedialM de què el* mercader«, «emtefM de to m* M|an*, dMaparegueMm pregnMtvamwil tfemre
•i« mMtMiMB, COM queT P*Moi* define« c*fie'»m»nt COTÍ •huod'rrn·nio· Vegeu T P«»»OI« CtMti pertai »
aateiemc municipal .. pp Cft-73

(31)- J Ameteng L« lyttoctenjfle UB§ etMe d"ig«ni» pp 92 106
m- En ei CM deM fWM deto nen» betet«» »umen MI toi* de MI. to qual CM« iinpiw« tin 7,3% En

el* «Mamem*, pertanyen * aquén pup tS7 dato nuvi* 9%), it de* mam* dAinl* (S,7%|, M del* p««» dal
i.uvi (?,•%), 135 deto para* d* ta núvia (73%) . 113 <Jentre eJ P"mer d*M tertimom» 16 3Nt i 77 det
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voltant d'una desena part dtl conjunt de la societat lleidatana del cmc-

cents(33)

8.1.2- U PAGESIA, U ORAN MAJORIA.

De punta a punta. Des del pinacle dels minoritaris

privilegiats hem de descenar a les planures on s'acumula la resta dels

lleidatans. I, en iniciar el descens, una primera evidència ens resulta

fortament colpidora: el predomini absolut de la població camperola.

Aquest fet no és precisament una sorpresa. Com diu en P Goubert, la vida

quotidiana de les gents de I Antic Règim es desenvolupa, maicritàriament,

en àmbits rurals, cosa que imprime« molt fortes en l'organització

social i en l'aclaparador predomini de l'economia agrària, peça

per a entendre les bases materials i humanes de les societats pre-

capttalístes (34). L'Europa moderna és, fonamentalment, un món rural, per

més que la progressiva penetració dels tentacles del capital mercantil vagi

obrint escletxes en els més amágate racons de la, encara per molt temps

viva, maquinària feudal. Això no obstant, no és aquí el moment de parlar

de les estructures econòmiques i sí de l'organització social implicada.

(3$* Hem podrí« p»'i»«r q u« la quantia et »«c»»»™« » M comp«f» amb IM propo-oon» »»tret»» do

nototoM t protoMiont kbavcto q«<* alwn -»còmput * p**» d*to caoa»fa» d*< Mgto XVlt R*a»«*ä*m, p«'c •(

«••ri ampli qua ha/t» p'»» «n i« noitr« irteiusié 0« m»mb'M d« IM elMSM dominant» i «i can« nguf@Mm*nl

ifMretaMiM* d» M nottt« tent <Jocum«nt«i a drt«rène* d« i« pot »ne-51 oeuftaciu qu« poa»n »ncobm «to

cadaaVM com a «onu fi»caf* Vagau U P<» La«tfuctwfa »Oti»-P'0<f»>'O">i pp 87 «C i M 4 Vilalta, g âamK

»r to Cataiur»v« M<x»»rna quadfa num 11, p n U Pla'»eoída i aatab.irtaJ d aqua«t grup oürant aHagla rvin

P«fo M donam p«f bona» te guant.»» qu» J L*dowi»a r accepta ptovmam» acto capb'au» d« 1429 ai 14S3

on to 'burga»!»' -lafma cartafn*r,t impiaci»- acapa/a yn 1S% toto* •' total pobiacionai podam p«n»ar qu» M

pofria nava/ pfodu« t« cart aacliv ai üarg d» I Antic flèfiM, «n to MV« quantia num»fica »ban» qua «i llu«

pod« *fMÍM ivagau Hntona d» to c-utat d» Llaida. Batcaiona 1MO, p 11)

(34)- P Ooubafl B Antiguo Raciman U »ociadad Madnd i960 , pp 70-72
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Quantitativament, els camperols són et grup més nombrós,

M i que la seva situació en el procés productiu no és m de bon tros

uniforme De resultes de r aplicació de la normativa dictada m la Sentència

Arbitral de Guadalupe (1486), se senten les bases del que s'ha definit com

un nou ordre social al camp (35) L'equitori d'aquest nou ordre basculará

entre els dos grans sectors amb que quedarà perfilada la societat

camperola d'una banda, un sector de camperols semi-propietans i, d'una

altra, una gran massa de jornalers, en règim de contractació diversa, que,

quan vagin maldades, es veuran abocats a un clar procés de

proletarizado, que serà característic, per exemple, d'un moment de

creixement i auge econòmic com ¿I que es va produir en el decurs del

segle XVIII, amb dures lluites al voltant del control duna terra

progressivament per a una població creixent (36)

Aquesta crucial diferenciació, que les

s'encarreguen prou bé de delimitar amb quan parlen de

labradores" i "jornaleros**, queda totalment desdibuixada en els

sagramentals El conjunt de la població camperola queda refet enctada

amb un inexpressiu terme com és el de "pagès", que res no ens explica de

la posició dels individus respecte a la oropit t?t de la terra Pel que

respecte a les realitats del segle XVIII, els llauradors es podien quantificar

als voltants d'un 20% sobre el total de la població activa (37), mentre qut

(36>- Va§ay anirà «Uf»» f VU« CaattCTt ABÍ w« í pp 211 307 E Sacra. *B »afliw taudai •

eatup cataté «i« »MI«« XVI i iOfll* Enmctei tocm <W Secatona i9B4 p p t r W i
Paaaact » enyori t \t Cmtonn q«i paït r/:: gypfna df, jjjgBüftit liStC-iaSl Barcelona 1988 CP 2J-
112

(36)- f m a JA« rwiHé a aljunM d« ÍM pnnĉ M QUMltont im t̂eadM «n iri a»c«i «*g*y C Mciiiwi
StMw r¡'«f*(ofi-«c on« «frfeelM dur«« »i *^t« mr a DOAA Hatería O« CaMuiwa Salvat Vol IV 1M9
W 8)4-2101 *ua CrMuAa fl·i »tgto XVff t>*|0 ai »igno «a to auparen* a A Famar«dai w ) E toa*» an it
XVl:: Hof̂ »n»i< t P »:r« Vilti Bvetton« 1965 pp »131

97)< Sagena •<• calcul« òa U Pi« • MA S»"»no aa pedan oyanMcat «me toa a*pw»fti*
' "í,5%. 2S,9% 1f% al 1?1*. 17M117S7 ft«p^rtrv«m«rn Sactof »oc:» Mtat»« aM ¡iauf»o<x» pr«««en<zan •)
teneB»aii da te pfagraaaiva co«camr«cié da ta tora qua ë iarg da la Mfltuna at vw a la ewW fw*fat> *iat
aaMiekiraa aéei'i-·fotoaatonato p 14}
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els més nombrosos jornalers ocupen un ampli voníall humà proper aJ 40%

(38), En conjunt, la població camperola de la ciutat de Ueida, al segle XVII!,

ocupa m mort espai en el conjunt da lorganització social,

proper als dos terços de la població activa de la ciutat

Mes no estem precisament t n oi XVIII, sinó que 01 que aquí

ans ínttressa és aprofundir en ¡estructuració sòoo-professiona! dol cinc-

cents L evidència no és precisament diferint. J, Uadonosa constata quo

on la capbrevació de 1429-31 " els constituïen l'estament més

nombrós,,." (39) í aquest predomini et pot fer extensiu a etapes posteriors.

En revisar les proporcions que els "pagesos" ocupen en les inscripcions

dels llibres sagramentals ens hem permès una llicència estadística que

justificarem tot seguit. En cada un en l'administració d'un

baptisme o bé un casament, es pot observar que, quan més inusual és la

seva professió, més cura es té d'enregistrar-ia, cosa que es fa

especialment evident en el cas Contràriament, una tasca

tan habitual com la pagesia mereix molt menor atenció, per ser un lloc

comú en la gran majoria «^ue es casen. A més, si ens entretenim en

revisar, tal i com farem més endavant, el tipus d'aliances que estableixen

els que no tenen la professió citada observarem que no poden allunyar-se

gaire sovint de desenvolupar activitats vinculades ais treballs al camp.

|3§>- Segon* tot »•lo'·c.on» d »modo»« autor»*, tol i dMX*r conittflc« da 'important grau <J ocu«*c.<5

qu* aquaai» tntfMdut wwnl tmpoMvcn • Ui taMitt (M d»i» racompt*» t>»cai» *f tout d« Is pototecta, t*g0n*

•I C*M é» f tor.oabtanca 91* Vaballav» ai camp • (ornai provenant rrujO'itariamant o« (onada dimmigram»

gua a/fibavan a ta curta« »n aqu«a» »»gia da crawarnart cJamograf.c o»cil ia antra un 36 9% ai 17991 un 41 J% ai

'787 fLM »atri.claraa •ècw» r̂etotwon*̂  , p 14) SafnWammant al CM da Baiaguai píaaatna une raaliut

panona. ja cu* aét ilautadof» aeurr jt»f un 1C 13% d«i tout é» ta pobla«i* activa mantra qua ato jornalar» a«

coTipubiiitzaf an un 357CX O/aga^ M J VMM, Bataou» a !• COA»yf Morfina . apanda núm 3, p

M- Sayona ia* dadaa qu« apona aa pedan qu*.-ttitica/ «n un 41% Y*g*u J Uadonoaa Hiatona o«

n
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Però, per sobre de qualsevol attra consideració, resulta

evident que no s'adequa a una realitat, històricament demostrada, la

presència d'unes proporcions de menestrals sempre per sobre de la

pagesia, cosa que no es produeix ni en el segle XVIII, moment d'auge

demogràfic i d'augment i diversificació de la demanda. R. Huguet certifica

que la quantia dels artesans, entre el XVII i el XVIII, es movia als voltants

d'un 20%, cosa que els situa com a segona força demogràfica de la ciutat,

mai com la primera, tal i com es desprèn de les dades que tenim entre

mans (40}

Així les coses, si unim els que no tenen professió

coneguda als que se citen com a "pagesos", ens trobarem que, pel oue fa

als pares de critures, sumen un 66,9% sobre el conjunt de la població,

mentre que els nois que es casen suposen un 60,6%, per citar solament

els dos casos en què llnfraenregístrament professional no fa planar greus

ombres sobre les quanties probables de població (41), Si lliguem aquests

valors amb els que pervíuran en èpoques posteriors, podem acceptar que

e! pes de la pagesia en la societat lleidatana és, tradicionalment,

aclaparador en el decurs de l'Antic Règim, acumulant quasi les dues

terceres parts del conjunt de la població activa de manera gairebé estable,

tot i les petites oscil·lacions conjunturals.

(40)- R Huguet. E',« «fletan» do Ututo.(1680-180». LtoKtft, '990 pp 23-25

(41)- En •! CM <J*I« par*« d«l* r.uvi» •!• c«mp*roM •eumuiBri·fl »ott >qu«tt prec*dMWnt un t?,9%

•obra «1 tol·l, |« qu« hi ha un 80.5% d'mdividut MNIM prot»»»iu citad« m«r¡tr« qu« «I* parw d* to nuvi«

•cumulârun un 75% *mb un 64,4% MHM rtf*rinctM. P*t qu« ta •!» t»«timoni» !• »rtuac.ô «• p*r»gud» Aix

m«ntr« •! pnm«r »«*»«mbl« « IM pfoporcm» •cc·pt·bl·» «mb un 64,0% (wwmg d un 59% Mm« rt<«f«nc'eti •<

«obr«d«rn«nt «It m«rg«» d« ta credibilitat «mb un 74 7% |67 3V)
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