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8.1.3- ELS ARTESANS, U SEGONA FORÇA DEMOGRàFICA DE LA
CIUTAT.

Fins aquest punt hem parlat dels dos protagonistes

destacats de la viaa social í laboral de la ciutat. Uns per la seva posició

socialment dominant» altres per la mm aclaparadora importàricía numèrica

í el seu paper crucial en l'organització productiva, Resta encara per entrar

en el sempre complex món de l'activitat Industrial11, Els artesans, com prou

bé constata R, Huguet» són la segona torça demogràfica de la ciutat,

afirmació que val pel XVIII, on es comença a desmoronar l'edifici

gremta!, i que, evidentment, és bona pel segle XVI, moment on s'assoleix la

més vrtal plenitud de tal organització productiva (42).

La diversificació de les produccions de la menestralia és

una peça indestriable del microcosmos urbà a les ciutats de l'Antic Règim.

La gran majoria dels estudis monogràfics sobre els principals àmbits del

treball manufacturer ens presenten un esmicolament ti'pic que res té a

veure amb l'especialització capistalista i que respon directament a la

preocupació immediata d'abastar les necessitats del consum popular,

abans que respondre a les exigences d'organització de la producció sota

critens d'eficiència i racionalitat econòmiques. La producció artesana és un

món de múltiples cares que dóna un color específic a l'organització de les

ciutats, que, amb peculiaritats concretes en cada àmbrt local, acaba essent

comuna, en termes generals, a l'Europa occidental. L'exemple de Uó ens

dóna una imatge del que és comú, gairebé, pertot arreu:

"...la vue d'ensemble des mettiers lyonnais à travers le
rencensement de 1597 porte donc finalement deux pnncipauxs
enseignements. D'une part, la taille de la ville et la multiplicité de ses

(43). P MolM Lot gftm.0» b«f c«to. .«w •" » »talo XVHI M«dnd, 1070, pp 3641
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fonctions entraînent une grande variété des types d'activité {,..).
D'autre part, les mêmes raisons fort qu'aucune branche ne
regroupe assez d'hommes pour devenir majoritaire et ainsi définir à
elle seule l'activité urbaine.. " (43),

Solament, en el cas de ciutats altament especialitzades,

alguna de les branques de la producció d'objectes de consum assolirà un

caràcter majoritari, però tal opció, a la llarga, estarà condemnada, la gran

majoria de les vegades, al fracàs, a causa de la dèbil articulació de les

xarxes d'intercanvi que permetin sortir dels estrets marges de

rautoreproducció del grup (44), Amb tot, també, cal tenir molt en compte

la dependència respecte a l'equilibri que s estableixi amb 'a resta dels

principals sectors de l'economia urbana. Així, a Ueida, l'aclaparador pes de

l'agricultura -a l'igual que en altres nuclis urbans ho fa la potència del

desenvolupament comercial (45)- enfosqueix el protagonísme dels

menestrals que es diversifiquen àmpliament en ciutats on acaparen el bo t

millor de tes activitats productives (46)

La realitat més comuna, la mes àmpliament difosa, és la

que ens ofereixen moltes de les ciutats pre-industnals: un artesanat

(43)-O Zallar Lta ncintgmtmt kQflfWtJiJJilJtJ** P^Qfl«h«f Nt|<?»gyt jl,gtCflMph.it
aociata Lyon, 1M3, p 173

(44)- Sovint, l especialització at v« dacantar cao • un deë »actora arteeanalt mafOMtar« • Tötet let

ciutat» com et M tèrtil COM q«a v« t*ntr dratwatiquat impnc«cicn» art algun» eaaoa concr»u quan tí factor

demand» v« dacaure i rat ma« ne auttantawa una *íl (Mena* indúatna Emblematic d'aqueata r»am«t at ai ca« da

Villacettir a larra» tagovtanea Vagau A Qarcsa Sara i V Parea Morada, 'Anahaw htetoneo a» una crisi«

hiatenca Viilaeattm da 14M a 1MO*. Eatuflio« Sauovapc» XX l V num 70,1972, pp l tt-t42

(*5) • En aquaat »«ntrt A M Bamal aa contundent an matwar la raaMat da t e»mon«im*nt artatanat an

una ciutat com Sevilla, on ran naurttgic da la vida economic» te cantra an al comen; ' la imagen da una

Sevilla como gran centro artaaanal no puede confirmaría ni toatanama, da manara absoluta, an ninguno da tua

momento» hiatónco» ni »tqu>»'* an loa da aapiendor la activioao comercial » la» con »a« reiac.onaoa»

abaorben al potencial humano mea »ignrficativo da loa que tntagran ta pobtacton activ» y »*to mclyao para «I

•igio XVIII, cuando ya Gavilla no tenia la caoecer« dal comare» da Indiaa " lA M Bamal i altre» 'Sevilla da lot

gremio» a la industrialización' Eatudict da Hlitena Soc »ai Hpmenaie a Ramón Caranda, núma S 18, Madrid.

1978 pp 271-273}

(4t|- Tal tarta la »rtuació da ciutat» com par exemple Saragoaaa on an al conjunt da llur aatructura

eocio-pro»e»»ionai aa nota da manara mo« maa rellevant e* pe» de la manaatraMa, M 1 corn damoatran J Maia®

González i R,M. Blatco Martinez. La» attrudura» de Ztrtoo» an al pnroarjjrgo daj tiglf XVHI Zaragoza, 1964.
pp 87-182
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nombrós que tendeix a acumular en cada espai da treball -el taller- o en

les proximitats urbanes -el carrer- totes bes activitats d'un procés productiu

i que subsisteix lligat indestriablement a las bases a'una organització del

treball corporativa en les relacions econòmiques í humanes (47) Aquest

és l'artesanat de la Lleida del segle XVI, que perviurà, de vegades,

pacíficament, de vegades, en conflicte, fins ton entrat el segle XVIII (48),

Mes, novament, igual que en el cas anterior de la pagesia, res no podem

saber de les diferencies internes entre els membres d'aquest sector

ocupacional, res no podem explicitar del complex món de les relacions de

domini i dependència de mestres sobre oficials, aprenents i mossos,

perquè la nostra base heurística no ens ho permet Solament, la

destacada importància numèrica del sector en el conjunt de la societat i

l'elevat contingent de nouvinguts que troben acolliment en aquest espai de

(47)- El eorperatMiïtia gremial et yn dato t'tt» "»é» avidanta qua vincula •'» mancatraia al modal
»oci«! dal faudatema tarda < un oaia qua da manara ma* amplia ha aatat aatudi« par to gran ma|ona dato
hittonadort qua alian praocupat par la earactanoaeto i daterataeio dal grup anaaanal Vagay an aquatt »anM
pa' criar aiguna« aportación» daatacadaa M Capaila ^ojjjn» jrtffttea jü*woraa da Madrid Madrid 19S7 t
Piw Ettudlo totora §1 aramio. d« /«oaia'o» Valencia 198B P Motas ^ oi grämtet barcas w» B Barratro
Maltón *Loa graimoa eompoatalanoa Algwnot dato» y rt*lawonaa' Lteac Fnncacaoo. Santiago da
Compoatalla, 19?Í J García AbaJtán Oíaangasiofi da lot awn«» da Mursia dal átate XVffl y ftcoptaaén d«
la» or Panama» Murcia 1976 A M Bamai 'S« /nía da IM gramKM a la mduattiaUiaci6fl ' R AraeH • anra» üj
induUnaliiacidn vaianoan« hnMf»a y pr óblame» vatoneta 1Í78 J Uort, p»ftyet̂ B h^nsa daj :flrt>»e__df
confrtana I patlaian* da gtfctfofif. Sareatona i960 V Conajare Martín Oratm^ a msm da la

i an *ICQI Alacant '961 C Vittaa Tinoco LO» yatnoi malaouaftoa, i7{Kj-t74j 2 veto Màlaga

J Mamo t R Blaaco *El »actof anaaano da ttanatormao^ a comianjoa dal «glo XVM an Zaragoza' Fl

Histórica Homanai« j f efnando Solano Co»t« S«r*goMa 1S64 i Lat aatrudyff da Zaiaoo;» R Albarch i

•*•• Qiamii l Qftet» j 9>ron§. Owen«, 1084 E dort, L »míe cyan» dait maatat da cata« a Ram Ray« 1965

148)- En at marc da la noatra 'acarea no nam antrat an lantraiiai da la confliettvM »oeial paró cal

datxar conttancia qua ala manaatrata da la Uaida dal »agía XV! van viurà diractamant afactata paí mort» dato

confticta« qua aa da»anvolupavan da manara vifuianta (era da la» muraUaa al mea important dato qual» va »ar

a) da toa 'Qarm·ntaa' vaJancianaa En aqyaat aantt, aa cunea obaaivar com dal» 12 now dai ragna vat qua a»

eaaan a Llaida la prtfataie dato quato anà aa citada un Mal da 8 (68,6%) partanyan al »actot manattral Quan

J Uadanoaa valora la drvar»if>cació i papar dato arteaana an laa lluita» pal podar municipal i com aganft
racaptof» da ta conflicttvrtat axtanor ramarca da manara avidam al tau papar motaMzador an la calina da la

aectatat llaidatana. majoma quan juntamam amb la pagasia aran a<< »ador» profaaaionala qua aeaparavan la

major quanta da població nouvmguda nacion* . aatraniara Vagay J Uadonoaa Hutorn a» L'aida, pp 119-

132 150 1 259-261 i 'Laa garmamaa a LLaida* Safra d Or 1969
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treball, ens permet pensar que no és, de cap de lea maneres, imaginable

unt possible suavització de to jerarquies internes (49).

Però, a què es dediquen als menestrals de la ciutat7

Quins són els principals sectors?, quines to activitats quantitativament

més importants? R. Huguet tipifica quatre característiques fonamentals

per a definir la tipologia i naturalesa de to professions menestrals

lleidatanes primer, oficis molt variats per atendre en cada moment to

necessitats del consum; segon, absència d'especialització productiva;

tercer, existència d'unes activitats tradicionalment dominante perquè

cobreixen necessitats bàsiques, t, quarta, forta estabilitat en la composició

del grup (50) Totes quatre són plenament extensibles a to realitats del

cinc-cents. Entrem-hi, pas a pas

Entre quaisevuiïa de les possibles classificacions dels

oficis artesanals, hem emprat la que proposa FJ. Vela Santamaría per a la

ciutat de Salamanca, perquè respecta estrictament els límits imposats per

la unitat del procés productiu en qualsevol dels sectors principals

d'activitat i, ami, hem agrupat l'àmplia diversitat de les tasques en deu

sectors principals: alimentació, tèxtil i vestit, cuir i calçat, fusta, paper i arts

gràfiques, ceràmica í vidre, metall, indústries artístiques i construcció, a

més a més, d'un sector heterogeni que agrupa els directament vincúlate al

(49)- Sote« IM dMwèneiM dir« del grup qu« «ovtnt. reaper**«, com v« d»r P Deyort • au**

ca/act«ri»tique» troncan com «en primer, 'médiocrité de fortune fwfetyelle" i, »egon 'd'v·r·lé d«* condition»'

revleeu, a tilo' indicatiu entfe altrM IM aportación« d« P Deyon, Ami«n>. captai« crowcialé. ÉtuCe iur a

»ocíete urfaam» au XVttè ilècle. Par«, 1907, p 340, M Q«rd*n, 'Ouvr.ar» et arti«an» au XVMé Mèci« Lwémpto

lyonnai» et IM problem«, dé ciawitication' Revue jfHtttoifé Éeonoim»» tHeeiët. XL Vil 1972 pp 28-54 M

Couturiar BéctwchM tuf IM itructurt» tociaio« d* OàtouOun 15^1789 Pan» 1969 pp 206 » M A

Domíngu« Orto. El Antiguo Régimen. Lof Revit Cüélicat... pp 133-138, J S«nz S«mp«layo Qranxiaer »t

iinte KV«. Granada, 1010, pp 663465 E. Martin« Rodriguez, % artaaanado urbano d« MW

»•dtcionai Santiago d« Compact*!« a mediado» d*i wgio XVIHV *eta« d*t II CcloaM« d* Metodología

Aplicada. Sartiago dé CompoéMlta, IM«, pp 141-163 J Maito Qonièiaz 'El Mdor art«a«no d*

tranaformacion a eoml«nio* d*l nglo XVIIt w Zangos«', Fteftét« Hi»t6rica, Sarago»»a '964 pp 279-350 B

Saffétre Maltón. "Los gremio« compo«t«lano« Alguno» dato» ' pp 1401 te

(50)- R Huguet E!« arteaan» d« Lleid« . pp 25-25
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comerç tí detall (51). Tal diversitat ens permet de constatar un avantatge

important dt la documentació parroquial per sobre de la 1 de la

notarial: la possibilitat da ter constar una molt major diversitat en la

composició dels treballs i «Is oficis (vegeu apèndix núm, 10) (52) Però,

compte, no estem solament davant unes diferents possibilitats

heurístiques La notabilíssima diversitat de les feines artesanes al XVI

reflecteix, sense cap mena de dubte, que estem en el période de més

auge i expandiment d'aquest sector que, a poc a poc, iniciarà una i

progressiva descomposició i, àdhuc, aniquilació de certes professions, fins

a les darreres dècades de la modernitat. Cal veure així cap a quins sectors

principals es decanta tota aquesta àmplia heterogeneïtat

ÉS un lloc comú verificar que el sector del tèxtil és el que

assoleix una més important primacia en el conjunt. Tres són els principals

subsectors en que es pot reagrupar el conjunt del procés productiu:

primer, la fase de filat i teixit; segon, les indústries de tipus auxiliar, i tercer,

el sector de confecció del producte que haurà de sortir a la venda i

consum final. El món del tèxtil acapara un 28,36% del conjunt de les

diversificades activitats laborals de la menestralia lleidatana (reviseu

l'apèndix núm. 10), Però, a més a més, en funció del seu directe lligam

amb les més primàries necessitat de consum, acumula el major nombre de

les activitats més àmpliament desenvolupades pel conjunt dels menestrals

lleidatans: els sastres (sempre entre els més nombrosos), els teixidors

(51)- f J Vata Santamaría Salamanca «n la època da Patipa r B poado hnionco d«Camil« y
Laòn.... pp 281-322

(32)- Raautta avidant qua tottiom accadai» a I adminutrac ió dato aaeramanta an un montant o altra da

la trajaetôna vital, par tant al aritorl da moatta a* propar a ta uMvafaaMat, Mantra qua ne tou ato ttatdatant

atgnan documartt* notariato ni aön com/iboarrt« potanciai* e raata, ta qual eoaa otoña flnalmant, una moatra da

població con«Kfcrablamammaa»a»gada i parcial »n lliatat final d ofici« UM quantia» »on abaeiuttmant elaraa al

raapacta U, Pla. amb al cadastra racempta yn total da 67 prelaaatona arfaran» antra ato manaauali R Huguat,

amb protocol« notarial« an troba 77 i, an at noatra eaa, amb ragiatraa parroquial« an pedam crtar gairabé al

dobla 134
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(vinculats a un tipus d'indústria de transformació propera al treball

domèstic i molt sovint femení), els calceters, els flassaders, els barreters,

oto espadador s, els paraires, els abaixadors j els velen, entre els més

importants d'un sector molt més àmpliament diversificat, especialitzat í

dedicat a treballs vinculats a tèxtils de luxe que ho serà el del XVIII (53)

(reviseu totes aquestes avaluacions en el recuíl de quanties í proporcions

de cada una de les principals professions a l'apèndix núm 12}

A escassa distància i amb un tipus de desenvolupament

molt similar, § causa de les urgències del consum, ens trobem el sector

del cuir i del calçat. Notable és també aquí la diversificació de les feines.

Així, s'han de destacar els imprescindibles sabaters (dominants en

qualsevol dels recomptes), els espardenyers t els tapiners, directament

interrelaaonaís amb soguers i corders i sempre ineludibles en una

societat, com la de Lleida, bàsicament camperola (54), juntament ai

conjunt relacionats amb les més diverses etapes de

transformació \ tractament de tes pells, com són assaonadors, pelssers,

blanquers, sellers, guanters, tireters, etc. Ens trobem, per tant, en el segon

principals pel nombre d'activitats dominats que engloben (55),

La resta dels més destacats menestrals tenen a

sovint amb de consum que prou bé es poden

lligar a les línies de creixement que imposa el verificat auge demogràfic de

la ciutat en el decurs de la centúria. En aquest sentit, mestres de cases,

(S3)- TMQUM com laa rfabaniador »tpmatooi tlanar, parut*, po'g«Oor da W, damaaqyina», drapar,
H*ne*r, m*Mr« é» drapt d* r«» v*t«r MOW da tada, vallylar, brodador, e*mw*r, cortmat »ncamiMdc
v«nov»r i t«piM»f ne «para«»«, «n cap d»i» CMOS. *n al» f*eompl*t profaaaionai» dai XVIII tant pfovm»ru da
»on» ti»cal» com notarial«

(Ml- V*f*u R Hügu«t. Bi artMtnt de Uarfa. . «•« d« llicenciatura vol N, apandix l p 422
(55)- TainM aquí hi ha un »ayuit d« taaqua* qua j« no «a eonawvwi al XVili i, tin» t tot. alguna« da la«

qua aneara at praetiquan ho »«n amb un» mcidèneia me« manor ica» d«i» a»»aonadon o ala parama aa* texlif)
Ena attam ratenm ato pallar», paiiaaara, tiratar» correigar» albardanar» com a méa daatacat»
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picapedrers, fusters, canterers, rajolers, serrallers, serradors, pintors o

vidriers prou bé es poden relacionar amb l'augment de l'activitat

constructiva que es nota a ta ciutat (56), moviment que és comú a

viles peninsulars coetànies (57)

Juntament a tes necessitats imposades per les urgències

de l'habitatge, la resta de les activitats dominants tenen alguna cosa a

veure amb tes urgències de la subsistència vital: en primer Hoc, els

ambigus apotecaris encarregats d'elaborar els productes guarídors de les

precàries i que també poden ser inclosos dins el sector

dels serveis sanitaris í, en segon, els encarregats de l'alimentació: forners,

moliners, carnissers i especiers, entre altres,

La resta de les professions artesans s'esmicolen en

petites engrunes que diversifiquen, encara més, ia vida laboral de Lleida,

sense que es pugui parlar, en cap casos, d'una progressiva separació

en els diferents processos productius tendents a l'assoliment d'una més

productiva especialització Amo tot, no es pot negar que la notable divisió

tècnica del certifica la presència d'un nivell d'autosuficiència més

important que el de la Ueida del set-cents, on el predomini agrari era més

aclaparador arreu í el sistema gremial molt més decadent (58). Aquí és on

ens cal intuir -perquè ei suport de recerca és encara escàs, malgrat les

aportacions de M, Santiven i Q. del Olmo- que la crisi del XVII va colpejar

profundament la trajectòria conjunta del desenvolupament de les activitats

productives, de tal manera que la recuperació va ser francament difícil

(58).

M- ¥*§*•! d «Mf*ct» IM dad*» qu« apeitt J L¡»<Jono»« Hutte« dt IJcid«. vel I, en 3SMS2 t 379
07). V*0*u tupra c«prtoi 2.
(56)- J. UadonoM, Ht«6fi« d« Li»d« voi H, pp 91M2S
(59)- UM mito« r*tef*neiM ditpeniblM * r*tp*eM tan d un« tenda <• M« a« Q fl·i Olmo • Hi

coyuntura» »owm «n ;«« ütfrn d* Lane», qui c«nrfic« r*vtdènci* du«*« moi not*M* en« «grin« > a un»
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Suggerèndes apart, estem, pë que ta a ta menestralia,

davant d'una clara atomització i» a més a més, d'una evident amalgama

entre la producció, la comercialització i els intereses del consum. Tot

plegat, ta de separar bona part dels que consten com a comerciants,

dels que sén menestrals dedicats al comerç al i dels productors

específics que a bon segur venien la seva pròpia mercadena-producte al

mateix taller, sense intervenció de cap tipus d'agent intermig que permeti

destriar l'entitat d'uns procesos que en la seva continuïtat deixen clara

l'estabilitat i solidesa de les de funcionament econòmic del

feudalisme

8.1.4- ELS SERVEIS, UNA MIGRADESA IMPRESCINDIBLE.

Després de passejar per les ciutats castellanes, tal i com

ho hem fet en planes precedents, hom recorda un panorama on la

proximitat de la Cort condicionava la presència d'un "sector terciari"

nombrós í, sovint, paràsit (60) No és aquesta la realitat més propera a

nosaltres. El conjunt de gent que desenvolupa activitats en el sector de

serveis é* escàs, gairebé mínim,

Dues són les principals branques: d'una banda, ei petit

conjunt de treballadors que depenen, moltes vegades, del municipi i que

•«r«. la ta« da M Santivan qui. donant un eop dull ala fwalë da nquaaa m«t»oel data MatdaJara dat XVII,

comprova qua met dal 79% da to pobisciô mm mort pobra, IM tortunaa «yartteaaa aran **c«MÍMmM t la

mtaana «r• panaraitead» arrau an al daeuta da tan conflicifv» eantyna (Nyajaaa»y«S» m«t«n»i «n it toçi»d«d

landanf dal »oto XVII H644-i700i Mai da Mcaneiakira InèdM, Uatda, Un«/«r»itat da Barcaton», 1985 Eatu«

Oanaral d« LlaMía)

M* Ba «ampia« podrían aar nombrotoi Vtlgui aquí al caá força »ignificatiu da la e.utat da

Valladolid, tant al XVI (abaerbM méa d'un quart da to pettaete acovai, com al XVII Vagan, al raapacta S

Bannaaa»f. Valladolid an f i »icio da Oro pp 205-207 I A Outiarr« Menae, Ettudio »cfar» i» daeadanma da

Caatilla U ciudad da Vali»ddid an at »oka XVII. Valladolid UM. M I12-llt
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fan possible que la Raería faci arribar els seus tentacles de poder i de

control sobre la societat i sobre el bon ordre de la vida urbana Estem

parlant dels encarregats de la vigilància penitenciària (alcaide i sots-alcaide

del castell i carceller), dels transmissors directes entre municipi i ciutadans,

locals i foranis (nuncis i verguers), dels que transcriuen i es

responsabilitzen de deixar constància del que s acorda í §1 que s'ha

d'acomplir (alguns notaris, escnvans i escrivents), que tenen cura de

ia manca de frau en els termes de l'intercanvi (veedors del salitre o

contadors de la sal i la resta de veedors i oïdors, pesadors) i, per acabar,

els que fan les feines de servei més planeres com bidells, porters i

trompeters

Fora de les necessitats institucionals del municipi, la ciutat

també compta amb altres treballadors» sovint humils, que permeten assolir

una petita millora en la qualitat de vida -si és que el terme no resulta

abusiu-, mote d'aquests treballs eren desenvolupat únicament per un

individu, la qual cosa ens indica una certa patrimontalïtzaoó en algunes

feines Estem parlant, primer, dels encarregats de la docència (mestres

d'estudi, d'orgue i, fins i tot, d'esgrima), segon, de serveis públics com

barbers, carregadors i descarregadors, funeraris, hostaler' iners,

ostes de correus, etc. que fan treballs ineludibles en qualsevol ciutat

mínimament organiteac:a; tercer, de la gent de respectado" com cantaires,

contrabaixos, dansaires, juglars, músics i organistes que a bon segur feien

una mica més lleugera la vida dels lleidatans del one-cents, í, quart, de

criats.

En aquest sentit, el tema del servei domèstic és un dels

que repetidament ha cridat l'atenció de molts investigadors socials, pel fet

que el seu major n menor nombre implica, sovint, un rerafons de
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desigualtats de classe notable (81), Ja sigui pel fort pes d'una potent

societat o per les necessitats de mantenir i fomentar les

aparences publiques en el cas de burgesia ascendent. En qualsevol dels

casos, la possessió de nombrosos criats s'adequa a un model da vida que

no és precisament el "modus vivendi" més habitual entre les classes

privilegiades de la Catalunya del XVI, que no estaven per a moltes

despeses sumptuanes

À Ue»da, el servei domèstic masculí és mínim, ja que en tot

el segle solament consten com a tais 3 d'entre tots els pares de criatures í

S dels marits (62); semblantment, el femení també és, certament, escàs,

Com ja hem apuntat en planes precedents (63), es poden recomptar 73

noies que acompleixen les funcions de criades i, sortosament, podem

saber en quin tipus de casa treballaven, execepctó feta de 15 casos

(20,55%). Pocs són els servents i gairebé tothom en pot posseir si s'ho

proposa. Els que més en tenen són els eclesiàstics (16 amb un 21,9%),

seguits d'una àmplia diversitat d'individus vinculats directament a les

classes privilegiades on hi trobem els nobles (8 amb un 10,9%), els

mercaders (€ amb un 8,21%), els lletrats i els metges (5 amb un 6,84),

alguns alts càrrecs entre els funcionaris municipals (2 amb un 2,74%) i

vídues de membres destacats d'aquest grup, en especial, de senyors (9

amb un 12,34%), Resulta evident que la superior posició econòmica és la

que condiciona les possibilitats de poder disposar de servei, però també

menestrals i pagesos en tenen, cosa que ens fa pensar que acomplien

funcions d'aprenents infraqualificats (10 els primers amb un 13,7% i dos els

(61)- Un wtudi Intaraaaant «i ratp*cta ée al ëa J P Outton Domeftiqux al jatvnaufi damla Franst

¿a rancian Reama. Pin«, 1M1
|KS« Sovint. •!• nou qua «abatían com • enctt aa e***n «mb nmM qua l*mt è he gen i aatan

»mptaat» lot* do« a la matania caaa.
(6.1- Vagau supra apartat S 4
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segons amb un 2,74%), Realment, a Ueida, el sector terciari té una

importància mínima davant el pes aclaparador de te activitats primarte i

secundàries No obstant, encara no hem arribat al final.

8.1.5- ELS ECLESIàSTICS, UNA IMPORTANT MINORIA.

La poblado eclesiàstica ós una de te més difícils de

recomptai, malgrat tl seu efectiu protagonismo social i poder econòmic.

Com diu R. Fernández:

"Jos servidores de la Iglesia eran una minoría demográfica que
poseía una indudable importancia en la economía y en la sociedad
del Antiguo Régimen, Sin embargo, estas influencias si bien eran de
la institución como tal no se ejercían con idéntica intensidad ni el
mismo tipo de protagonismo por todos sus miembros. Un obispo
no era un párroco, un abad no era un monje» un canónigo no era un
simple beneficiado. No es de extrañar, lo cual no sirve de disculpa
historiogràfica, que la historia de antiguo cuño se detuviera en la
cúspide de esta comunidad fuertemente jerarquizada (...) En
contrapartida, nuestra falta de conocimiento histórico sobre los
estratos medios y bajos del clero es escandalosa..." (64).

La vida religiosa en les seves multiples vessants era una

sortida "honorable" que permetia mantenir un cert nivell da vida i cobrir, de

manera més o menys digna, les mínimes necessitats vitals (65). Molts van

ser els que es van queixar respecte a l'abundància de taises* vocacions

religioses, que reduïen el nombre de casaments i debilitaven la potencial

(M)- n. FaniÉndaí D>M *La etaracia catalana an *l Sataeiantei*

MQlf XViïi vol I, Ceivara, 1Í80, p 55

(65)- *.,.a* M último tárete dal tifio XVI, cuantié «fan »vidant«» IM atfrwa dat agotamiante

al podarte aeonémiea da! eta»e contribuye a aumantar at ñámate da aetaaiaatleet, Vaattr al háMo ara faranëa

da un avalante ttcM Cuando al pato pardlé al pute »conofmco mucha« aafundenaa to amartelaron aal y

armaron an la* érdanaa ' W Vieana Viva» Manu«, da Eto"6mica da Eicafta. SareaioM, 1965 , p

am
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vttalrtat del creixement poblaoonal (66). A Catalunya, però, la riquesa

patrimonial de l'estament í-sclesiàstic no era precisament un atractiu per a

deixar les "coses del món", perquè no resultava ni de lluny comparable a la

de les mitres castellanes, ja que bona part dels ingressos que,

tradicionalment, havien nodrit de béns a aquest grup» els delmes, havien

passat a mans de segiars (67) Amb tot, el nombre de focs eclesiàstics, a

tot el territori del Principat, es podia quantificar ate votante d'uns 4,500,

superiors al nobiliaris, però inferiors, proporcionalment, als del veí territom

de les Casteiies (68), A la ciutat de Lleida, aquesta realitat es reprodueix de

manera mimètica

En el fogatge de 1553, front els ja al·ludits 32 focs militars

(2,9% sobre el total), els dels són 169, quantia que suposa un

15,24% de la població contribuent Focs que, de cap de les maneres,

evidencien una situació i econòmica uniforme, la qual cosa és una

realitat comuna en el sí de tal estament En aquest sentit, un estudi

pormenorrtzat del detall dels focs ens resulta prou revelador Són propietat

de canonges i alts càrrecs (bisbe, degans i ardiaques vinculats per

cognom amb les families senyonals de la ciutat) un total de 23 focs que

impliquen a un 13,6% del grup. La resta pertanyen als beneficiats, aquells

que algú ha qualificat com "els últims de la fila" (69). Part d'ells són

autònoms, altres es troben lligats a una parròquia concreta i altres

"mengen en cases de sos parents y amos". Els primers sumen un total de

(66). Sobra «to ci«m» d«i» «rbitri«»« com OtorifO, Na*»rr»t» Monc«d« > *ÜTM t *1 MU

prête«, '«vt̂ u P Vil», "fi «««pe 4* Owf«»' • Cnemttrto » ómtmi® , pp 332-346 i B BMMMMT y

t S'q'9 df QfQ pp S2-0?

7). J *•*»•! F«rr»fM •C·t·luny· tett «M AuMrlM* • ¿ N«d«t F*mfM i Ph Wolff i»tí« , Htrterta d«
V"i>«»f M Mw, 1963, pp 368-369 i t*mM Conèm» ia Hittpfn d« C«t«lunv». D»i t»Qi» >V al XVBI

B«fC«ton« 1M3, pp 22-23

(«)• 4 DominpiM Ortiz, Soci»0«0 y Ett«do »H X »QIO XVin »tP»iNol bve«<KW, 1071, pe 35»-362
M* En pvkulM R F«fn*nd« 01« qoi fMortf« to totai d··con·m·nç· qu« t*ram «obf« !• m«n«t« d«

viur« d« to» x)u»«<» tMVMort •clxia·ttc« »t **u niv«ll d« (emt*eié, to m«n»f» vam v«n écc»dir •! »«c«fdoei llyr
Pfoc»d4nct« 9»ogr*tic» i f«miti«f «te ««vi«»<j Urticl« •m·fnxm·nt citai'l» ci«'»ci« c«Ui«n« ' pp
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81 (47,92%), mentre que els segons agrupen • 39 religiosos (23,1%), que

es distribueixen m quanties diferents segons la grandària i importància de

cada una de les parròquies: 21 a Sant Joan (12,4%), 11 a Sant Llorenç

(6,5%), 5 a Santa Maria Magdalena (3%), 1 a Sant Andreu (0,6%) í 1 a Sant

Mani (0,6%). Per acabar, els que depenen d'attn sumen un total de 22

(13%) i, en la part més humil de l'escalafó, en trobem a 4 (2,38%) que no

tenen ni tan sols un benefici t que depenen tots d'institucions de

beneficència, com ara l'hospital.

Per tant, la realitat que posa de manifest la documentació

de tipus fiscal -sempre susceptible d'incloure marges d'ocultació- és la

repetida constatació de les diversitats internes, tant econòmiques com de

jerarquia, que caracteritzen els servidors de Déu i de l'església. Encara

podem, però, matisar una mica més aquesta realitat, a través dels

registres de casaments. Hem apuntat en planes precedente que la societat

de l'Europa moderna intentava exercir un control estricte sobre l'acte de

contreure matrimoni i de crear una nova família (70) Moltes vegades, els

qui s'encarreguen de donar conformitat i vetllar pel manteniment del bon

ordre en les conductes i en els aparellaments no són altres que els

mateixos religiosos. Llur participació en l'acte de donar testimoniatge en el

moment de celebrar-se un esposon resulta notablemet indicativa del seu

protagonismo en el sí de la societat lleidatana,

D'entrt els dos testimonis que habitualment acompanyen

els nuvis, el primer pertany a l'estament eclesiàstic en un 11,5% dels

casos, mentre que el segon ho és en 7%. La importància i diversitat de les

funcions de cada un d'ells »on marcadament diferenciades. Predominen

clarament els preveres (8,7% en el primer i 3,9% en el segon), seguits de

(70)- Vegeu supra aptrtct S 3 1
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vicaris (1,3% i 2,6%), (0,8% i 0,2%), cabiscols (0,1%), canonges

(0,1%), racioners (0,1%) i, m darrer terme i escassa rellevància, degans,

diaques, escolapis, nunets, priors, rectors, etc , a qui cal afegir, per acabar

de complertar la algun que alte estudiant i, àdhuc, doctor en

teologia que, segurament, haurien d'acabar incorporant-se a la carrera

eclesiàstica

La diversitat i quantia, evidentment, queda

clarament posada de manifest, més quan, en cap dels diversos tipus de

recomptes, tenim constància de la població que pertanyia al sector

monàstic i conventual, a qui no podem pas negligir, la qual cosa fa pensar

que el seu nombre era realment important enmig del conjunt de la

població de la ciutat de Lleida.

1.1.6- UN MÓN EN ORDRE?

Del dit fins ara, hom pot imaginar els carrers i de la

ciutat plens d'una imatge d'harmonia propicia per a la convivència i

on tots desenvolupaven el seu paper plàcidament, sense enfrontaments ni

picabaralles. Res no és més llunyà de la realitat. Les nostres fonts

documentals no ens permeten d'entrar en els conflictes de classe, però

resulta evider.l que, en el rerafons de l'ordenada estructura sòao-

professiona! que hem descrit fins aquest punt, hi havia, larvats o en

expansió, els mateixos enfrontaments que omplien de neguits les ciutats

de l'Europa pre-industnal

Tots els que desenvolupaven algun tipus de tasca

socialment acceptada per tots, ja sigui com a privilegiats -en les dues
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possibles vessants de poder: ovil o moral- corn formant part de la majoria

camperola, del formigueig artesanal o dels imprescindibles serveis, es

trobaven organitzats d'una manera o attra de forma corporativa en defensa

dels interesos propis i particulars Així, des de ta contraria deis cavallers,

dita dt Sant Jordi, fins a la petita multitud d« germandats menestrals (71),

passant per les diversos agrupacions camperoles i les d'estrangers, en

particular dels francesos, ens trotem amb una societat fortament

sectonalitzada en les seves manifestacions públiques, cosa que ens fa

pensar que, al darrera de tal elevat grau de corporativisme, no hi havia

altra cosa que la defensa aferrissada d'unes posicions socials en conflicte

en un moment tan critic com és el pas d'una situació de desfeta i

desorganització estructural, en les darreres etapes de la Baixa Edat

Mitjana, a un període de creixement i de perillosa obertura exterior en el

decurs del XVI. J Uadonosa ens ha narrat molts d'aquests conflictes (72)

Corporativisme, tancament i conflicte social, latent o

evident, poden ser gairebé sinònims, I és que no podem oblidar que, com

hem dit en planes precedents, Lleida rep en aquestes dates un allau de

foranis, vinguts de móns en conflicte (camperols pobres de les més

diverses procedències de la península, francesos desocupats, menestrals

(71)* f) municipi *n «i moment 6* dMttr i neoto t« tmdtctô do'din«oon» au« han *e

noimelwe per • f*œmpiim*nt i deaenvQlup«m*nt de le* «cíivit«t» artatanai* «n particular per tel »i q u« '•

r«*»f»nci* • le* «ettwMi comoiCMl«. *• rceneewega P'ou feé d* que tot«« «anguín controlací«« t aprovada* pel*

de pod«' municipal unie« garent!« del manlenifwefW del bon oíO'« t de I« ßOMlMMt 3 >nt«rv«mr.ni »n

4« conflict« T»n,m, •mi. coo»t»nei« d«i» 'Capítol* y ordwtaeien* 3«it ote» y •«'•» «rtt' amb rcrmrtfv» p«r

dolí molin« •)• f«/m«. ho«l*l«r« c*rm»»«rt p«i»1»r* p«*»dor» corr«dor« tofrwrt, p«»t«dor«

MPAC««« i e»(«f» f»rr»f» . m«n**c*lt ttntor«r» i p«r«yr»« b«rt«r» i tvnioor* «tg«rt»r» e«fcol«'»

•lb«rd«ft •iguad·r· m««trM d« e«M p qu«ft bo*«r» vmy«t«r« il«f>«t«ir»« i «m»« «ctivrtat» c«mp«roi«« i

r«m«d«f»« fpMVda MI wttl i pM d« ta '«fin« V«g«u A M M L, Llibr« dOrdmaeton» a« i« dut« d« Li«.d«. ?

tfAMI d* 1559 §*eet4 M«nu«errt». f^g 13, pp XXXXH im «l tart Ot v«g«J«« «n f«vt»«f ho «mb J«i«nim«m

horn podn« p*nMf qu« M d«rr«f« d« UnU normtUvt. «n« trob«m «mb INI municipi qu« int«nt» r*ful·i ta

toinM, • ("Mil a« r«conomi« mor«r ttiemptoniwia com • gvanti« d« p*u i d« control «octal a ta notai

(72)- 0« moment i • i «aptra d« futur»« inv««tig«ciona «i millor r»cur» p«f • cop»af Den« part d« I«

r»al««t tfaqu««^ mon an confítela ne et «Kr* qu« fotor« d« J Lladonoaa Hitton« d« L'aida vol II, ««p*ciaim«ni

pp
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agermanats etc.), qye ajuden a fexpandimtm i de la ciutat, però

que, a la vegada, omplen, el seu ordre tradicional Amb m,

mort poques coses, gairebé res, no sabem de ta diverses cares de la

marginalitat, que cap petjada ha deixat per fer fàcil el seguiment del seu

rastre,

En sentit, els sobre la del món de la

delinqüència ens parlen, ben a les clares, de situacions de í de

pugna per uns recursos com a principal de de

les accions delictives, que s'uneix a la constatació de la presència

de molt tortes pors i prevencions en tl de protegir-sa de tots els

que no eren membres tradicionals de la comunitat local. La justicia, com

demostra T. Ibars, havia d'intervenir davant dos grans

de f època, d'una les precanetats i la que

acompanyaven la vida quotidiana d'una gran majoria de desposseïts i,

d'una altra, la por a la novetat, en les

inherent a la d'ocupar un urbà que era part

d'un món per omplir (73)

Però, encara hi ha No en sabem res, però, no podem

menystenír la presencia cada cop més nombrosa de minories étnicament

diferenciades. Hem parlat, també, en planes precedents, dels problemes

amb la minoria morisca i de la situació, si més no, conflictiva

conversos. No ens hi extendrem més (74), Però, e» «demés, cal afegir-hi

nous "altres", J. Uadonosa, ens parla dels gitanos com a novedosos actors

en escena:

(73)- Sén eaneitMlon« *ntr* aüfM qu» *• tf*tpr*n*n d» rtnêittt <J«i M fl·iictiu • I« U*Kf« AM XV».

i iii·ludttol* <*•*• oonMclM gMMii i« «n Itnürto» MMúr* V«g*u, «mb nét *mpMue, fMtutff «i rwp*eM

B«fc«ioi» '906 E«tuöi G«i«f«i d« Ll·id« pp 21S-234

(74)- V»f*u »opr« «parut « 2 4
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"...a mrtjan segle XVI. a Lleida, només quedaven cristians vells i
nous. Havien desaparegut dos grups ètnics característics de la
ciutat medieval I, en canvi, veurem mstal.lada des d'ara una nova
raça exòtica que arralará torça, els gitanos (...) Aquells homes »ren
nòmades, anaven da pas i sovn t creaven problemes a la Raería (...)
Aleshores, com ara, sembla que ais gitanos ja as dedicaven a
vendre teles, a vagadas da dubtosa procedència (...) També sembla
que eren Kalaminars o tractants da bestiar, car ato veiem trafiquejar
a les fires A mitjans del sagte XVI, algunes famílies les trobem
domiciliades a l'Antiga Cuirassa, abandonada pels jueus das dt
1492 (...) Aquells primers gitanos eren cristians. No als tocava altre
remei" (75).

El caràcter tradicionalment marginal d'aquesta minoria

queda clarament posat de manifest en el fet que qualsevol de les seves

aparicions en l'espai de la persecució judicial acaben, generalment,

assolint caràcter de desestabilitzaoò de l'ordre públic, fet que no és

precisament el més comú en la resta dels deletes comesos pels que són

considerats com a ciutadans de ple dret (76) Però, els gitanos no eren els

únics en minoria, A Lleida, també hi havia homes i dones negtes (77). Eren

pocs, però pafcjpaven dels actes públics d'administració

sacramente, ja que sovint exercien les funcions de CTAÎS d'alguns individus

importants de la ciutat o, ta ibé, eren algunes de les mares solteres que

bategen els seus fills serse deixar constància d'un pare que no es

responsabilitza d'una criatura que no vol acceptar (78). I, en darrer terme,

(75)- J U*4@nOM, Htüàfta da Ll·ida.. voMi PC '63

76i- En aquaal paeytiar grup da dahelaa T >b*rt hi mtiow un taguH tfaetwttati com »é« pe*tw asmaa

«I iagatma«. bruawnax baratiaa pubiiquaa manna. ifMmpt*M • •·p·»»·nt·nt» da :• lat MMÍ a ecmna

daaotoadtanci*» divaraaa • me» da i* p eemartada p»aaar*e«a a« guanos fvafay La, QjfaaiiitKi* a h L!aid».::.

OP 79 1167-1691

(77)- Sowtrrt «qu*«U n*Qf<M »cofnpj^n »une.on» d»»ci»u 11« t*v« pfMEMM •'• una -»mat eomwns •

mod»« ciirtrt» *n particular * )•• co«tan»f»« v»g»u »r •qu·M »«TM tat ra^WKiM q-« «n d6na t E »lava

CnMAM, *U població traballadora gumownca da 1556 • IMS1 if pp 1W-196 i. p«f a an aatudi met

•profund« à» I'aaciavrJud «n «to pnmaf» a«gi«a M to medcmttt, J L Cortea Lôp«i. La <tcto»<ud "M'a •n t̂a

Eaof*< p^nmauiar «a «I noto XVI to« doctor inédrta unrvar»iut d« Salamanca ItM, Facu«al «M Oaografia i

Hiatofia A QfMltor« Sanj La tac'avflud m Vrtanot a" IQ« iiatet jCVi y Ml. València. 1ST! J L Foa . Martí

*N«fraa I «scteja a Suaca an I« a*gona martat M »aflia XVr Ettudia n.atónca I docmnanti a«'» ««lui d»

OfOlocol« X. Barealona Ifta

ITS)- UM ra*ar*ficia4 • gant d« raça n*fra qua pul luto pat U**d*. aa podan comptab'itzar an un loui

aupartor • la cmquantana an aM baptmma« (SB), maa jn mar« mareada* da protaaai« i vu« don»» an »I
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el món dels "exòtics" acaba per complertar-se amb alguns vinguts de

terres llunyanes com (m W Jaume Joan, "catecúmeno de to província de

Oran", criat de Il·lustra Onotre Cerveró, qui, per seguir amb el

compliment de I« de conducta per tots els

s« n encarrega r 3u bé de bateiar-lc, acte que de manera

havia de dur a terme un home d« lleis (79)

Aud les coses, no cal ser un gran coneixedor de i esperit

humà com per imaginar que, en un món perspectives, certament,

limitades com és la de l'Antic Règim -en cas concret,

exemplificada en el microcosmos d'una Lleida, marcadament rural i

allunyada de les gran vies de l'inteicanvi comercia!-, la presència de

aquesta novedosa diversitat havia d'aittrar de les normes de vida,

generar pors i malfiances de tot \ la de molts

desigualtats, i marginacions, a la

d'una comunitat efectivament oberta a l'exterior, però encara

del ferrall ineludiblement protector de te muralla La Lleida del cinc-cents

no era, ni de bon tros, un món en ordrt

8.2- LA DISTRIBUCIÓ DELS TREBALLS ENTRE LOCALS I FORANIS.

El component més important moviments migratoris és

la recerca d'unes més favorables especíales vitals. Les que van i

venen no ho f&n per caprici, sinó que, la majoria de les vegades, el que

cerquen és treball. Móns saturats sense ofertes atractives per als seus

e***m*nl Amb tot, c«, é» qu» to t*v* citació no é» etwa > gu» ••• més M ÎM «on *qw*ti poc» «n què. ü»

un t*m 3«»p»ct(v« *n rt redacta!. Mit N cwtftca «HO M '•'• n*§f** 9 '•<» n*pf**
(?•)- Ssivpt *l tuno« M 1SM * C L Uibrat M§r«n*nl«l» SafMwntM 0* 1ST! « f M7 R*g 11
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habitants i zones pobres amb recursos i possibilitats fortament limitats, en

oposició a territoris sense gent. gairebé abandonats o despoblats, per

tants i tan greus com són tots ets que poden arribar a colpir als

homes i dones de its del feudalisme tardà.

Espais que expulsen i espais que atreuen Dessolació í

misèria front expectatives optimistas. Estem, novament, davant del

complex món dels desenvolupamments i/o els creixements desiguals en el

temps i I espai Zones pròsperes un dia, poden esdevenir centres

decadents que obliguen a una inevitable i sempre dolorosa fugida. I, tot

plegat, és una part indestriable que cal tenir ben present en el moment de

reflexionar sobre les causes i posteriors conseqüències dels moviments

pobiacionais que tenen al darrera la ineludible de la recerca

d'un més acollidar Hoc al sol, per a maividus sols o, en extrems, a

famílies senceres (80)

Però, la mobilitat poblaaonal, les migracions, no es poden

entendre sense entrar en deteniment en les impliacions socials que

comporten. Les anades i vingudes -més dels homes que de les dones-

d'una ciutat a una altra, del camp a la ciutat -o viceversa-, d'un pas a un

altre, tenen, al darrera, un ciar component de classe. Les classes

(80)- Sobra al particular podau '»v 'Mi la br*u t aetartöwa aMaat da L Oottot L>»

tiumaim iareatofi», 1971 • aifunaa «portación» daatacad** com A Radtefd, Laftout piofOfn m England.

1900-1850 tofidraa, 192« M UymarM •Émigr·t.on «t Mryetuf* aœiaia «n H**jt*-AiM*rgr,« É la fi« du XVIMè

***••*• B»m El fHaula-Auvafgfia 1967 pp 299-323, A Maipda Pardo, Lu tg'̂ ractéfl flatttoa MtfiiBtntBiMlif

an al iMJt XVIIt Madrid 1980. A Po«nn««o 'A«p*ctt é» i «mention t»mpo'«ir» al MUtonnièra an Atwargna à la

fin au XVWè aiêela « au début du XK »«ci«' R«vu« tft<>»«ti tf»éHM ft cont»mpOftmf itS2, pp S5o C

v<(Sa» M«y F^my.- 1 y anfraniarat an ü Vad"d ëa IQ» Au»ina» Madrid, '963 0V Olaaa, 'Popuiaiior and

popuiaficn motfanwfiM m England and Watoa, 1700 1 800' a Population m Hf«t0fy Undraa, 1tM. w 22^246

J P Pouateu, *Laa »tructu'»» a*mogi«phiqua» al aœ^aa*, SMjaatft ay X¥lè »laci« Muteift ala Bardaam

vot V, im, pp î»37- A Chai·iam 'Comptwrtè daa w-gration« tamporura» al definitiva« è Pana at daña M

Matin pantiao (XVita-XX* nacía«)' Éluda» aa la teuton aanaiaBP*. 1970, R Qaaeen immigration at erotaaanca

au XVM Mêda lanampta «a Lyon, 1t29-1SS3*, Annalff E S C . XXV. 1f70, O Zallar Laa

P It3-22l , J da Vnaa. La urbanaacién da E uf OP« pp 25»-322 A ma» cal també tor raeordatorl

da raapai da <J«bal aapacWe qua aotora toa impi«:acion» da tal toma, aa va lar a« al darrar dato eongraaaoa

internacional» da C(êftc*aa Mi»tôriqua» (Madrid 1990l
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dominants tendeixen a romandre en el lloc d'origen, mentre que els que

van d'aquí cap allà no són altres que els que s incorporaran a les im més

humils de It i la menestralia Són els que enmig de processos

accelerats de creixement acrèixeran les Mes dels jornalers més

desposseïts o dels aprenents d artesà menys qualificats i més mal pagats

(81). Interrelaoonar procedència geogràfica i estructura sòoo-professional

no deixa cap tipus de marge al dubte sobre la de les

socials en el moment en què un determinat nombre d'individus es veuen

abocats a sortir, a fugir per necessitat, del lloc on han nascut Entrem-hi

amb més deteniment

A través de posar en relació les nois que

es casen a Ueida amb llur origen podem algunes

evidències profundament Sabem ja d'entrada que del

d'aquests nois» 4 356 per ser exactes, gairebé la mertat (52,8%) són

nascuts a la ciutat, tal i com queda reflectit en el quadre núm. 33 La resta

són forants, les diverses procedències quals han quedat

sobradament en precedents (82) D aquest ampl»

conjunt de nois, tenim referències completes pel que fa a la tasca que

desenvolupaven i el lloc d'on provenien tí'un de 2 742 (62,94%) És a

partir c aquesta mostra de població que estudiarem la manera com el fet

migratori s'incardina en la repartició» tant del treball, com de les posicions

socialment dominants Els resultats, en el quadre núm 40, són

suficientment explícits i, per tant, caldrà que els analitzem amb detall (83)

pi). A 0«um«ío i f Fun«. *9kueluraa «I fêtât»»» tèciatM è Pant IM miiwy du XViie we«««* Cjhjfjj
nun 1t Parte 1981 p M

(82)- V«f*w »up'l ctprtoi 7

(«J- In ta pnMCfltKiö format d*M fMuMtt «n «to quAdwt * P*t" O*1 mm «0 («tetes w mim 41)
«onMAMl un ont f*eutMt MtatfMM» «u* •* P'ogf «m« M* «uè twn MM »i«txx«u PC «TM

0»«rt«v« En f«v*»r to irtof • n«c-6 qu«ntrt«ttv« M c»d« un« à» !•• c »»•*(•* •• pot comprova ta pr»»*nc >• M tf ••
tipu« <J info» m«eKK>» p» im»f •) nebr» toun dt MWM «M MemptoaiM >••

Mp*rMa e vtfor hipotètic «n •> CM d« qu« tat d*d*« »«|urt»»>ir »j «¡y* •« potin« con»i<j«f«r «n
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La primera i lògica evidència és que, en totes 1 cada una

de les professions la presència í predomini de's lleidatans és sempre

majoritària Cal, però, posar de manifest altres realitats. Comencem per

revisar què passa amb «Is quo, en (Manes precedents, hem considerat

com a membres de les classes dominants, en tota la seva àmplia

diversitat. Els qui se n encarraguen de guiar els destins de la ciutat són

predominantment lleidatans, t;., i com passa en la gran majoria de les

ciutats de l'època (84) Resulta» així, força significatiu que solament un

1,98% del conjunt dels immigrants amb professió coneguda pertanyin a

aquest grup (85) Un nouvingut pot venir a cercar treball i se l'acollirà bé,

mes no pot pretendre entrar al sf de les tancades èlits, que prou bé st

n'encarreguen de no deixar cap resquio a l'entrada de potencials

competidors en el control de l'hegemonia social. Així, pel que fa referència

estricta als integrants dels tradicionalment considerats com privilegíate

(grup 1 a l'apèndix 10), podem verificar que el 68,8% són de la ciutat i que

un important 12,5% prové de la resta de la província, cosa que ens indica

que, en aquest cas, estem certificant allò de la projecció urbana de molts

petits nobles que, tot í tenir les seves propietats territorials properes a la

capital, prefereixen traslladar la seva residència a un lloc més habitat i on

tamaa aata«J!*Bea, eom un« autnfeyeiá normal, c o»» qwa N*m incléf t manara d* pond*»atté par tal da
daataear * importancia o tffa«avarte«a d y«a o alta quantia < tafear, la •tgnAeaeié pareantyaJ a« cada un data
valor» ratpacfa al conjunt

(M)- Corn a* «i ça» habituai an la ma)ena da tat principan ewiaia catalana« y S Amatang, y

formación Ja una c'a»a djnatrtp... PO 4S-I1, J M Toma < »toé, Eli murtftMi cat«ian> .. pp 2Mt • i»cto4
»ociai i acooònvca d una 'amH.a paulina, da I Antte Matrn Eli Pad'« d ipuaiaaa <1|«2-1̂ B. Barc»»ona, 1976
pp »59 T Paaaola Claaa« »ocíala» y oobtamo pp 229-240; i, també panmtuiari (B OenteM Aion»o
•Sociadad urbana y gobiamo munKîipal an Caatiila. 1450-1«OCT a Sotttt at» »tado ¥ '* adfliim âcien an ta
Corona da Caaiiiia an al Am.ouo Raciman Madrid, 1M1, pp. f744; A OuBénat Atonas E>tudio »obr« la
dacadancia da Caatiiia U emdad da Valladolid a« al malo XVH. Valladolid 19M, pp 32i-329i

(85)- Dal total da W neto qua aa caaan a Llatda i Q«M partany an a aquaaf gmp aetamant 25 aon (arania,
la qual co»a poaada ralació amb ai eon|u« »mai dato immigrarà amb pro<a»»i6 coneguda -t .264. ana dona la
proposé d un 1 98%



puguin participar de les tasques de gestió i dt govern en el municipi (86)

A tots ells, cal ategir-hi alguns altres que arriben d« la resta del Principat

(5,1%, destacant els barcelonins amb un 2,5%) i de les veïnes terres de

l'Aragó (10%).

Tals tendències són comunes a les que posa de manifest

('origen majoritari de i metges (87), Entre ells, un molt

nombre són nascuts a Ueida (un 67,5% dels pnners i un 55,3% dels

segons), venen territoris propers: primer els de

la resta de la província (15,4% i 13,2%); segon, els de les diverses

contrades del Principat (8,2% i 9,2%), i, tercer, els vinguts de terres

aragoneses (5,7% 115,8%) Aquesta evidència numèrica ratifica, novament

allò de la directa intereonnexió que existeix entri la ciutat i el seu

"hinterland*" proper, que corwertint-la en una potent xucladora de

recursos humans (no oblidem que Lleida era en temps la tercera

de les del Principat),

La causa fonamental de tal procés no és que els

possibles incentius que marxar cap a la ciutat ofereix, davant la

perspectiva de romandre per sempre en el lloc de naixença, on,

possiblement, es troben acumulades les terres familiars, però amb molt

més migrades expectatives vitals. I, això, que és un fet comú per gairebé

totes les socials, es posa especialment de manifest en el cas dels

privilegiats quan tots provenen de petites ciutats molt properes, la qual

mV if» aquatt MflM. to vèiua ifMftcMor« dat nomtott da coo« dtodMdua dt IM elaaaM pnvrfafliadat

qua ten dt Llaida eiutat aypara èmptemant at* nwrgM da to ('tqu«"o« a«p*fada (96 »ob'« «3 l), »a 3u-' «M«

ww Mrv«a par roMear facaparaeie dt IM prfnetptlt po«>c*>n» tu •< eonpnt »oo» qut acumulen •'• leealt

Met tmSavant, quan ctrtitiqutm ttndefWiM común«« pti qu« te al» i»«tf«t» oto··rv·ftT· com la tava quarta

també ame implUud ai« marflM qua M pednan «enetdar ar eon a n@m«ato an at CM oua la
aettvamtfrt .gualittna i homofltnia «mra trt« (»<tn «3 ^aufian d« »af 66 3i

•7)- Soiamtnt »rnrt au« •• pot warMear to aignMeâ a praatocia da traa m»tg»t qu» p-ov»r»n da

Caballa (3 9Si un da Nev«t-» (1 ,3%) . un da« Paw Vaiane.a (1 9%|
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cosa prova que «to dominants no solament eren els qui acaparaven més

riquesa, sinó que pertanyien de manera indestriable al "món conegut",

qualitat que quedarà encara més en descobert quan ens apropem al

complex món de les aliances matrimonials

Per tant, tenim radicalment clara la primera constatació

fonamental de manera aclaparadora els nascuts a Lleida i, à una

remarcable distància els que provenen d'espais geogràfics pròxims t es

troben vinculats d'una manera o altra a la outat, són els únics que poden

ocupar les posicions dirigents, cosa que s accentuarà a través

de parentïu i de la celebració de casaments entre "Iguals", Resulta, així, clar

que el tancament i l'intent de control del grup dominant respecte als

foranis és una realitat que s'ha evidenciat ja com clarament tangible.

Directament lligada a ella, el fet migratori es perfila com una

exercrtada bàsicament pels despossits, els que es troben en situacions de

dura misèria i es veuen abócate a sortir de la seva ciutat d origen i cercar

noves possibilitats per a la subsistence individual i familiar. Aquesta és,

sens dubte, una de les peces que hauria de trobar iniciatives més

aprofundides d'estudi des d'una perspectiva d'anàlisi de demografia social

diferencial. Pel moment, ampliem aquí les nostres constatacions a través,

sobretot, de l'anàlisi de la procedència geogràfica de pagesos i

menestrals, la primera i segona forces demogràfiques de la ciutat.

La gran majoria de tots els que arriben a Lleida en el

decurs del cínc-cents cerquen feina en les activitats agrícoles o artesanals

(88), En conjunt, acaparen una proporció propera al 90% (86,24%), la qual

cosa ens és força indicativa de la composició social dels immigrants. Fins

(M* C* f» qu*. novament, i« »upener proporció d* men**»«)! «uto proftMiô •rr·gi·tr·a· provi 3»
!• m*|0f pr*ei*ié vnb qut !• divert«* protonen«) OM «n*t*nt i·nr·p·tr· per »Ob'« o« tttatoitud d« 'pages*
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aquest punt, gairebé no hem dit res de les gents que venien d'indrets que

ne fOo¿in directament propers • la Dutat La raó es troba, senzillament, en

el ftt que tots aquells homes, de tan diverses procedències, s incorporaren

directament a les Mes d aquests dos sectors professionals, perquè eren «is

que oferien expectatives més favorables d'incorporar personal, poc o

mfraqualificat o resultaven acollidors a gent que ja havia en

dels dos sectors al seu lloc de naixement Re visem-ho

deteniment.

La proporcionalment quantia de gent que ve del

Principat es decanta, sobretot, cap a les activitats artesanais, abans que a

les tasques agricoles, ja que les primeres acumulen a un 60,83%

vinguts d'aquestes terres, mentre les acaparen solament a

un 9,8%, Es podria dir que els qui venen de les de Catalunya

es desplacen ja amb una certa del que seran ¡es

principals a desenvolupar un cop arribats al iloc de destinació Situació

similar, encara que molt més equilibrada, serà la que reflectiran els vinguts

de la resta de les contrades del territori peninsular.

Aragonesos, mallorquins t valencians es decanten

majoritàriament cap el sector artesanal, en especial els darrers, alguns

dels quals es van veure obligats a fugir del seu lloc d'origen després de la

dura repressió exercida en el moment de sufocar el conflictiu del

moviment agermanat (89) Els altres, és a dir, murcians, andalusos,

(88)- SoDi» al t»m« da 1** gtrfMMM. «n un oan pnncqMto eaf**a d* conflict* ai Pa» Valencià.
vaflau M Dam-ii« r| Q«>m»nn a» V«i«nçi« Madrid 1864 C BeMMw Arito«, ÜM Saimaniat at Jüm Madnd

1100, L N**, -Aapactoa aeeHMa da IM QwmaniM*, EatuäK» dt Hiücna SectfJ df iapaAt. H, '952 ML
Ctarrt. UM O«fm»nin dt Qfttiu»«. Murci« 1963 f M«J»«. l Uopn 'A»p»cto» »conumieo« d« <• Owmwti«'

Acta« dri VM Congf»»o d* Ht»toni df l« Gerona a« alasen »o N, Vcteneta '973 pp 7^-95 A, Oweia Carc»i
*UM Qcfmwite y to «etitud r«votucion«f« d« to gi^mto»' Ettud»« nun 2,1974 pp 97 154 i LM g>rm»ni»« a»

¥ll«nei«. B·ft·iixi· 1982 , • Qsrela Martin« 'NotM »oo»» to participation a» Villan« »r la guerra d« iaa
OarmaniM* Villana XXIX '979 E Durin, UM Qarniarv«» »n P»I»O« Català"« Oarcaiona '962 < 'A«p«ctat
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castellans, bascos i navarresos participen activament en ambdues

tasques, que acaparen, de manera gairebé exhaustiva, a tots els qui

provenen d aquestes terres La que estem posant da manifest, no

cal m dir-ho, es pot repetir amb evidències numèriques fins a la sacietat

Queda, així, per tant, claramont demostrat el clar

component de que hi al darrera de les migracions cap a la ciutat en

la societat de l'Antic Règim i com, aquest mateix caire, és el que justifica

que, gairebé, tota aquesta munió de gent tingui una edat jove sigui

majoritàriament de sexe masculí, que es cssi després d'haver arribat al seu

lloc de destinació t que ho faci en una edat tardana, a causa de la primacia

de la recerca de treball i estabilitat econòmica, abans de poder, ni tan sols,

pensar en la possibilitat de fundar una família Amb tot, certificada aquesta

evidència, voldríem parar una més atenció a un sector peculiar

dels nouvinguts que un destacat paper de protagonista en aquest

precís moment històric Ens estén referint, lògicament, als francesos

En planes precedents (A)), ens hem explaiat abastament

sobre la significació demogràfica de lambada d'un important contingent

de gent de l'altra banda dels Pirineus que s'instal la pertot arreu, en els

més populosos i, àdhuc, en els més amagats racons del Principat Són els

que segons J Nadal van esdevenir els màxims protagonistes del "redreç"

d'un país esmicolat i despoblat després de anys de guerra,

dessolació i misèria generalitzada Però, també, hem constatat la

precanetat que regnava ais seus llocs de partida i llur incapacitat per a

subsistir en un món saturat i en conflicte corn és el territori de la franja sud

francesa. No hi entrarem en més detall d'un fenomen que ja ha estat tractat

Ideologie» d* (*• GoflMiNM' P»Cr»ib»i ntwn 2 1M2 pp S3-67 V S»i«t»rt. aetanmiaeté i * Stfmafftp a«

Hfrftool 1tM

- VOQOU tupr« •$•** ? 3
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amb anterioritat, da, aquí, revisar la repercusió d'aquesta

onada de nouvtnguts «i el mercat de treball per definir amb més

profunditat, d'una banda, llurs orígens i, d una artra, la manega com

van dinamitzar i potenciar el normal desenvolupament aeis

d'ocupació, vitals pe' a la reactivado de I economia i de la riquesa

La primera de las a què es lliguen ets és

el treball al camp, Tot i ttnir -com p hem en

diverses ocasions- que hi ha un

de la pagesia en ets els gascons, que

sovint s'identificava a immigrants, es dediquen, en una

molt superior a la que es podia esperar, a les del

camp (91), En conjunt, els que a

França es poden quantificar quasi propers a una quarta part del

d'aquesta categoría sòcio-professionai (0,6% per ser més exactes), la

qual cosa té significativa importància, s» la posem en el fet

que, de les altres parts restants, dues, aproximadament,

composades per I és que, en aquest

plenament d'acord en què l'arribada de les de! nord, en

terres de pagesos i sense una molt elevada va

tenir un paper capdal en la vitalització agrària del Principat N Sales tió

sintetitza, tot i fent balanç d'altres aportacions

".„¿Com mesurar l'aportació de "gascons...e francesos" al
modest redreç català del segle XVI?. És a la formació materna, i a
l'expansió de les grans cases pairals catalanes, a la configuració del
paisatge rural que aquelles, amb els seus "masos rònecs* adscrits,
determinen, que R. d'Abatíai els associa: 'La immigració pagesa
francesa, facilitatnt al país mocos, parcers i masovers, ha permès al
llarg del segle XVI engegar i consolidar l'estructura típica de

(W1- in r*wMr t** quanti»« rwolkdM •! qucdr* mim 40, pod«m oM*rv«r 4u* M rvcomptt un tctai
à» 222 trancMM qu* m d*tfiqu*n « tor a« p*fea, i* Qu* COM, Mfunl l« p*opo«U d« eempAraeté »nb ««w

6 ••Ucli·tic« normal, «w Oàn« un vtter »up«f«x M« 170,1 ••p·'·t»
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Catalunya." Aquesta ma d'obra assequible í flotant alhora (mossos
i jornalers) o semiflotant (petrts masovers, cabaners. parcers),
guanyarà mott de terreny »n el segle XVI precisament, 1 no sols
alimentarà les masies nucli que aniran estenent-se per les terres
vacants veïnes, els extingits o expulsats emfiteutes, sinó
que a "cabanes" o "casesnoves" (...) o bé s'instal.laran (i
eis refaran) als "antics poblets d* sagrara, al volt de les esglésies
parroquials", o en els carrers nous i barris nous de pagesos de
poblacions més importants,,," (Í2)

Però, endemés els francesos nouvinguts es decanten -

com arrtu del Principat- per Its tasques arttsanals, com a segona

possibilitat per a guanyar-se el pa. Així un 17% de ta menestralia lleidatana

és francesa d'origen. Quan hom revisa el de les professions dels

francesos recopilat en l'apèndix núm. 13, se n'adona que participen

directament en el desenvolupament de les activitats majoritari®« del

conjunt dels artesans de la ciutat com són les de teixidor (44 en total que

representen un 6,2% del total de les feines fetes per gascons), sastre (26

amb un 3,7%) i sabater (15 amb un 2,1%). Aquesta, però, no seria la seva

peculiar característica distintiva, pel mateix fet que és un lloc comú entre el

conjunt de tota la població dedicada als oficis manuals

Una de les principals branques dels treballs dels francesos

és la del sector de la construcció, a trav1" de feines troncáis com les de

mestre de cases (8 amb un 1.1%), pica» .er (29 amb un 4,1%) o rajoler

(6 amb un 0,8%) o complementàries com tes de fuster (6 amb un 0,8%). La

construcció sempre és un oto obert als ^uuvinguts i, sovint, acostuma a

ser un dels més conflictius, més en un moment d'auge urbanístic amb una

important demanda de mà d'obra per poder abastar les necess^ats d'una

M. H SctM, EI« *«qi«t a» J» ÉmtOèmm S«3 «i XV' XV'H vel W d* P Vítor (oir », Htüon« d«
C«t4.ur»v« B«rc«k>n«. itM, 0111 TaMmm coincident «mo *Qu*ttt valoració *• mo«trt J Codin« qu*n «f»
ß*riw d* V temps O»*» gatcon»' «firm« que * ta er*tB*nt Mwrngracte fwte*M va cr»«rrt un ;ncipi»m proManai
d* 6M* fur«. * (Elt paaMai à» P'ovvc«n« |9»> '9C7j Social t tconpmn j ''Ho«pit«i»< pr»-inou»tr;ii vol 1,

, 1967 pp 489-991 i*ciU*«d« i« p »9
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població creixent (93). J. Uadonosa ens refereix, així, la presència d'una

confraria dita de Santa Uúcia on, curiosament s'hi acumulaven mestres

d'obres, piquers, picapedrers, tapiadors, paletes i altres artesans forasters,

els quals generaven freqüents conflictes, des del moment en què

intentaven traballar en idèntiques condicions a les d attres menestrals

nascuts a la ciutat (04). Per acabar de completar la llista de les principals

ocupaaons dels francesos, caldria indoure-hi una notable wtra de

moliners, carreters i forners (13 en cada un dels casos amb un 1,8%) i

ferrers i serradors (6 de cada amb un 0,8%).

Tal realitat no és gens aliena a la que altres investigadors

han palesat pel que fa a la composició sòao-professional de la immigració

francesa a Catalunya i, àdhuc, a l'Aragó (95) En la gran majoria dels

casos, els ".. gascons, bearnesos, limosins, foxenchs e altres francesos,,."

s'adapten, sense majors entrebancs, a les condicions econòmiques i a les

ofertes de treball dels nuclis de destinació, ia qual cosa és una prova dara

i evident de la situació de precanetat i d urgència per la subsistència a què

havien arnbat bona part de tots aquests que, tot just, havien acabat

d'ambar. J Nadal i E. Giralt plantegen la certa dicotomia existent entre

emigrants especialitzats i no especialitzats, cosa que genera una desigual

(93)- Sobra aquaat particular vagau M Arranz Im orqfatton«.l«t d» •• wütrucstén ff» la
d» itolo XVIII. t*« doctoral madita. Barcelona Unrv»f»¡1at d« Barcelona 1979 Facultat d« Geografia i Muten«

(amb fMum publ-cat a Ptdfrtb»». mim 1, Bereiten«, 1981) Tembe ü lew "Cerneré« rfartitarw «t marché du

travail'. Annal«» ESC . num 6 1990, op 135M384

f94). J Uadonoae, Htftène de Uento. vot B pp 225
(95)- Vegeu, par exemple entre molta» altra» poMibla» referèfwtee bibitografiqyat qua poöey trobar

raproduida» an not« a repart»! 7 3, algun» llt*t«t» da protoMiona dalt francMoa Qua aaeaataa d^èncwa tana"

amb •! d« Llaida. Valgui aquí a tel da moatra ato qua raproduaixen E Mor au-Ray Ela imffHartnd frai»c»AOt i
Barcalona. Sania« XVI al XVIII Barcatona. 1959 pp 19-22, J Nadal 11 Giralt. Li population catalan«, pp 129-

153, A Maaaanati i EaclaMant. 'Dada» acpartM dala immigrant» trrnca»o» a Vilafranca al »agía XW

Ml»cal lama Panadatanca. Ill, 1980, p 83, J M Torrea i Abé *U irmnigractén tranca«« y I« paata da 1589
factoraa eortrad etonoa ' p 543 HaalrUt proíawionai protundamant similar aa I« qua «a ratifica • trtva» da

ravidancia aragonaaa « travé» da laa aportación» da J A Sala» Auaana 'La immigración <tncaaa an Aragon *,

pp tS-701L« POblac'én de BarbMlro . pp 245-251
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distribució, tant al llarg i ampie de l'espai geogràfic català -interior i costa-,

com entre el món rural i l'urbà (96). Diuen així

"...à côté de la grande masse d'enfants et d'adolescents, sans
aucune formation professionnelle, qui, à leur arrivée en Catalogne,
s'employaient comme simples manoeuvres, vinrent aussi qualques
adultes spécialisés dans I exercice d'un métier déterminé, dont
l'aprentissage les avait retenus dans leur teu d'ongme au-delà de
l'enfance il sûtes« d établir une fois pour toutes qu'aussi bien dam
l'ensemble que par régions, les manoeuvres français dépassaient en
nombre leu,s compagnons qualifiés professionnellement..." (97)

Calia entretindré's amb pausa amb tota aquesta nova gent

que eren el principal nucli humà d'entre tots aquells que, vinguts de fora de

les muralles, van propiciar i potenciar l'auge i creixement poblacional de la

Ueida del segle XVI, ja que, en realitat, la revistó de la resta dels grups

sòcio-professionals que pul·lulen i treballen a la ciutat no ens dóna gaires

indicts més per a entendre la incidència de la immigració en la distribució

de les tasques que hauran de crear i cimentar les bases del conjunt de la

riquesa social, I, en aquest sentit, el efectes que van propiciar en el mercat

de treball no són altra cosa que un termòmetre que ens dóna les claus per

a treure l'entrellat profund de la repercusió de l'arribada de forants al

mercat de treball de la ciutat i, alhora, de la realitat de la seva efectiva

pertinença al grup dels més desposseïts, cosa que augmentarà la

potencialitat de crear nombrosos conflictes en el moment d'intentar

assimilar-se a la resta de locals í recentment arribats. Només cal donar un

cop d'ull a la manera com la gent es distribueix a través del teixit urbanístic

de la ciutat per verificar la necessanetat í urgència dels conflictes. Cal, per

(MV J Nadal i E Qirelt c»rtrriqu«n 40* la gran onada d* p«fiOo«l no Quairficat M va 0«ö-«f

»on«m»nt«lm«rt • taaqu«* vinculad»« • I agricultur« i, p«r tant ** wan ax1«ndr« • IM ion»» intanora amb

prodúcete bawcamwn agrafia (amb una proporció d« M 6 «tow 831 m«mr« qu« «n »»p í̂aticat» W«bail«y«p «n

divwtM taaquM mMMBtwlt i algún» an « eom*% MaoM proporción» panona* a IM agiomaraeioni urbarwa

,P 134}
(97)-J Nadal i E GiraH. la peculation catalán« o 131
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tant, que, finalment, analitzem la incidència de tots els factors que juguen

en la definició d'una concreta organització social en la manera de

configurar i condicionar una determinada estructura i repartido de l'espai

urbà.

8.3- SOCIETAT I GEOGRAFIA URBANA.

"Sobre el inmenso telón de fondo del mundo rural destacaba la red
discontinua, más o menos densa, según las regiones, formada por
las ciudades y las vias que las unían .."

(A. Domínguez Ortiz)

Les complexes evolucions a què viu sotmès ei conjunt de

la societat lleidatana del segle XVI tenen un primer reflex en l'espai comú

que dona cabuda a la vida quotidiana. Homes í dones es mouen per

carrers i places que es constitueixen en els silents escenaris dels

conflictes, les picabaralles, la festa, la solemnitat í, de vegades, la

dessoiació. Espais de tote on s'encabiran vies principáis, llocs per a la

marginació, mercats per a l'intercanvi material i la comunicació humana,

centres neuràlgics on, tradicionalment, es prenen les tíecissions

importante per a la vida ciutadana, esglésies per al culte i alguna que altra

amagada mesquita, muralles que encerclen i protegeixen t portalades que

es tanquen i obren amb motivacions i impulsos sempre diversos, racons,

uns per a foranis i altres per a locals, i, així, fins a completar l'organització i

distribució d'un espai, on se situa aquell petit microcosmos amb multitud

de peces que, com deia F. Lebrun, composava la societat de l'Antic Règim

(98). I és, ara í aquí, que hem de parar una mica d'atenció a les

característiques que configuren aquest ineludible emmarcament.

- f Lebrun. "La dwnographi* urbwn« «n Franc« *, p 275



U majoria de quaJsevuila de te divisions de l'espai a te

societats pre-industrials gairebé res tenen a veure amb te que regeixen la

nostra actual percepció de l'entorn És d'ús freqüent en la gran majoria de

te monografies que estudien poblacions urbanes atendre de manera

destacada a te divisions espaies definides a través de la distribució dels

ciutadans per parròquies. La justificació se centra en dos motius

principals Primer, perquè, efectivament, eren els centres neuràlgics

vertebradors de les aglomeracions urbanes en bona pan: deis territoris

catòlics i, segon, perquè, d'elles depèn la possibilitat de conservar les

fonts documentals, els registres d'administració dels sagraments, que

permeten estudiar les evolucions base de la població, tant al camp com a

la ciutat. ÉS una de tantes petjades que el pes de la religiositat va imprimir

en vida quotidiana de l'Antic Règim, L'ampli conjunt de les monografies

que estudien les evolucions de la població urbana peninsular tenen les

demarcacions parroquials com a àmbits fonamentals en l'articulació de

l'espai i no serà fins la segona meitat del segle XVIII, que, de manera

conjunta entre l'aplicació de l'impost cadastral t tot l'ampli conjunt de les

reformes Carolines, s'endegarà la distribució dels ciutadans per barris i

districtes, aspecte que encara precisa d'una més detallada atenció i anàlisi

per part dels historiadors.

Per tant, la nostra proposta d'estudi de les bases del

creixement o decreixement de I espai urbà i de la distribució de les

diferents classes socials en el seu teixit la farem en base a la distribució

que els espais religiosos imposen a la convivència civil. Aquí, cal,

d'entrada, precisar qua les nostres dades en el moment d'intentar treure

l'entrellat de te fronteres interparroquials eren absolutament escasses. No

s'ha conservat cap indici cartogràfic que facilités un camí que era de



44S

recorregut ineludible (99) Així to coses, a traves de documentació

indirecta i dïnformaaons, sovint, esparses ens hem apropat de manera

aproximada a la hipotètica configuració de l'espai urbà de la ciutat de

Ueida al segle XVI, to principals vies del qual poden trobar reproduïdes

en el plànol adjunt que intenta perfilar to característiques de Ueida al

1429. Cal aquí dir que el perfil de la ciutat no va variar substancialment des

d aquesta data de referència fins a les dues més importants escomeses

bèl·liques de ¡'edat moderna -Geurra deis Segadors i Guerra de

Successió- que van comportar importan» processos d'enderrocament

d'edificis, variacions en ei traçat dels carrers, construcció de fortaleses

militars etc. Per tant, a partir d'aquesta base cartográfica, hem dibuixat to

línies aproximades que marcaven la parcel lacto parroquial de l'espai de la

ciu*at (reproduides en el pla "Parròquies i urbà. Lleida» segle XVF)

(100) i és, sobre ella, que, al final, hem quantificat i avaluat la informació

quantitativa que ens permet copsar sis grans trets de l'evolució urbana de

la ciutat. Anem per parts.

(St|- LM r*«*» c«rtogrtt'Qu«* oa I* ciutat pa» a W paríeda c'onoi6gic ten mM MCMM* < ne

«i «vxJeno«. da cap é» I** manarM, at traçat da IM IntM div*eèflM anirà pwrèqwiw ço«« qua ara

»mpraaeiwdfbto da dainwíar prèvt«fn*flt parqué tot« la «»«macté da i« manarà sen ato ciutadana M dëWbman
•n raapai, «n qu«l»«vuM« d« tot tipologiti docum«nt«l» d«l p«'iod» v« donwta • part" tJ «qu«*1 tipu» d«

d«m«re«cio V*gmi IM «vidèncët •> nottr« «bMt • B, C«lti«( i P Amwngol, AttM dt U«id«. »Ml«« XVII-XX.

U«ida. 1987. pp »18?, l UadonoM. B dMBfr̂ te yftetno da Linda > trjy»« dt tu hn̂ tn. Ll·id« 1954 pp
1801 M . LM eallM » P!«ZM d« Lend» * tr«v*» dt H huton«. S vo't LMda, tt8l*1t79i*Eto^mra l pteMd*
to UM« «ctu«! »mb m*» PM hittortc' Qu«d«rn« d« dvulQ«ci6 c.uUdan». L« B«nau«t». num 2, Ll·id« 1983

(10Q|* Qui IHM •bMUm·m »h«vi« Introduit d«rr«t«m«m. »n l* eem^wa t*f«nyin« d« t« g«ogr«ii«
urban« d« to U*M* mod«m« «r« R, Hugu*t qui h«vi« haguí da »rtuar amb praci·ió toa d^artM ubteaewna da
toa vfvandM dato ariaaara ÉS amb to aava atea« coi laboraeió qua ham traçat toa towa dlv^ortoa anta
parròquiM tampra pranani com a aina documantal baaa al conjuni da pracwon* I vatofacioni qua aportt al

raapacta J, Lladono»a mo« aapactalmant, a La» calla« y plaza« da Lénda Endaméa. cal ag'aír da manara
mon Mpacial. a A Jov* la »«va taaca «n »t traçat inlof-natic d«m div«r»o« plénolt
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8.3.1- LES AGLOMERACIONS URBANES.

B segle XVI, ho hem repetit ja fira a l'esgotament, ós un

moment de creixement i auge humà i material a les ciutats. És el segle on

s'iniciarà la consolidació de les bases que definiran les posteriors

jerarquies í xarxes urbanes, rerafons ineludible del procés de canvi des del

feudalisme al capitalisme. J, de Vnes és contundent al respecte:

"El crecimiento urbano europeo, que había sido muy moderado, por
to que se sabe, durante los siglos XIV i XV, se hizo
omnicomprensivo a lo largo del siglo posterior a 1850 El periodo
intermedio no es simplemente una prolongación de una u otra de
este dos etapas vecinas, sino que desplegó un proceso de
crecimiento urbano distintivo y caracterizado oor una diferenciación
que comprende tres dimensiones: territorial, funcional y temporal. El
ritmo de crecimiento urbano varió según las regiones, el potencial
de crecimiento osciló según la función y el tamaño de (a ciudad y el
proceso cambió literalmente su mecanismo en periodos sucesivos,
pnmero favoreciendo la concentración y luego la dífysión,,.* (101),

En aquesx oe'iode interring, on îothom certifica la unitat

dels processos de transformació i canvi, diferenciats clarament respecte al

passat i a l'esdevenidor, ens frobem en un moment crucial on les

direccions del desenvolupament marcaran la pauta del que serà el destí

final de la vitalitat de cada una de les diferents ciutats. És un llarg camí, on

el segle XVI es pot considerar com el punt, primer i més vital, de l'ampliació

de l'espai encabit en els estrets límits de la urbs medieval (102). Pertot

arreu, les ciutats creixen estretament imbricades amb l'alenada d'energia

que envaeix les principals activitats économiques (103) i aquest auge

(101). J d« ¥«•>. U ufbanttaaon t* Europ« p '06
(102)- J, Bottin, *StnjdiiWi «I muMtofw <fun ip*c» protoindjsiri·i • i« fin du XVt« «M**, Annal»»

E.I.Ç.. ném 4, IMS, pp 875-995
(103)- R«vn«u p«r • m*« pr«ci*ion« al r**p«ett i • títol .ndicatiu P KriMM, PmëaHtfBC tardío i

SlBÜl!̂ , pp, 2943, f Mnira. Euroo« «n «I üate XVI. *»t»cto« pecnerntcot. Barecton«, 1968 H, K*m*n, y
iectodad •uroo·« 11500-1700) Madrid 1980 pp 49-9» CM Cipoll« («d), HiKon« tconom^ç« da Eufoo« (?
SiQk» XVI v XVII Barcelona 1917, HA Mtekimm, La aconomit tumm» m >l B«n»cimi>nlo tardío 11460-1600!,
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implica dos de reflexió principals D'una banda, els puntals on es

recolza i, d'una altra, la manera com modifica els perfils dt I« viles

europees (104)

Sobre la de les el conjunt de la recerca

presenta nombrosos buits que fan Its forets sobre Its

quals es va desenvolupar urbanístic de les ciutats del

ctnc-etnts, tspectalmtnt kn peninsulars V Pértz Moreda, mott cautetos

en el moment d'avaluar crtiKements urbans en

l'Espanya del llur ja que comportaran la

reducció, declivi i, fins i tot, d'algunes rurals (105), Tal

afirmació, que encara d'una àmplia verificació, té dues

importants En fa perdre lluïment a la vitalitat

palesada, sovint, per ciutats, ja que algunes com

Valladolid, Sevilla, Toledo, Salamanca, etc mai més van

poder encabir un nombre tan de ciutadans com els que van

arribar a tenir en el moment de) de la riquesa vinguda de

les Amériques t, en segon Hoc i de l'anterior, obliga a replantejar-se

les de Pexpandiment del XVI i el paper que en ell van tenir els

moviments de població, d'un a un altre, de manera gairebé

desesperada

Maönd 1M1 P Vito p_f o ï tnon»te ..... agjj Hmgnt. Sareawna, 1981 pp 83-288 E J Hwwtlo« |l .tato»

la ;»yoiugién dt tot »rtcioi tn Etoate. Baretten«. 197S
(104)- Par • *ntr*r an ci·iaii te la hiMöna urbana i, atpaetalmani demogràfica, «to IM c<ui«t» aur«p«M

te (• 'noo·rni·t v«g«u WM ob'«» eiaus R Moto, i"t'oduction à la áétnaofaot̂  hi«iofiQm ëM yiOff tfEufCP*

du Wè «u XVlit »i»c IM, Levawa, 1M4.19M J f Vanea, Thu n>n« of man. Tfta rote md ̂ uetoa of th« city m
9m o»OQf«phv ei »« «»mttefn etvtlitajifn. Nova Vorti, 1977, J te Vue* U urbanteaméti te Europa H Cater,
An introdudion to Urban Hittonç«! Q»oar>phy LondfM ' 9M (Mp «̂im«m •! capítol Th« «volution of m« city
•y««««' pp 96-n3)l'L«{>«v«*opo»m^ndMvillM' Ann>lMESC nom 2 1968 pp »7533

(105)- V Pew Metate, 'El er«cimt«nto temogrfcfKo Mpanoi an al ngio XVr Actn tel
• j«f<jn,mo Züf rt«. ÍM «poc* y au MCU«I«' Zatagoi» 1988 pp 58-59
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Auí les coses, cal dir que m i que e!s territoris de la

Corona d'Aragó, en especial el Principat, no van viure directament es

mateixos ritmes econòmics que let veïnes terres de Castella, els signes

comuns pertot, es van manifestar en mesura m les terres properes

a la Mediterrània. Tal realitat té, evidentment, una plasmació directa en

l'expandiment límits de tes muralles o fortificacions o en la millora dels

principals elements urbanístics de les ciutats, en especial de tes que es

van configurar com a virtuals capitals (106) A Lleida, la realitat és totalment

pariona a ta de la resta del Principat J, Uadonosa constata, en aquesta

època, una clara preocupació per part de les classes benestants d'arranjar

i millorar llurs cases i un evident afany per engalanar-les amb els símbols

heràldics de la seva situació de supremacia, tant pel que fa a les

residències urbanes, com, particularment, a les del a*,mp, on s'hi traslladen

en determinades èpoques de l'any i on introdueixen alguns dels més

vistosos elements decoratius del novedós plateresc (107).

Però, què passa amb l'espai que ocupen la resta dels

ciutadans. Hem parlat, en planes precedents, d'una millora, progressiva,

però fluctuant, en el conjunt de les condicions econòmiques que afecten a

la manera de viure dels lleidatans Semblantment, hem pogut verificar

l'efectiu creixement poblacional de la gent que cal encabir en els estrets

límits, marcats pel traçat de les portes i muralles que defensen de tot allò

tan temut que ve de fora. Ambdues realitats, es plasmen en les formes

'10C)- Ratnaau, an «quasi MMK. ala Mtudw a A teeia E»pocr>« i M Quèrdia Baaaoia, E«»

• to Bareaton« p>»-indu»tfial Barcelona, ifM. pp 32-«« i j.« conducció d un» ç.uw Mataré 1J06-1ÍOO

Sareatona, 1989 pp 5-M P LOO« Quatto», fstruetura tarnte i c*nvi demogràfic • Barcatona. 151 M 857 :«

gen**! ite to »oct«t«t urban« modsffw*. Hiuén« fl·i pit a« Barcoona Act«« d«i M Conofèt rfHartrto dat P'» d«

BflSJifini Bwc«tcn«. 1989 pp 1 45-1 ?2 A Sim^n i R Albtreh 'Lavotueio O^nogrifte« <»• Oironé »n •!• »̂ l»»

XVI i XVII • travé* d««« rapattaa parroquial»' a E«tudi Oanatal. num 2 Qi'ona. 1982 pp 1S-1* Cal * fna *M

ne éa aspactacular an rabaat da i angrandim»« i qua. an to pan materia delà caao« aa »Ma Mifat a un«

dato aapan on a ubiquan toa eiaatat dominant» éa a a», toa »toa principan i aë aditoa raiigio»o»

(107)- J Uadono»«. Hittòfi« d« Llaid«. vol N, pp IM 1 37t
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amb què, finalment, els homes í ta dones s ubiquen en l'espai orba. En

primer lloc, cal dir que res no canvia de manera substancial en tes

tipologies de l'habitatge

"...si tom una passada a la urbanització de la ciutat des del 1540 al
1640, ens adonarem que continuava amb la mateixa estructura (...)
persista, com a norma general, la llar, Palberg de cel en abis", per a
una sola famOia (...) Els carrers seguen amb el mateix nom, llevat
d'algunes denominacions fruit de l'aparició de nous Imatges No hi
ha tampoc innovació quant a la pavimentació de ta vies públiques
Res no ha canviat en aquest aspecte (108)

Els pocs canvis que es produeixen troben la seva

expressió mos evident en la manera com la gent es distribueix en l'espai í

ocupa o reocupa els carrers i places d'una ciutat que havia vist

notablement migrats ils seus efectius demogràfics pocs anys abans,

enmig del les àmplies sotragades i convulsions del període ba'x-medieval.

Les possibilitats d anàlisi de totes aquestes realitats materials són

migrades, però les evidències que testimonien els registres de casaments

en el moment d'especificar la procedència parroquial dels nuvis són clares

í contundents (109). Dues realitats són les que cal posar de manifest:

primer, les zones principals d'aglomeració i, segon, la manera com la

distribució dels habitants fluctua al llarg del temps.

En revisar la imatge gràfica reflectida en el plànol de "Les

aglomeracions urbanes" i que es basa en les dades recollides en el

quadre núm. 41, podem ratificar quins eren els principals centres de

repartició de la població. L'eix trocal de la ciutat, el que acumula major

-J ttadoneM, HntQf,a d« ü«<0>. voí II p 355

(109)- la» quant)«» i proporciona da I« *ign<tic«oô ab*oM» i pare*ntu»J d* I« §af q u« viu tn cada

un« tf aquaat«* parroquia« i ham avaluat a partir da ta »urna d« toa ratarefwtaa dtaponibtaa, p qua x> aampra aa

fd* conattr al datall M« d« ta parròquia dat nuvi com da ta núvia an al menant da caaar-ta Pfobafctamant. ta

primera raftactia al poaaltota nou toc da residència da ta racantmart craada parate, m*ntr* qua ta »agona ara

una conatataci« da« dome« da ta familia da ta nuv.a P»r --art dai» 4 3» caMmant« anragittrat» M« dad»»

aKhauaUva« hauriam da »abar »í domicili da • 712 mdrvidu». tot i qua an 'aalriat ta noatr« avaioacié final ••

famat a un total da 6 »*4 caso« Í79 9* »obra «I totaO pat manea d» ma« dataiiada» praci»«>n»



nombre de habitatges dels ciutadans, el que acapara «i bo i miltor de tos

activitats vinculades als treballs mecànic? i a la comercialització i el que

concentra les decisions i la gestió del govern municipal és el que gira

entorn al nucli de la parròquia de Sant «toan (F al plànol) Als voltants d'un

40% dels lleidatans viuen aquí (41,3% per ser més exactes) i el seu paper

de centre urbà el conserva, tant a traves del temps, com en ser l'espai

preferit de residència de totes les socials de la ciutat.

El seguem en importància la parròquia de Sant Llorenç (B)

amb un 29,9% de la població, seguida de la de Santa Maria Magdalena

(G) amb un 15,9%, barris ambdós on sovint viuran els qui enmig rte les

estretors de la zona més densament poblada volen escapolir-se dels

carrers més sorollosos, més bruts, més plens de tot tipus de gents

diverses i més propicis a la difusió de malaties i conflictes de tota mena,

Comparativament, la resta de les parròquies es troba en una franca

situació de despoblament acaparant mínims poblacionals: Sant Andreu

(D), parròquia amb una base social fortament nobiliària i de definició

territorial molt ambigua, on segur que residia bona part de l'acumulació

consignada com a resident a Sant Joan (110), amb un 10,2%; Sant Martí

(C) amb un 1,7%; Sant Pere de la Seu (E) amb un 1% i la de més recent

creació com és la de Sant Antoni (A) -coneguda també com el Barrinou

(111)- amb molt poca gent, però, amb una, posteriorment, documentada

tendència a convertir-se en un dels centres de difusió del creixement humà

de la ciutat, ja que no es pot oblidar, de cap de les maneres, que no és

(t 10)- C«l dir, tn «qu«*t MnHt, gu« un <!•'• MpcctM d« def'mcíé m*« «rnbigu« «mb gu« «n» vtr*m
trobar *n *t mom»m d« tor I« d«h mrt«c ió par r oq ui·i é* «i traçat é» tot« Is tranp d* «renier* nord gu« d»nm rt« *4»
••paït d« 8«nl Joan, Sant Andrau i Sant Para d« I* S*u P*r tant, aqwaala ilrv.i at« d* con«i<l«r»r com un«

demarcació •proKim·d·
(111)-J Lladono». Lat c«ll«» w DUttt d« Lértòa..... vol i. PP 203-296 i vol II pp 7-4?
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altra cosa que una zona d'expandiment de la parròquia de Sant Uorenç

(112).

Tal distribució és ratificada per let dades del Togatge" de

1553 quan detallen el volum de la població subjecta a pagament impositiu

Pertanyen a Sant Joan 308 contribuents amb un 27,8%, a Sant Llorenç,

28tí (incloent els veïns de Sant Antoni) amb un 25.97%, a Santa Maria

Magdalena, 154 amb un 13,9%; a Sant Andreu, 92 amb un 8,3% i a Sant

Martí, 12 amb un 1,08%, juntament a dues petites aglomeracions, sobre

tes quals no en tenim cap referència a través de les fonts eclesiàstiques: el

barri del Pont, probablement inclòs entre els fidels de Sant Joan, amb 62 i

un 5,56% í Vilanova de l'Horta amb 24 í un 2,16%. (113).

Aquesta és la Jerarquia dels diferents espats urbans, però,

la seva preponderància o decadència no és umforme al llarg del període

estudiat. Hi ha diversos moviments que les quanties recollides en el

quadre núm. 41, ens permeten ratificar. En primer lloc, es palesa que la

principal parròquia, Sant Joan, manifesta una lleugera tendència à la baixa

en el nombre dels que en ella es troben inscrits. Tal realitat, facilita la

verificació d'un cert fluxe de sortida cap a Sant Uorenç i Sant Andreu,

centres que, en bona mesura, en conjunt, permeten certificar que l'auge

poblacionai s'escampa àmpliament al llarg de ta gran zona central de la

ciutat, caire que encara conserva, en certa mesura, avui, ni que sols sigui

per les petjades en forma de monuments que el pes de la tradició històrica

(112). L**xp*ndMn*nt urt>« qu« c»rtrf>c« Itvolució d* IM quanMM d* g«nt gu« viu *n c»d« p«r-6qui«

troto« un punt d* ecrMcMié me« qu«n comprovem qu* alifQS, f**MelMt l« eencMtlé d» poder Mtpr *n la

'•«• d* IM parfooui»» d* to eiuM pwquè, d«*pr»« dun ptrtod« d« Un väat cr»«»m«nt. !• d* )• S*u M <J«bi«

trobw «n un e«rt purt d« Mtuftcio qu« obiifl« • l« d»«e«ntr»l(U«ci6 P'ob«bt*n«m l« irvSubtabl« vrt«m«l d«i XV!
l« ne M w torn« • reproduir «n •) d«cuf» d« ta med*mH«. A H M L, Contal» Qw^M, 434, 28 d» maig d«
1602. ( 103

- J I9>*«*« EHofl«tQ«d«15S3 pp 323 334
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ha deixat en el seu traçat (114), MM, dt manera fortament significativa, les

parròquies de Sant Martí i Santa Mana Magdalena són IM que acaparen la

progressió més forta (115), No són barris troncáis en la vida de la ciutat,
j>-

però permeten absobir els excedents, ja es troben més buits que les àrees

més populosos del centre (116). La resta perden població, com la de Sant

Pert de la Seu, propera a la Cuirassa morisca, malgrat la propensió a

construir nous albergs al barrí de la Suda, tal í com comenta J. Uadonosa

(117).

Tenim, així, clarament perfilada una realitat doble: primera,

la ciutat de Lleida té un centre neuràlgic estable al llarg de tota la seva

història urbana i, segona, la ciutat no és quelcom estàtic, sinó que

evoluaona, crtix i M mou com si d'un organisme viu es fractés, I és cert

que, part d'aquesta visible mobilitat de la gent la dóna el fet que la

distribució tn l'espai dt les diferents no és ni de bon tros

uniforme. Donem-hi una ullada

(t 14J- J U«donc.»a f«f*t*ni qut * I« ptwoqu* dt S*nt Uottnc. a d*tf m d« tatpulMÒ dtit monteo» -

tot«! doö» tetwiítt- dt» d*t t8S3 al 1640 va ttt*r to qu« mani**la ym* mqor e**ni«nf«. A partir dti portai dt

botara, partió amb 'a par'oqo.« d* Sant Vam trobem autorització doortt tn «Met« dt Noguw. tttabnmtnt dt

ptr • construir ca»«» i coral» • àdhuc dapfotitar algun ved etrrtté ' iM'$1Qf» a« L'»'da vol II, pp 3S2-

(1 IS). J Lladonoia M è̂na dt Llfd« vol H pp 360-361

(116)- ', .et intfuMaM* qua I« hagu* dt 1SS3 • 1S40, un guany dtmograf.c »tn«ibit f . ) htm

conctctM una ttndtocia • cobw ttp«i» »drticablti din» it» muralla» com b« ho pfovtn unta» vi»ur»» dt patir

corralt i »ol«r* ordtnadt» ptl Conatll dt la Patri«, »oí licitadt» ptr vtint dt IM ti» barrí» ai Itgant »tmprt uní

fin*l««t conttructrva No dubttm p«t 411« m comtnçtr ti Mgto XVII It» zonta dt to Suda, Sant > ">rtnç

Magdaltn* l IM cotttt d« Sant Jo«n i to« Andrtu àdhuc tl Cap-Pont, tttavan m*» dtnMmtnt xlrticat» «.-u <

c«nt any« tnrtft Te augmtnt dt població obttm «w« al ertiïtmtnt vtgtUíiu, Itnômtn n'.ural tn un« >' M

gut M »abt dt«tna«f bé contra )*• tpidémit» MUÍ « Ittnigraciô gaacona ( ) , ço gut pal lié «i» t**c-*- d«

l «pultió dcto mofitco» Tamoé «I btndoWwm«, W l eomnbumt • la o t̂poWaoo dti» mtdi» rural«. ttcn,i«ra to

pftteneia dt nou vingut» tn una ciulaJ com Utida, auticttntmtnt »ortrficada ptr • den« »tn»acio dt »tgurttat

tl» MIM habiUnt» ' (J Lladoooat. Hittont dt Ll»dt. vol, H pp 375-376)

(117)- J. Uadoneta Htttòna dt Lltida vol I, pp 380.
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8.3.2- ESPAI URS» 1 ESTRUCTURA DE CLASSES.

Un dels elements de risc, quan hom no disposa d'una

informació parroquial completa, en el moment d'entrar en I anàlisi de

(estructura demogràfica d'una població, és pensar que una parròquia

oferta una mostra universal de la població d'una ciutat (118), quan la

realitat demostra que cada espai paroquiai té una composició social

característica i, sovint, diferenciada de la resta. Hi ha parròquies on hi

viuen els nobles, i altres per a la població "pechera*. N'hi ha de població

nouvinguda que viu en centres concrets allunyada dels locals. Algunes

acumulen minories ètniques, altres concentren el bo i millor dels dedicats

al comerç i/o a la indústria, mentre que la del costat agrupa la gran majoria

dels pagesos de vila. Unes són centres ciutadans, altres parròquies

d'arrabai t, així, fins a la infinitud de variants, tantes com permeti la pluralitat

del microcosmos de la sincrética ciutat moderna (119) Tal diversitat és

una de les peces clau a tenir en compte en el moment d'íntroduir-nos en la

valoració dels comportaments socialment i demogràfica diferenciats.

Tat éa a» eae da nombro«* eetuJt* qw* inMfMn aatabtir concluyen» general« «obra la bat«

documental dun« tote parroquia com per exampia en •! caá trancé« a« J C Parrot géfftit tfjtfM» »Hit

moda/na Caan au XVni« ».acte P «r,» ig?; o en el CM peninsular d» MC Aneén C«Jvc pemogr «ft* v toemàua

urbana an la Zaraacta dal Male X¥H yg afMto .Cfln.flfdtnadona. Zaragata 1977 V«g«u !• crític« d« tal opc>C

metodològic« • JM Per« G«rci« *La hirtonog'««'« «n Demograli« Histérica Mp«ño'« duf«nt« 1« Edad

Modarn« *, p 49

019)- La« »vidancia» da Ui» faalrtat« pod'ian ámbar fin» «i pur «»goumant Vageu p« citar »olaman?

aiampla« raíarrt» a caprtai» da província actuaJ» B Baonaaaar Valladolid «na' iiate da Qrc PC t31*lSl,B

Vincam, *e Albaicin da Granada an al »igte XVI (1527-1M7T Aoaaiuci« an la Edad Modam« .. pp l^-t«l, F

Sanehai-Monla« L« población granadina .. pp 41-71, f Mofeta« Padrón. Hittorta da Saviii« .. pp 17-134, f

Chacen, Murcia an ta CfiMuria.... pp, 68 i at. A. Rodríguez Sánchez, Cacera« población y compofiarrvanto«

damooráfico« pp II i M. M Rodríguez Cancho. U villa da Cacare» pp. 33 i M MF Caroajo Ma, y

poblacián da la »»la da Madrid..., R. García Cárcel. 'Nota* «obra población y urbaniamo an la Valencia del »igio

XVI.' , pp. 133-1&3 J. Maiao Qorualei i RM Blaaco Martínez Lff tffWft»»» <>• Zaraaoi« an al primer WÇIQ

del >ialo XVIII Saragoaa« 1M4, pp. 317-M6 J Andreu 1 A. Simón, *u població da Barcelona V pp 1 -2 A

Oareia E»puche l M Oyardía Baaaoia, E»pai i tcctam a la Barcelona pp 32-4«
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La compartimentactó dels espais urbans dt ta Ueida dal

Renaxement explicrta fil per randa la realitat que la gent viu on cal viure en

funció de ta classe social i/o de l'activitat professional. ÉS ben cert que ta

ciutat és. relativament, petita i que ta gran majoria de ta població

comparteix una majoritària adscripció de classe, comuna en funció da Nur

ocupació professional i do l'habitud quotidiana «n ta situació da precanetat

i migradesa de les fortunas individuals, factors ambdós qua diNueixen ta

real constatació de l'existència de fronteres urbanes. Amb tot, las dades

ens permeten de verificar la presència clara i ben definida d'un centra i

d'encercladores perifèries,

Sgui quina sigui la posició social dels homes t dones que

habiten ta ciutat no hi ha cap mena de dubta que el centre que acumula la

part principal dels constituents de cada un dels diferents grups és la

parròquia de Sant Joan. En revisar, pas a pas, les quanties que relacionen

les categories sócio-professionals i el Hoc de residència dels nois que es

casen i de les seves famílies (vegeu quadres nums. 42, 43 i 44) les

evidències es perfilen amb claret at, tal i com queda palesat en els diferents

plànols adjunts (120).

El conjunt de les classes privilegiades viuen al centre

neuràlgic de la ciutat. J. Uadonosa comenta que en l'època del plateresc el

carrer Major, artèria principal de la ciutat, juntament amb la plaça de Sant

Joan, viuen un moment d'activitat urbanística desmesurada í allí s'hi

trasllada a viure el bo i millor patricis, juristes, lletrats i metges de la

ciutat (reviseu els plànols "Les classes privilegiades" i "Els lletrats í el

(120)- El» pareantatga» qua aa pla»man an ala dif»rant» plànol» han aatat calculat» a trava» dun»

avaluació con|unta da la« dada» consignada» an al» quadra» nutra. 42-44, »• e dir a» tracta da valor» obtingut»

par aobf*9e*M6 da caaalta» «w* idèntic» tipologia d informació I, a trava« dato v»ior» global», calcular Ma

proporción» parcarrtual»
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metges") Sembla ser que, »n aquest moment in què el municipi assoleix

si màxim de protagonismo com a centre principal del poder en la gestió de

la vida ciutadana, IM de "noble solera" abandonen Murs

residències a la part aita de la ciutat, on deixen llur inconfusible petjada en

donar noms a molt carrers, i m traslladen cap a la part baixa (121)

Arreu t* nota una febre constructiva i una notable

preocupació pe- a què al conjunt deis presenti un aspecie

agradable i el paviment dels carrers es conservi el millor possible, a causa

de l'important volum de tràfic de mercaderies i d'anades i vingudes de gent

que passejava per tal indret (1?2) Les xifres de síntesi són prou clares de

la tria majoritària per part dels privilegiats i els "ciutadans** de la residència

en el centre, ja que el primers suposen un 66,39% del seu grup í els

segons un 56,31V tal i com queda reflectit en els plànols adjunts La resta,

en nombre ben escàs, o bé conserven llurs antigues residències o es

desplacen a zones properes com la parròquia de Santa Mana Magdalena,

que no és més que una perllongactó de feix central (123)

Pel que fa a la pagesia, la principa de les parròquies on

s'acumula és la de Sant Llorenç, amb gairebé més d'un terç de la població

(lli»- J üadtmcaa. IM O'lff t pi«a» tfa L|tMat v« li pp 9699

¡122)- C«J flovcnwflt tar rajiwèweta • ta »ucoaa oormatrv« ao'O't pobl'c Qua M '»copiï» • m|ana dai

XVI l ta •**• dimeta p'»ot upacio par tot« uni nar§a •ert* da p'ooi«m«« vmeutan *1 control à» f*mt»*IÍMn*Ml da

la ciutat t IM MV** mdahM com ten *ntf* »rtra» po»ar Hum» * IM ftn**tfM *n vaaptM, dwt da fira e *MrM

obligat» no llançar padrtt m ttrar t*rt« * VIM puMquM no oo«iuir IM zon«» d* pM tee v>«n«nt». ««ctpeio

»•t« ë* Quan M ten obro rxj t»r p«dr»rt» âint la ciuta! ne <J».«ar cano» a ta plaça Pa*na "o «murrtagaf

t*m*f» piop da*gia»i«* « monwtir« *mp*A*gw « evtar quan »hagi antrat ai be« u« dal paviment protagir

i «paí propaf a la font pubi·ia controiaf i nalaia» M ciavaguartm no ocupar «to camm» i VIM pubiiquat m

arrancar afitamaota d* larma mi tirar ! aigua d« la bugada al carr*r anirà altra» En con(unt. an» pariam d*

mortM d* IM cara» drvaf»M dal dMordr« editada t d* ta praocopac.o da IM autoritat» par t»r yna vila ma«

bonica an« MW carrar» i pl«cM mM controlat» i maa acollidor» un« ciutat amb tania d* nouvmgut»

nacaaaanamam havia da tanir un« carta pr op·n·* al cao» A M M L Uibra dortfinadon« a» (a ciutat aa Ha-da.

7 d Abrn da 1MB, Saccio Manuacr». Rag IS

(123)- R*v«af IM dadM dai togatga éa prou »ucóa al rMoact« 0*1 KM da 32 »oc» qua M computan

com a partanyant» a iMtamam milrU/ 28 »ub»quan a M panoquta d* Sant Joan <8V2S%) |untam«nt a 4 a Sam

Uoranc(l25\ii2»SaniaMan«Magdai.n»(e.25M Vagau J igiaaia» EHooataa da i?53 w 323-334
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camperola (124). Ja hem comentat amb anterioritat que v« ser una de IM

que més va créixer i, a més, cal tenir present que els seus amb e!

que hem considerat com a parròquia de Sant Antoni eren força ambigus,

Ja que, aquesta darrera, no com a tal en els temps medievals i en

ella bona part de l'espai t ocupaven tarros d'horta i algunes

com l'Hospital de Santa Mana -probablement poc en les rodalies

per motius d'higiene i de les tan habituals pors al contagi-, centres

dintereanvi i abasttment com és ara 'a bladena nova i ets molins, llocs

d esbarjo marginal com el bordell, a més de la presó de la ciutat. Resulta

així evident que la gran majoria de la pagesia vivia a la part occidental i,

des d'aquí, es repartien cap tl centre i tota ta part meridional c,e la ciutat

Pel que fa als i comerciants la seva ubicat*, i

la ciutat seguem un patró absolutament tradicional i estable en la historia

urbana de Ueida (125) El centre de producció i comerç de la ciutat estava

explícitament a les vies amb més moviment i activitat » només cal

comparar el pla "Els menestrals i els comerciants" amb el que» pel segle

XVIII, ha elaborat R, Huguet per a certificar la solidesa de la utilitat del

centre com a nucli, primer, de la gestió política i, segon, de l'activrtat

industrial i mercantil, a través de l'acumulació de tallers, botigues i mercats

(126) Revisar la nomenclatura de les vies properes al carrer Major i Raça

Sant Joan ens posarà en evidència la realitat de la sectorlalització urbana

que el domini de les normes gremials imposaven en la compartimentació

dels espais de treball acotats per a cada una de les diferents professions

artesanes. Trobem, així, en aquest barri, els carrers de rellotgers,

especiería, carnisseries, argenteria, assaonenes, coltellers, frenena,

(124). J UadonoM, Hutàna q« i'»-0t vol II, p 268
(129» j UwtoiMM, *£!• ecmra i tot plMM 4« ta LlMd« «dual ' p S

- R Hugutt Ei» «ft«w« a« LifOi . p M



pellisseria, drapena, corretgena, serrallena, sabateria, pergammers,

forners, teixidors, del "prempsador", portal de la tripería, bladena vella, etc.

que certifiquen de manera evident el caire dels professionals que habiten

t n aquests carrers Més tard, alguns s'expandiran a través de la llarga vta

que és aquest carrer i se situaran ja en el barnnou on m creen carrers

com el de ta ilmassena, calderería, escudillen o el portal de la fusteria

Amb tot, la realitat de l existencia d'unes peculiars

distribucions dels lleidatans t n el teixit de la ciutat, definides en funció del

desenvolupament d'una determinada activitat o bé per la pertinença a una

classe social concreta, que "posa de moda" viure en un barri per sobre de

qualsevol altre, no amaga el fet i la realitat de què els homes i les dones de

la ciutat s'escampen de manera irregular arreu del recinte emmurallat. Si

recordem aquella proposta de de les ciutats definida per J,

Meyer i exposada en planes precedents, convindrem en la ratificació de

què la Lleida del Renaixement és una barreja de les dues pnmeres

categories: primer, un nucli fortament ruralittat i, segon, un centre on tes

principals activitats econòmiques es distribueixen de manera més o menys

uniforme en l'espai (127), Aquesta repartició certament igualitària amb

algunes desviacions que ja han estat justificades i que es posa de manifest

en la incidència percentual de la residència diferents grups socials en

cada una de les parròquies, es fa àdhuc palesa en la manera com

s'ubiquen els nouvinguts

Si els francesos són els més vistosos entre els recentment

arribats, cal veure de quina manera van fer llur entrada a ciutat. Alguns

historiadors han comentat que la seva integració va ser font de conflictes,

des del moment en què podien entrar en pugna amb la distribució d'uns

(127)- V*g*u «up'» nota 4



recursos escassos quan arribaven a teres pebres, tal i com va ser la

realitat més freqüent a Im terres aragoneses (128). A Catalunya, hi va

haver de tot. Conflictius en moments ta gran rr.ajona de tos

vegades es va pacíficament, casant se crit) els -com

comentarem més endavant- i adequant la seva parto d origen, amb certa

facilitat, a les varietats de la de destinació, p que. en qualsevol dels casos,

formaven part d'un tronc comú (129) Mes, per tes seves

professionals predominants, els gascons havien de resultar potencialment

conflictius en el moment de voler acaparar una o una

amb la resta que pertanyien de vell antuvi a la ciutat, J Lladonosa ens

comenta la creació de la confraria a de segle XVI,

que servia com a defensa davant de intent de i

arfculava llurs esforços en el moment de propiciar de qualsevol motí

de prot&sta (130) La força de la just**cia va ser

implacable amb qualsevol seus desordres (131)

Però, amb tot, aquestes eren realitats puntuals Les

evidències ens parlen ben a les clares de l'efectiva implantació a la ciutat

del contingent francès En el pla "Els francesos", es pot veure com la seva

incardmació a la ciutat és gairebé idèntica a la de la pagesia, branca

d'activitat que els ocupava de manera majoritària El més important

nombre de gascons viu a la parròquia de Sant Joan (40,8%), nucli

d'aglomeració per a tots, seguit de Sant Ucrenç (31,8%) t Santa Mana

Magdalena (16%) (reviseu el quadre núm 45) À més, allí on vivien van

deixar la seva petjada ja que, a la parròquia de Sant Andreu, fins ben

(128t-JA SctMAuMM 'La mmigrtción ' w «n Aragón ' pp 70-Tu
(12»)-N S*lM En iSfltta à* la d»c«(i«nc.» pp 111-111
naa-J U«dono»r HtHèrta d. ItoiOa vol :i PP328.M
(131)-Soor·l··imp·fei·litrt· d»r«dinini»tr»c>é<}«i«ju»tic.iio «i v*g*uT Iban

Ll»d« »CMKUlfWrt DO 183-214



•ntrit el segle XVIII m va mantenir una plaça cta d« Comege, que -ja ho

hem comentat amb anterioritat- to un dels focus principals de fiuxe de

francesos cap • la de Ponent, i, també, exist.a un carrer dit "dels

gascons" i un altre "dels estrangers" (132) Tals proven que,

efectivament, els francesos havien pres carta d« veïnatge real • la ciutat i

que, en cap casos, as van convertir en una colònia "ghetto" en

yn racé de la i de la participació en els comuns.

En conjunt, tes de base ens certifiquen, novament,

allò de què tot i la de i existència d'una certa

compartimentacto de l'espai urbà, no hi ha proves contundents de què

existissin fortes de classe, o de procedència a

la Ueida del cinc-cents (133)

84- CONCLUSIONS.

Estructura de treball i geografia urbana son

indestriablement en el moment de reflexionar sobre l'esdevenidor i

tes relacions humanes individus pertanyents a una concreta formació

social, en aquest cas, la de Lleida en els primers anys de la modernitat.

Quines són les principals característiques que peculiantzen els

comportaments, les interdepedències, els conflites i les lluites de les gents

de la ciutat? Definir amb precisió tais realitats, davant una penúria

documental tan greu com la que ens ocupa, és certament difícil, però

(1321- J UadenoM, Lu cailM » PIMM Ht Leuda, VOMI pp 96-97
(133) CM «MJfwnl mel·l dif»r«nt »«rie m * complex« man d« t«lI»**gf*9SCi6 o« mon»co» t

que vMwn *n M MIM ptoptt barru a» mantu rr-oit (ri«« i áüwwtetads La fMlMM M W conrtauoc no nv«nd«

IM vatoMiww »nt«f«or» d«« M rnom»m »n cju« et «ma h«to«tu<3 dt '••idénc>• p'«ctic«d« wfwi on »mitai ton i
rat ne M d ••p·cthc «n «I CM i
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intentarem, amb els materials al nostre abast, donar un primer pas por a

treure l'entrellat de ies bates socials que donen recolzament al creixement

de la població en el decurs d'aquesta centúria Les vies per

tal apropament podien ser moK diverses, però han estat tes els àmbits

centrals que han articulat la nostra argumentació Primer, 'estructura

socio-profesional; segon, l'organització del món laboral entre els diferents

grros constitutents del tot social i, tercer, la interdependència entre els

ciutadans i el seu territori a manera de plasmació de dues realitats. D'una

banda, la manera com .a gent modifica efectivament el seu espai vital en

funció de llur adscripció a una classe concreta i, d'una altra, com

aquesta filiació pot condíoonir que es visqui en una determinada part de

la ciutat abans que en un altra qualsevol Anem per parts,

Pel que fa al primer aspectes, l'estructura sòcio-

professional de la Lleida del XVI resulta profundament similar, en tots

els seus trets, a la que serà característica al llarg de tot l'esdevenidor de la

modernitat. Estem de ple en una típica mostra d« ciutat-rural, antagonisme

tan habitual en el conjunt de les societats pre-industrials. Les seves peces

constituents presenten profundes similituds amb el que és propi i peculiar

de les ciutats de la Catalunya del feudalisme tardà. Trobem, així, en primer

lloc, tls pes fortament destacat d'unes c minants que viuen i

aprofiten el cert expandiment econòmic que una època d'estabilitat els hi

garanteix. No són noblesa cortesana, però tenen a les seves mans les

suficients emes com per marcar vistoses diferències,

Integren aquest grup un petit sector de noblesa de tipus

feudal-terratinent, que cerca en la vida a la ciutat una nova "projecció" que

els permeti readaptar el paper, fins ara exclussiu, com a senyors de la

terra i de la guerra. Aquest grup es troba acompanyat, en les tasques de
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govern i gestió de la ciutat, per una diversa munió de "ciutadans", entre els

quals destaca el paper dels membres de l'alta administració, juristes,

lletrats, metges i algun que altri comerciant, enriquit enmig de l'onada de

que envaeix de fugisera energia els ritmes econòmics de la

potència imperial dels prime r s Austr íes

Aquest conjunt de gent no representa molt més que una

desena pari respecte al conjunt de la societat de l'època Cal,

però, tenir ineludiblement present el fet que un grup de caràcter

tradicionalment "estamental11 com és tota l'àmplia diversitat de la població

religiosa s'afegeix a amalgama dominant, tot i la notòria diversitat

interna de les seves posicions, tant jeràrquica com pecuniària. És evident

que els guardadors de la de les no eren tan abundants com a

Castella on la riquesa de les mitres potenciava una honrosa i

folgada als qui havien perdut expectatives d'enriquiment, davant les

cop més evidents precarietats patrimonials d'alguns nobles Mes, amb tot»

no era en absolut una xifra a menystenir la que representaven en el sí de la

societat catalana, en general, i lleidatana, en particular No seria, així. gens

exagerat verificar que entre nobles i les privilegiades

de la ciutat estarien finalment composades, aproximadament, per una

important cinquena part (20%) sobre el total de la ciutadania, contribuent o

no,

Per dessota dels pwtltgiats es troba la dels

ciutadans Dos són els grans grups protagonistes El primer d'ells és la

pagesia. Al llarg de tota l'Edat Moderna, els camperols són el grup

preponderant a la ciutat, agents directes de la perpetuació d'unes

concretes bases econòmiques que donaran suport a la subsistència del

conjunt de la població Solventáis els conflictes baix-medíevals, una onada
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de certa estabilitat social omple el camp català, justificada no tant per

l'alleugeriment de les tensions socials, com per la necessitat urgent de

reconstruir la desfeta Enmig de la recuperació, la població que treballa al

camp creix i, en tes ciutats on regna l'economia agrària, el seu predomini

es fa aclaparador Tot sembla apuntar a què, de manera gairebé estable,

els pagesos ocupen les dues terceres parts de la població activa, és a dir,

entre un 50-60% sobre el total

Juntament i ells, t is menestrals. Res no ens indica que, a

Lleida, hi hagués cap tipus de tendència per assolir una concreta

especialització productiva; però, si que resulta a totes llums evident que

ens trobem en l'etapa més esplendent en la història d'aquest grup

professional. Els qui es dediquen ais oficis mecànics es decanten

fonamentalment a cobrir les necessitate del consum des de sectors com el

tèxtil, la construcció, l'alimentació, el cuir t el calçat etc, Uurs activitats es

troben sempre en l'ambigua frontera que, en les societats pre-industnals,

suposa el fet de separar producció de comercialització Entre menestrals i

comerciants, les evidències constatades, ai nostre segle i en etapes

posteriors, ens fan pensar que la seva quantia es mouria als voltants d'un

20-25%, de manera bastant estable, malgrat les indubtables oscil·lacions

conjunturals, que, en èpoques de crisi, propicien l'auge de I agricultura

front la indústria. Amb tot no podem cloure la nostra anàlisi sense

constatar que, si bé les proporcions de la seva importància numèrica

poden haver quedat clares, res no sabem de les desigualtats internes i els

conflictes que podien existir entre labradores" í jornalers i entre mestres,

oficials i aprenents. Aquest és un món totalment fosc »/er a les nostres

capacitats actuals d'anàlisi.
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La resta de la societat lleidatana es composa d'un misèmm

sector de serveis diversos, que res té a veure amb les fioritures i diversitat

del sector terciari a m ciutats castellanes i tot (m obscur món de

marginalitat, on minories diverses com gitanos, gent de la morena i negres

ajuden a perfilar el caire d'una ciutat, oberta «to corrents propis dels nous

temps d'expandiment del món conegut i, a la vegada, tancada davant la

possibilitat d'intregrar una diversitat que és temuda com la nit El quadre

queda així clarament perfilat i a ningú no s'amaga que la panoràmica

resulta molt distant a la recerca d'ordre i equilibri habitual en fart del

Renaixement.

El segon nostres centres d'atenció ens permet de-

recordar que aquesta viva compleiitat es en moviment en el

moment d'atorgar la possibilitat de cercar un lloc al sol als qui arriben a la

ciutat, en onades fortes i en fugida de terres inhòspites. La

afers públics, els de major rellevància social, les professions que

impliquen un grau més elevet de cultura, el t el privilegi queden

acaparats pels locals o els de zones molt properes. Contràriament, els

oficis més baixos dins el sector camperol o el menestral són els que

ocupen els emigrants. Gairebé un 90% (86,24%) del total dels recentment

arribats, s'ocupen en aquests dos àmbits principals d'oferta de treball i és,

així, fàcil pensar que, molt sovint, la pau social no devia ser cosa fàcil als

carrers i places de la ciutat. No hi ha dubte: les migracions cap a la ciutat.

a l'Antic Règim, no són altra cosa que respostes urgents a les pulsions de

la misèria i, en aquest sentit, l'arribada dels francesos no és més que una

perfecta exemplificació d'aquesta realitat.

Encara resta, no obstant, un tercer àmbit de reflexió. Al

darrera de l'organització social d'homes i dones, roman silenciós un



484

escenari imprescindible, un rerafons que observa mut i moldejable les

successives petjades que tot aquest moviment va deixant en el seu cos. La

ciutat és aquell petit o gran microcosmos quo permet encabir tota aquesta

diversitat i, algunes vegades, tota aquesta disbauxa U ciutat croix i

evoluciona, unos vegades xucia do l'entorn i altres es debilita fins gairebé

perdre oi pols Mos, sigui quina sigui la situació concreta, la urbs no deixa

do ser oi punt de mira ineludible de les progressives transformacions quo

es van operant al bell mig del cor del feudalisme arreu d'Europa,

La ciutat do Ueida té el seu espai urbà organitzat en

parròquies, la principal de les quals, la que aglomera sempre el major

nombre d'habitants és la de Sant Joan (41,3%), seguida per Sant Uorenç

(29,9%) » Santa Mana Magdalena (15,9%), Sant Andreu (10,2%) i, ja a una

important distància, Sant Martí (1.7%), Sant Pere de la Seu (1%) i Sant

Antoni o el Barnnou, centre de recent creació t de potencial expandiment,

En el decurs del XVI, aquestes peces sofreixen canviants evolucions,

El nucli principal, certament tendent a la saturació, es dil.lue« cap a les

rodalies iniciant un drenatge de gent cap a espais menys plens en les

àrees veïnes. A més, l'auge demogràfic comporta una progressiva pujada

en el nombre dels habitants en les dues parròquies perifèriques. Sant Martí

i Santa Maria Magdalena, proves totes de la manera com eincremet

demogràfic obliga a eiiamplar les perspectives urbanes. Però, encara hi

ha més

Ueida no és una gran ciutat amb barris superespecialitzaís

que impliquin una necesaria distribució sectonaiitzada de la població. Res

més lluny de la realitat. Amb tot, les evidències al nostre abast posen de

manifest que hi ha certs barris on determinades activitats regnen per sobre

de les altres. En el centre neuràlgic do la ciutat. Sant Joan, hom pot
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comprovar una revifalla de arreu. Les classes dominants s'hi

traslladen de forma massiva abandonant els antics habitatges de la zona

nord (més del Í0% del grup) t, semblantment, artesant, botiguera i

persisteixen en la seva tenaç elecció del car r er Major í plaça de Sant Joan

com m centres ineludibles de l'acíivlat mercantil i de tot el complexe mofi

dels intercanvis i de la relació entre la producció i ei consum Aquesta

especialització del centre -pareguda a allò que els geògrafs urbans van

definir, pel cas de tes americanes contemporànies, com ti C.B.O.

f Central Business District)- es compltmtnta amb una important

aglomeració dels a les parròquies de la zona de la

ciutat, especialment Sant Uorenç, que són les més properes a les terres

dlwta de dins t fora de tes de la ciutat Solamwit resta, aquí, per

matear que !a certa no es

correspon amb la hipotètica de crear nuclis on els

acumulin llur potencial segregació, ja que tots s'imbriquen al conjunt de

l'espai urbà de la ciutat de la mateixa manera que ho fan els

Revisades les diverses que ens ofert«, per

entendre la vida ciutadana, la relació entre estructura de t

geografia urbana, cal, en darrer terme, que ens entretinguem en entendre

les motivacions i forces profundes que es troben en la reraguarda de les

més vitals relacions humanes i que garanteixen, en bona mesura,

Instabilität i autoreproducció del grup.
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CAPÍTOL »-EL PES DE LES CONTINUÏTATS.

el santo sacramento fue sobre todo una de las
eficaces del mecanismo de y control del
social en el universo jerarquizado del Antiguo "

(I. Atienza)

Accedir a un deis actes de la

és l'administració de sagraments, ens ha donat pauta per a en la

intimitat» sovint, amagada de les de la vida Però,

a traves del i control que per tal de

legitimar els més primaris humans, trobem, també,

de les normes que han tíf» regir les relacions entre els ind'vidus. Hem

parlat abastament del control pares t la en en el

moment d'acordar i autoritzar ia celebració d'un « és que, a

través de tal acte, moltes de les peces dau de l'organització de

podien quedar, si més no, qüestionades. Calia anar amb cura en ia tria de

l'espòs o esposa. Tal realitat ultrapassa l'entitat dels i

ens posa de ple en una faceta clau de les i

les dones de l'Antic Règim,

Parlar de socials, de tancaments, de de

diferenciació, de politiques de prestigi i dominació, de continuïtats, de

margmalitats, etc., implica tant entrar en ei gran món de les de

producció i treball, com en la certificació de què, de generació en



468

generació, es consoliden uns determinats vincles entre uns concrets

individus que marquen els i els sostres d autoreproducció de les

permanències És, tot plegat, una més de tot allò que en E.P

Thompson va com »radició i que nosaltres considerem com el pes

de tos conti nu itats

Però, novament, estem davant tradicionals i greus

problemes de verificació. Com demostrar que les societats pre-mdustnais

tenen en el seu profund sí mecanismes cohesiónate per

ta' d'aiudar a què les es estables?. Ei primer recurs serà

la revisió dei caràcter de tes des del mate« moment

del casament, a manca d'una segona eina de crucial importància:

les En de treball, dos seran els

àmbits de la nostra directa priiocupadó. D'una banda, cal veure, en la

gran escala de la ciutat, de quina manera s articulen les relacions

conjugals entre i forans per tal de copsar el grau d'obertura o

tancament davant els que s'acumulen enmig de la forta

onada de nouvinguts t, d'una attra, stia d'entrar en el sempre comptex món

de la recerca i patrimonial per d'assegurar -se una

certa continuïtat de relacions entre les dues que participen en la

creació d'una de nova,

Abans, però, hi ha una qüestió sobre la qual cal fer un

breu incís. En els estudis sobre petites comunitats rurals, algunes d'elles

tancades en un univers agrícola pobre i llunyà de les grans xarxes de

l'intercanvi humà i material, un dels principals entrebancs que poden

dificultar les individus per accedir al matrimoni és el

progressiu tancament dels del parentiu. Tal ineludible realitat

afecta, en mori diverses mesures, a l'evolució poblacional de tais nuclis,
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exigint una massiva emigració dels varons o comportant unes

notabilíssimes proporcions de celibat fer, jní definitiu, factors que en

conjunt repleguen les forces d'expandiment potencials del nucli en qüestió.

Bona part de l'emigració des del món rural i la ciutat té aquesta base de

justificado primera, seguida de les ineludibles exigències de la recerca

d'una més productiva subsistència (1), A la cuitat, aquest problema es

dil.lueix torça. Constatem, com a primer pas, l'evidència lleidatana.

Pocs, per no dir inexistents, són els estudis sobre els

grans nuclis urbans de les Espanyes del segle XVI que facin esment de la

presència destacada d'importants impediments, d'acord amb la normativa

canònica, que obliguin els ciutadans a demanar dispenses per tal que llur

casament es pugui celebrar sense transgredir cap de les normes que

l'església imposava per a donar el seu vist i plau davant una unió (2). La

ciutat és un món obert on les possibilitats d'e'scctó del conjugue es

multipliquen, permetent evadir el pes del complex món dels lligams de

parentiu i de sang (3) El cas de Lleida és, en aquest sentit, emblemàtic ja

que, en el decurs del segle, són molt escassos els casaments que han

(1)- * M fàcil comprender qu* «n MM peWMionM qu» »end«« *l c*nl*ncr d* haMa-MM IM

po»ibilid«d«t d« «l«eetôft a» eényug» fMu»art«n bMttnt* parcM pod1 «n V*TM «fteiadM por dM»qy*B«o»

•ntr* individuo« d« uno y otro MHO y adaméa hay qv* tenar »n cuente qu« M leérteo r"culo mMnmenwi no

Incluí« • todo« lot |6v*AM «enero« d* un« población IM detíflyaldadM »OCI«IM y I« denetdad d* lo« vtrvcuio»

d» r»'onlMco lo 'Mtrmgitn bMtante " P n« Alberol«, *LM migrÍCIOOM »n •! efecMMento del *ur del Reino d«

V«»«nci*durante«I *igloXVnr • f Chacón (ad) Familia» »oci«d»d »ft ti M«di»fèn»o , p I7t

(2)- P«f • un« r«vwé d* I« dvkracié implieceion« i p«u»M d»l DrM Canónie p«' !«l d« g«r«ntir, tvrtar

qu« no M produiMín «rt«f«c(or^ «n l« nett tT«^«clórt« f»m.ii«f v»g«u X Reigé i ¥«ntyr«, Cyft dgmeitic.

mttnmoni i htfencn «I Pnom tS X!X-XXi (MI dodo'ai inédit* U*»d«, Univ«r»ri«t d« B«'ction« 1MB E »ludí

Oener» d« U«.d«. vol I pp 313-31«

(3)- On me« p*nlloi pod>« Mdcwnif «I conjuni d «ntrtbtnti impoMt» p«i* lligam» d« Mng «r* «n «1

•I de !• comunrt«! «ntlocràlic«. pr«ci*«d«. d« mener« g«ir«b* o6lig«d«. * pr«ctic«r »nllaço» «ntr« <gu*l« p«r no

perdra I« pur««« d« I« po*icio «oci«! d« I« tatnita r*«p*ct* * IM «teM CMM El« m«M«o« noMM «r*n prou
eomcwnti d«l« p«fill» qu« M feneamcm comport^v« )• au« h«vn propwi« <• dM«p»nci4 d «igun« iin«tgM i M

r«ft«cK« d« m«n«f* «mbl«m«tics «n I« progr«Miv« â*g*n*rkci6 f»>c« i m«nt«i d«li »uccMnut mon«rqu«t d« I*

dinMti« d«l« AuWn«« 8obr« KrtM «quMtM quMtiont v«g«u I Ati«nz«. 'Aunqu« IUM« eon an« n«gr« «I S M
Ml lo dMM. «otor« I« «u1orid«d r««j, «I umor y lo* hébrtoi malnmonmlM • p 34 i, d«l m«t«w «ulor. v«g«u

t«mb*. •P·l·rf·miliM. Mftor y p«tfon oeconômie«, cli«rt«li«mo y p«tron«lo «n «I Arrtiguo Règim««* « R. Pwtor

'comp), R«l«cion» d« codif. Droduccit'n y p«f«nte»co en I« Ed«d Medí« y Mod«fn« Apro»fn«ct6n • lu

Mtudio. Madrid, '990. pp 411-4M
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precisat de to concessió de dispensa per tal de poder-los administrar.

Solament sis parelles ta demanen, de dues d'elles no coneixem el grau i,

dt les altres, dues són de »ereer grau i la resta d« quan (4), Tal migrat

nombre de conflictes per causa de vincles de parentiu en la celebració de

casaments, ens porta a negligir, ja d entrada, un dels components

essencials dels comportaments que, genèricament, es defineixen com

ondogàmics Mes això, encara no ens ha posat el camí més planer

perquè, com diu MA. Hernández Bermejo, els lligams famti»ars no son

precisament la clau de volta per a entendre tot aquest complex món de

relacions, que, en realitat, tenen molt més a veure amb el llast de la

continuïtat sòcto-proftsstonal, és a dir, amb l'estructura de (5).

Analitzem ja, tot segurt, quines són les lleidatanes des de les du%s

vessants d anàlis. aban«; apuntades

(4)- U prinwa fatorga ai wean ganara! al 2S d« nevwnbr« a« 1547 * Antfrcy Bneam i la vidu«

Barbara M»nn«r la Mgofla, ni d'Acut da 1S84 a Pr*ne*«e Daapaa (aanyorf 4M a* ca»« amb una partnta an

Quart grau toaba) Oaapaa to tafeara, al 4 da març d« '559 a Joan Alzada; Maguan < Dolerá Joana SoMavila

par conaangumrtaJ an quart grau, to quarta «i 3 da nev*mt*a da '558 a Mart Joan Fora* 'amdon i Franetna
Off» da tarear grau to ctrxjuana. ai 2« da maig da 1MO, a M>qual Angati (cantaran I Mor.a Joana f mm (m

afinrtat i, to »i»ana, al 10 doctubra da 1561 a Amoni Sarvaro i Rava« da Vilanova d« S.gena i to vídua Ara

Pallara« «n tafear grau da eonaanguinttat Ra*u«a eunôa. « me» no qua duo» da toa ditoantaa »atorguin a

vídua« I una a un dato mambraa da to patita noblaaa liatdatana Com daaprea vauram ato motiu« ne quadan
gan« «neobart» A C L , Llibra« Sagramaotal« Caaamant» da 1547 a ' 565 Rag 19

(5)- MA Marnandai Barma|O La 'amitia axtramana «••'..-» Tiampo« Vodamp« B«da|oi 1990 p t21
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9.1 - UN MERCAT MATRIMONIAL OBERT?

". debe considerarse por vecino el que se casa con muger natura
de estos Reynos y habita domiciliado an ella. "

(Novísima Recopilación)

"...el que va a casar va engañado o va a engañar.."
(refrany lleonès)

Ei principal component comportaments pròpiament

endogamies té a veurt amb la manera com la gent que, de veit antuvi, viu

en un lloc es fa capaç d'assimilar els qui venen de fora a través d'yna de

les maneres públicament més com és la possibilitat de contreure

matrimoni amb els qui arriben de les rodalies o, àdhuc, de més lluny És,

en aquest sentit, que considerar les com a mercats matrimonials

oberts és una de les possibles vies per a entendre alguns factors

externs que juguen en els processos d'auge o decadència de qualsevol

agrupament humà. L Henry va ser un dels pnmers en proposar tal terme t

J, de Vries un dels qui més abastament ha plantejat el seu paper crucial en

I? configuració de les jerarquies urbanes en el procés de trànsit del

feudalisme al capitalisme (6),

Moltes vegades, en ei decurs de la nostra exposició, hem

fet referència a la destacada presència d'una actitud col·lectiva entre les

A- Q»u I- H*nry * ttt* opcfCben 8* marnafe •aarfcet » ertfewely eotwpte* R « never confined to •

»ingle village complication» are introduced even m t*« timptett CM* where movements of marrigaatole men

and wenw*n ara confined of% to neighbouring ytHage« The choice« open to mamgeabie population render

me »Huatton more eomp»e« M "»en tend to many «t • tetar eg« than women the tatter are at greater nek of net

finding a partner i tney were to confm« «KMT choice M bachelor» However their duadvernatge to mere than

compenaaled fer by the remarriage o* widower» which m more common than that of widow» Two 'actor« are

important m Ma reaped difference« between th« »eie» In age at the trat marriage and the frequency of

remarriage all thi» to complicated by the migration» ' L Henry The operation of th« marriage marker a J

Dúpaquter I altre» Mamaoe eue femamaoe m population» .. vol i pp 191-19S i, tambe lobra arMenerment

crtada de J de Vriaa »obre La urbannacion dt Europa , pp 227 322
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gents de les societats pré-capitalistes que provoca un refús directe sobre

qualsevol factor qui vingui de fora i que siguí alié a la manera de viure de

la comunitat. És la por en una de les sèves múltiples facetes (7). Aquest

sentiment és el que es troba en la base de què la gran majoria dels

investigadors hagin pogut copsar elevats nivells d'endogàmia en la gran

majoria de les comunitats estudiades, en especial en les mes tancades,

ruralitrades i, sobretot, amb un teixit social més tradicional. No és el mateix

certificar l'evidència de les terres extremenyes (8), de les planures

lleoneses (9), de les valls de ta muntanya navarresa (10) o dels més petits

nuclis rurals catalans (11), per posar alguns exemples puntuals, que

palesar les realitats de les ciutats, grans o mitjanes, com Barcelona,

(T)- Obra da ralaréneia eiéaatea •< raspada et la da J Oalwmaa«, La flaue tf» Occjjant X»V-XVIH

ajèclü. Pam, 19781, par • yna ravitio »mi«». dato ptoblamM terwtmaritai» 'Lo» miado» da Qeetdania* D»0«ti

mim 8 1984 pp 44-68
(•)- i Taatôn parla a« i* profund«*! da fwr*tom*nt dato comport«m«ntt »ndogamic* • tanM

ajrtramaoy e» an toa r«vM duM principal» vaatantt, la familiar • I« gaogrifie«. Mattaa IM »v«J»nu
arrau dal tarrUen qua, an b««« ato «paraBua •conèm·e·, M dil lua«an an IM toms met
pobra» i, «n cc.ttf«po».ei6 «n IM me* tv«n^»d»t com ton IM cuitat» i c«<lrfic» « pr̂ agonwm*. g«if»b«

•b«oiut ci·it hoMM to IM pr»ctiquM «logawau«» M • dit «n ta tenda * c»'c«f don« «n atoM cut«« Et

atte qu« havfwn parlat amb antanofrtal d«i pM da la tocwM t»n>onai t da la potineia da la nacaaait*]

d'amigfar Vagau tuprt apartat 2 4 11 Ta«l4n, Amar, wo » mâ imon» ... pp t08-116 Par a ma« raiafène«M
MA M«mándai BamajO, It'amin a«tf«m»i>»« . pp 118-123. A Rodriguaz Séneriai, IM carta« da dot« an

Extramadwa", A S J M H A u docunw^aeiéri net«nai y la hittena vel l, Sa»*a§e da Comporta! la. 1984 pp

165-176 i M Rodrtguat Cancho, H v"t d» C«c»r»> . pp 206-207
(9l- LM Rubto P»rai eonttau qu« a la tocaMai da San Roman la propoic.è da eaaamafitt

andogam:;« aa troba prepwa al 65-70% i a OaaMana antr» un 86-90%, centrànamant al M qya, an QU«I»«VOI
da«t diterwHa a»tmp)a» rurato, toa proporción» da Cnogàmia no ultrapa»»»n nwail» antta un 0,S-t% i 2*3% La»

»MM, novamam. »anpliquan aolM Vagau La Btftata ¥ Hi ftaf?a pp 12S-129
(10)- En un nucli MOM i muntanyanc com at la vail d-i Baitan M pot conttatar qua fúnwa mobilttat

atactrva a* la qua datpiaqt ala nott a cauta da la major tanoanci« da IM nowa a romandrà an al lloc da
naaamant i a calabrar alt atpotorit an llur parroquia d'origan Sotamant un 3% da IM dona» ton d'origan

«xtanor i, trmpra, ni Ha met d'un 70% datpotat tocata antra tota» ¡a» mtenpciona M matrimoni amb

procadancit inaerNa dal» atpotot (A Arizcun Cala Economía v »oc'«dad an un valla pir»na-co pp 160-181}
En contrapotiCHÎ al timpla M da baua/ a tarra» méa accattibta» I miHor intarconnactadM amb «rtra» cantr»»
urban» pota da manifaat una méa clara obartura dava/M la poaatbiMat da tar un nue« d arribada d amiçrant» qua
M barragan «nb ato lócala a trava» da raccéa al matrimoni (A Qarcla-Saní Marcotagui. DamaflfaBa » »ociedtd
da la Barranca da Navarra . pp, 265-268)

(11)- LM ra*ar*neiM qua tanim par Catalunya M »ituan crono¡ofl»cam«ni al XVIII, amb lot ana
aatvatean par a raflaettr tandanciM da eomportamant tradicional» R García Carea« ho »intaträa ' Durant al
»agía XVIII, i »obratot din» ato amtxt» rurato, M ta méa palaaa fandogtmia malgrat qua mai no tou abaoiutamant
dominai«. A BanyolM, al aagto XVIII. un 40% daw matrimoni» M caiabran amb ato do» consortt banyolanct A
Vitopriul ) un23% ( ) El ma» traquant (ou al matrimoni mart (74%| ' fU racarea. aobra la tomlia catalana ',

pp. 9041)



4?S

Madrid, Santiago, Sevilla, Múrcia, Cartagena. Jaén, Màlaga, Barbastre i,

així, fins a la (12).

En tos primeres, els marges d apertura són mínims i, de

produir-se, es troben fortament restringits a gents vingudes de ! espai

proper i conegut, cosa que permet mantenir, amb força aferrissada, !ss

maneres de viure tradicionals A les segones, la vitalitat dels intercanvis

humans i materials desdibuixa les fronteres entre locals i forants i, per

aquest motiu, la imatge d'un mercat no és gens desencertada a l'hora

d'interpretar la manera com l'amalgama humana que puüula en llntenor de

les muralles s'integra, s'interrelaaona i crea, posteriorment, nous

agrupaments familiars. Per tant, en realitat, el que estem certificant és, en

primer Hoc, que la possibilitat de tipificar les característiques dels

comportaments dits endogàm»cs o exogamies ens permet d'avançar en el

coneixement de les relacions econòmiques i humanes de cada localitat

concreta amb el seu entorn, proper i/o llunyà (13) i, en segon lloc, que

aquestes relacions, a la llarga, ens faciliten el poder copsar els diversos

nivells d'autarquia i tancament, de manera paral·lela a les exigències que

determinats imperatius sòcto-econòmics imposen en afavorir sortides

(12)- Vafau pa» * cartrticar IM drt»r»nu *vtdènetM «rtoariM ertaöai J S Am« «ng if tsnragièn tfa

yna c IM» dinganta . pp «MO MF Carbajo tota. La Mtttoi6n a* ia »<• a« Ma»»«i pp ii(H24 MC
Burgo Lapât *Nwa»M »ocialat y raiac.ona» matrimoni«*» «r Santiago y ty com«rc« :'64<y »S0f t tfiv«» oe IM

aacmufM cM dota' A.SJ.M.HA. p 1S3 F Morala* Pairen, HiüofM <N> Stvrtt« «a »46 i J l Camion*

G«fci«. Una aoon>ci6n « la Oemoa f̂i» a« Sevii« . PC 132-1M F Chacón Mufc.i «n K etnjuna. pp 136-

141 R Torrt« Stech«, J J Sánete i**ns i C M Chain Navarro, 'lo» m?vimi«mo« migratorio» »n Cartagena

ourant« •! »igio XVW • ttavM 0»i •ñau».» informático1 • F Chacón (*d) familia ï »coeoao tn «i

M»ditafrán«c pp 234-240 L CoronM T»,ada 'U inmigración trancaba «ft IM ciuoaö»» (ta Jaén y Ubada ',

pp 36-40 M S Villar Garcia. 'IntiuanciM d« IM migraciona« »ot>f» IM rtiacicoM »amiiiarat Ei CMC d« Malaga
an at ».glo XVIM-a F Chacón i»d ). Familia » locMgajj an a) Maart»frtn»o pp 150-1M JA Saiw Au»«n» y

población d« Barbaatro pp 253-2M Poöau trobar attraa ra r̂èneïM fia caira mea ganara! a oora« com IM aa
J Mayar. 'QualquM vua* iur l'hiatoira dM villat a lapoqua mooarn«' Anna¡«»ESC 1974 pp i 5641 M

(1 '̂ Tal aa lopmió axplicitada par A, Garcia-Sanz Marcotagui amb qui aorn abêoiuumant coïncidant»

(vaflau Damoatafla i »ociadad ria to Barranca da Navarra.... p 264i
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obligades a precarietats ineludibles, front a potents atractius d'expectatives

vrtals millors (14)

Aquesta realitat social i humana le vim possibles per a ser

avaluada i, malgrat out el recurs a la quantrficació mí sempre ós la millor

de les emes per a interpretar una realitat social concreta, sempre és una

via eficaç per a entrar en la interpretació de fenòmens de dtffcil valoració

qualitativa. En aquest sentit, ponderar els dendogàmia i/o

exogamia, en una localitat concreta, es pot establir en termes

proporcionals, en funció de les dades aportades pels registres de

casaments, en deixar constància de la procedència de cada un dels

esposos en el moment de contreure matrimoni a la ciutat. Així, del total de

4.356 casaments que so celebren a Uetda, durant la segona meitat del

segle XVI, és evident que en ells hi participen 8 712 homes i dones en

(reviseu les quanties resumides en el quadre núm 46) De tots elis, ei total

de nouvinguts a la ciutat és de 2057 homes t 1.137 dones» de ia suma

total dels quals en cal eliminar 256 que es casen entre ells Sobre la base

d'aquests 2.938 individus forants que es casen a Lleida, es desprèn que la

taxa general d exogamia és de 33,7% mentre que la taxa general

d'entíogàmia és de 66,3% (15)

(14)- AmbdiM« poMibiirt«» a« valoració ton comafttadaa par M Rodflgyat Cancho qui ««ptota qj«

" al macaraamo da la axogama ooadae« fundamarNaimanla a factorat «ocioaeoflomieoa qu« (a ecndictonan y

tavoracan y, pot otra parta, la «ndogami« sirva a« indicador 3a la aytarqyta * Vagau M Rodrifwai Cancha y

villa da C*car«« . p 206 crtart conelu»ion» apwtadaa par E TotM, 'MoD.n« jaographiqu« at eycla a« vi« «n

Artoi» at an Toacana au XViilè tiaci«' Anmlat E.f Ç. « UTS pp 738-739 par L Oranalf Banm, MtoOmmw

alia damoorafia «tonca. Floran««, 1074, p 30 i par A RcxJ"gu«i Sanehaz. Cecaftt Psbteiéa y
comporumnnlo« . p 206

(15)- La ten ganara) dwogamia tía aattl caicutao« tagutnt la propoaia da M Qardan, Lvo^ «t '«»

»fonnaji . p 105 i«oWéapartifdalquociant«mr««ltcUi a«Hhomat i aon»««migfart» qu«a« c«*an «ü«id«

0 IM), «xcapció tata dato qua at eaaan ar*a «il» (256) 1 al conjunt toui da la potxaciô qua aa caá* 9 ?t2),

raaultat qua caí multiplicar par • ̂ m La tax« ganaraJ tfandogàmw prové aa la dtfarèneia da raManor vator

raapadaacaM
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No cal ser un agut observador en el moment de copsar

que. evidentment, tes continuïtats pesen i que la gran majoria de la gent es

decanta per emparellar-se amb els qui pertanyen al món conegut,

tanmateix aquí cal introduir un mate. Lleida és una c-utat fortament

ruralitzada que podria d'entrada semblar força pareguda a les realitats

d'attres àmbits amb característiques socio-économiques similars. M.

Rodríguez Cancho calcula -és l'únic autor d'entre leí monografies al nostre

abast que aporta aquesta dada- que, per Càceres al segle XVIII, tal taxa se

situa en unes proporcions de 13,41% per l'endogàmia i un 86.59°« per

('exogamia, cosa que considera, encertadament, prova i evidència d'una

escassa mobilitat geogràfica i, a la vegada, d'un elevat grau d'autarquia

(16), Tals valoracions són, àdhuc, coincidents amb el qu« palesa l'estudi

d'aquests comportaments per sexes.

Els lleidatans es casen, preferentment, amb noies de la

ciutat, mentre que les lleidatanes resten més receptives a maridar-se amb

un conjugue forani, principalment, a causa de la seva menor mobilitat front

a la significativa bellugadissa masculina (17) Així les coses, la taxa

d'exogàmia masculina es pot calcular en un 10,24% (18), mentre que la

femenina és significativament més elevada i es pot xifrar en un 31,36%

(19). Si els temies de comparació els fixem, novament, amb l'anteriorment

al·ludida realitat extremenya les diferències segueixen essent notables, ja

(1Í). M, Aodrig un Cancho. L» vil« g« Cítele» . p 207

(17)- Revi»eu en aquMt »emit. IM m«ti*aoon» que •! respecta «pol« »ob'« IM piete»êr»e«M del«

varen« per vm eapeaa entre IM note» de l« «atenía ou«! emprant re»etwpte tfAmaMntam, «entre qu» IM

local» obran moH m*« Ihm e*pectatrve» conjugal» «to tof«m» A»p«ci»» lo» pi»gtt» qu« com )• hwn ccm«ni««

•ft plan«« pr«c*d*nt». «fcctvn dir»ct«m«ni • M «flat« d»cc»i •! m«inmoni , * I« a:m«nn6 fin«! a« i« famib*. J
ö- Vrto* * L« ut̂ MMpcto d« Eu'QM pp. 241 249

(IK- La mía tfwogèJM« mMcuin* M cate ui« a travé* a«i quocunt «ntr« IM 448 OOOM

qua M eaaafi anib homM d« U*MM i •) MM d«tt mair.moni» qo« M c»i«br«n an «I parioo« Mtydi«,

(19)- La taxa dtxogàfnta ••manina M calcula a travM dal quocient antra ••» 1 366 Nema« immigrante

«M M ca»an amb donM da Llatda i «I total del» matnmom» que M ceieoren en «i pet lod« «»tud/at. mwttphcat
percent
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que la primera es quantificava allí en un 8,8% í la segona en un 17,93%

La lleidatana, no hi ha dubte, és a totes llums

dissemblant. El mercat matrimonial dt 'a ciutat no és un espai obert a

intercanvis humans on la pluralitat sigui la norma, però, es fa evident que,

comparativament, amb ei cas extremeny ens està posant sobre la taula

uns nivells d obertura molt més notables, I és que no es pot oblidar la

potència que, en el decurs del segle, té l'allau de nouvmguts que venen a

la ciutat, primer, a la recerca de treball i, segon, un cop situate, esperant la

possibilitat de poder crear una família estable, R, García Cárcel recordava

que lendogàmia en el món rural català no va arribar a ser mai la norma i

J,S. Amelang certificava l'obertura evident de la capital Barcelona;

semblantment, Ueida és una peça més d'aquesta societat oberta a

l'intercanvi, tot i el llast ineludible que la cosmovisió i "modus vivendi*

agraris imposen, fet ratificat per la certa moderació de les proporcions de

('exogamia.

Una anàlisi més minuciosa deis emparellaments en funció

de la procedència geogràfica ens ajudarà a matisar amb més precisió

aquest ampli conjunt d'evidències. En revisar el quadre núm. 46, podem

entrar amb més profunditat en la manera com es fixen les aliances

matrimonials entre locals i foranis. Destaquem-ne alguns trets. En primer

lloc, com es pot esperar, els grans protagonistes en el conjunt dels

casaments són els nois í noies de la ciutat que, en conjunt, acaparen

gairebé la meitat dels enllaços: un 42,5%, proporció que està per sobre de

la quantia hipotètica esperada. La resta dels emparellaments es fan a

través de les altres múltiples possibles combinacions, tot i que es poden

M Rodrigu« Cancho, L« vill« d« Cac«'«t . p. 207



4T?

comprovar algunes pautes, que tenen una significació prou estable com

per a ser remarcada i que elimina gairebé l'element atzarós en la tria

d'espòs o esposa Així, sha d assenyalar la diferent significació dels

œmportaments masculins from »Is femenins.

Parlem dels locals en primer terme. Els nois de la ciutat

tenen una participació molt més reduïda que les noies en el mercat

matrimonial: un 52,8% front un 73,9%, Tal realitat certifica alto de què les

dones tenen una molt major tendència a romandre en ei seu lloc

de naixença, mentre que la capacitat de sortida a l'exterior dels homes és

molt més àmplia Així, solament un 10,3% es amb

noies de fora (un 5,1% amb les de la resta de la província, un 0,8% amb

notes catalanes, un 3,2% amb aragoneses i un migrat 0,5% amb franceses,

per citar solament els més significatius). Contràriament» les

amplien molt més llur ventall de tria un 11,8% e^ casen amb nois vinguts

de la resta de Sa província, un 3,4% amb catalans, un 4,8% amb

aragonesos, un 4,3% amb peninsulars i un 9,3% amb francesos. En

qualsevol dels casos, tant pel que fa a un t altre sexe, els nivells d apertura

no són la tònica dominant, Es pot comprov&r la seva existència, però no

són precisament la pauta dominant en el funcionament del mercat

matrimonial de la ciutat, tot i que resulten molt més destacats del que hom

podia esperar. Aquella taxa d'endogàmia propera al 70% que abans hem

calculat ja ens havia avisat al respecte,

Per tant, caldrà cercar la manera com s'articulen la resta

de les relacions í, aquí, és on cal començar a parlar certament de la

definició del mercat. Solament, un total de 256 parelles comparteixen

idèntica procedència geográfica, la qua cosa no és més que un 5,9% del

total dels casaments, que unida al 42,5% dels emparellaments entre els
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, abans esmentats, ens situa les proporcions reals i efectives de

l'endogàmia par procedència geogràfica al» votants de la meitat del

conjunt dels casaments (48,4%), La resta omplen d'una sorprenent

originalitat el conjunt dels esposons que se celebren a la ciutat. Lleida es

convertia, així, en un nucli on la gent recentment arribada podia establir les

bases d'una nova vida professional i, a la vegada, familiar, sense cap tipus

de problema per enfrontar-se a gent que, vinguda de molt diverses

procedències, podien ser l'encarnació de la por al que no es coneix, cosa

que els qui pul lulen pel recinte emmurallat s'entesten a ignorar

S hom m»ra amb deteniment les parelles que s'escampen

entre la rigidesa dels emmarcaments que delimita el quadre núm 46, es

podrà trobar amb slements força significatius. Valencianes, tarragonines,

araneses, navarreses * franceses casades amb aragonesos, andalusses

amb lleidatans o valencians, amb lleidatans; amb

andalusos, gironins i valencians, basques amb francesos i tarragonins;

franceses amb mallorquins, tarragonins i andalusos; mallorquines amb

francesos, aragoneses amb catalans, andalussos, castellans i, sobretot,

francesos t així, fins a la feixuga enumeració exhaustiva d'un poti-poti de

gents diverses que es barregen en una curiosa amalgama, que es trobarà

en la base de la vitalitat i energia del, certament verificat, expandiment

poblacional de la Lleida del cinc-cents
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