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La família com a c&l.lula de producció i 
reproducció a 1'Edat Moderna: estat de la 

qües tió 

Rosa Matalí 

Introducció 

Parlar de producció i reproducció en el trhsit a l'Edat Contemporania és 
quelcom extremadament arnpli i complex com per poder Csser contingut en 
una ponencia única sobre 1'Edad Moderna ja que suposaria el tractament i 
l'analisi d'una gran vanetat d'aspectes que envolten la vida de la societat de 
l'epoca. Es per aixo que el tema d'aquest estudi versara entorn una institució 
que com diu Francisco Chacón en un dels seus articles 6s «el eje de la 
vertebración social fundamental y una pieza clave en la estructura del 
Antiguo Régimen junto al Estado»': la família, una unitat no sols de 
reproducció tant social com economica d'aquests segles, sin6 també font de 
relacions i de tensions interpersonals al mateix temps. Aixf doncs, és una 
c&l.lula sobre la que incideixen i conflueixen, a més dels aspectes 
socipecon~mics i polftics, els culturals i ideolbgics. 

Es dins la família on es fan els traspassos de propietat, es planifiquen els 
matrimonis i es realitzen les primeres diferenciacions dels generes; on d'una 
forma més o menys directa es decideix el paper que jugara postenorment 
cadascú dels individus en la societat. 

La família 6s aixf l'objecte d'estudi de diferents Ciencies Socials - 
Sociologia, Antropologia, Etnografia, Historia- que necessiten 
contínuament d'una interrelació i canvi d'impressions dels resultats 
obtinguts, per poder donar així una visió cada cop més amplia i global 
d'aquesta c&l.lula social. 

Al llarg d'aquest estudi, es tractaria d'analitzar alguns dels aspectes que 
potser tinguin més incidencia en la vida econbmica i social familiar, pero que 
duen amb si tota una chrrega ideolbgica i cultural, aspectes que també 
condicionen sobremanera les decisions que es prenen dins l'esmentada 
institució. 



Igualment s'analitza, d'una forma molt general i esbossada, el paper que 
compleix i com 6s considerat cadascú dels generes que composen el nucli 
familiar durant l'epoca objecte d'anhlisi, tant d'una forma jurídica com 
phctica, quan la informació de que es disposa ho permeti. 

De la mateixa manera, i sense deixar de banda els estudis existents dobre 
el tema de la família en totes les hrees, s'intentarh donar un major relieu als 
trebalis realitzats sobre la situació a 1'Estat espanyol, que ens ajudaran a 
desmitificar els models que Laslett i Hajnal apliquen a la societat 
mediterrhnia, donat-nos a coneixer la gran diversitat de situacions que es 
contemplen a les diverses zones durant 1'Edat Moderna, degut a la seva 
configuració territorial i a les diverses legislacions existents, entre d'altres 
coses. 

Per últim, ens aturarem per analitzar la situació en que es troben els 
estudis sobre aquest tema en totes les universitats del país, tot fent un estat 
de la qüestió mes detallat dels fets a Catalunya i al País Valencia. 

La família: unitat de producció i reproducció. 

a) Algunes consideracions generals entorn a les fonts 
utilitzades 

Al l'larg de 1'Edat Moderna la familia pot ser considerada com una unitat 
de producció i reproducció -amb alguns matisos que desprks apuntare- 
pero esta formada per individus amb una ame1 cultural i social.D'acord amb 
Joan Bestard i Jesús Contreras, el seu anhlisi «no puede ser reducido a una 
pura racionalidad formal».2 

Des de que Le Play plantejh la seva teoria de la familia troncal i que 
Laslett, amb el Grup de Cambridge, a principis dels anys setanta, revifes la 
temiitica, moltes s6n les recerques que s'han fet al voltant de la familia en 
totes les Ciencies Socials. 

D'una manera general, han estat dos els camps d'investigació en que es 
poden elassificar les fonts utilitzades per a la realització d'aquest tipus 
d'estudis: 

1. De cariicter quantitatiu, on es donen a coneixer tota una serie de 
comportarnents demogrhfics, i on quedarien englobats els estudis del Grup 
de Cambridge entre d'altres. 

2. De carhcter qualitatiu, on trobem l'analisi de tota una serie de 
qüestions que ens permet un major acostament a la vida real. D'aquesta 
forma, ens proporciona una gran riquesa informativa sobre costums i 
estrategies familiars que difícilment es poden treure d'una font demogrhfica. 
Dins aquests, cal esmentar els estudis de Flandrin, Le Roy Ladurie, J. 
Goody, L. Stone.. . 
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Tant un camp corn l'altre han aportat una gran quantitat d'informació i 
s6n necessaris, pero res no aconseguirem si no es fa un intent de 
globalització i interrelació o canvi d'impressions dels resultats obtinguts. 

Mitjancant les fonts demografiques, corn censos de població, llibres 
parroquials on es registren els matnmonis, batejos, defuncions.. ., s'han 
efectuat tota una seria de chlculs estadfstics que ens han proporcionat 
informacions sobre aspectes corn puguin ésser l'edat d'accés al matrimoni, 
taxes de natalitat, nupcialitat, mortalitat i masculinitat; estructura familiar o 
nombre de membres que composen una familia; relacions de parentiu; 
número de fills, etc., i el que potser sigui més important: l'aplicació del 
concepte de cicle de vida familiar, on la família ha deixat de ser vista d'una 
manera esthtica, i es veu corn duu amb si mateixa tota una d inhica  de la 
persona ja que se la considera abans, durant i desprCs de la vida conjugal i 
familiar, Cs a dir, en les tres facetes: soltera, casada i vfdua. 

Fent un incfs, caldria dir que els registres en els llibres parroquials 
comencen a tenir importancia a partir del Concili de Trento, ja que es fa 
obligaton prendre nota de tots els sacraments que es fan a la parroquia, pel 
que als catblics es referei~.~ 

Dins dels estudis que analitzen el cicle de vida, un en concret ha despertat 
en gran manera el meu interes per la seva aportació a l'analisi en diferenciar, 
en tots i cadascun dels comportaments demografics estudiats, l'actuació de 
l'home i de la dona. Es tracta de la recerca de Landry i Legaré sobre els 
irnmigrats al Canada al segle XVIL4 Aquesta recerca pot ajudar a clarificar el 
tema i ens acosta a la tesi que planteja L. A. Tilly sobre la necessitat d'un 
acostament i interrelació entre la historia de la família i la historia de la dona.5 

Al llarg d'aquests treballs ens aproximem al coneixement d'unes pautes 
de comportament dels individus. Cal fer referencia a la necessitat de més 
estudis que ens diguin si hi ha diferencies de comportament entre els grups 
socials. Junt a aixo dir que totes aquestes investigacions pateixen una mapca 
de contextualització que ens ajudi a introduir-nos dins la realitat social. Es a 
dir, existeixen omissions tals corn el sistema de propietat del tipus de família 
que s'analitza, de quina manera es transmet.. . no tenint mai en compte la 
cultura de la població que és objecte d'estudi. 

Tots aquests estudis sobre demografía han donat lloc a l'elaboració d'una 
&rie de teories generalitzades entre les que cal destacar, pel que a nosaltres 
ens resulta d'interks, la teoria de Laslett i els models de Hajnal sobre 
l'existencia d'una familia mediterrhnia, que posteriorment estudis 
monografics locals s'estan encarregant de desmentir, ja que la realitat 
observada per aquests 6s completament diferent. Per tant, caldria plantejar el 
perill que suposa una generalització excessiva. 

Respecte a les analisis quantitatives que es fan sobre el tema de la familia, 
podríem fer una diferenciació de diversos tipus d'investigació: 

1. Analisi de les fonts jurídiques sobre els diferents temes que afecten al 
m6n de la familia i que ens situa dins un marc tednc de corn dur a teme 
qualsevol acció per part dels seus membres, donant-nos a entendre la 



rigidesa o laxitud del sistema, sempre, com ja he dit, dins un punt de vista 
tehric. 

2. Anhlisi de fonts literhries, que generalment ens parlen de la cultura de 
la classe dominant de l'epoca, ja que eren poques les persones que sabien 
llegir i escriure. També s6n importants els llibres de sermons i altres fonts 
d'aquest tipus perque ens acostem mes als costums de les classes populars, 
on per una banda hi ha una relació dels costums d'aquesta gent i per l'altra 
se'ns dóna a coneixer la cultura o costums que s'intenten imposar des del 
púlpit. L'Església, durant aquest segles, juga un páper molt important en 
relació a l'intent d'adoctrinament de la població i d'evitar que fets com el 
matrimoni, l'herencia, etc., no se li escapin de les mans. 

3. Analisi de les actes notarials, on es registren les accions i indecisions 
que duu a terme el cap de família o els seus membres sobre declaracions 
d'hereiicia, traspassos de propietat, tutories, matrimonis, etc. Tanrnateix cal 
tenir en compte que, encara que aquesta diversitat 6s una de les fonts rnés 
riques i variades degut a la varietat de la seva tipologia, i ens acosta a una 
realitat rnés quotidiana de la població, no tota la gent passa pel notari. Els 
que no tenen res, no cal que ho facin. Aixi mateix obtenim la diferencia de 
comportament entre els gmps socials, els generes, el paper que juga cadascú 
dins la família i l'evolució d'aquests comportaments segons la conjuntura en 
que enis moguem. 

Al llarg, doncs, dels resultats d'aquests tipus de treballs, recollirem la 
situació dels diversos aspectes que influeixen i determinen la vida de la 
farnília i, per tant, anirem aproximant-nos molt rnés a la realitat de la vida 
quotidiana de l'epoca. 

Tots aquests estudis ens parlen de l'existencia, durant l'Edat Moderna, 
d'una gran diversitat de sistemes jurídics, fins i tot dins d'un mateix territon; 
de costums de la gent del poble que molt sovint s6n diferents de la cultura 
oficial que preten imposar la classe dominant; de les diferents estrategies que 
realitzen els grups socioprofessionals per tal de mantenir el seu estatus i, si 
fos possible, millorar-lo fins i tot; de les diferencies que es poden tmbar dins 
un mateix grup, segons la posició econbmica que tingui i que es fa rnés 
evident en epoques d'estancament, etc. Per tant, ens posa en contacte amb 
un m6n familiar altament complexe i amb una gran varietat de matisos com 
veurem rnés endavant. 

Tant aquests tipus de recerques de caracter qualitatiu -que  de vegades 
tracten un sol aspecte dels esmentats anteriorment, i d'altres dos o mes, 
creuamt les fonts, donant-li així major globalitat i fent l'estudi rnés com- 
plet--, com els demografics, necesiten canviar impressions contínuament, 
ja que sense una contextualització l'analisi queda incomplet. Aquesta qüestió 
requereix la realització de gmps de trebail degut a la complexitat que aquesta 
tasca comporta. 

b) AAl'guns aspectes generals sobre la famz7ia a 1'Edat Moderna 

Com especifica Lawrence Stone en el seu llibre sobre la família anglesa a 
1'Edat Moderna, The family, sex and marriage in England 1500-1800, el 



t eme descrit corn a famflia, al menys al llarg dels segles XVI i XVII, 6s 
entes corn totes aquelles persones que viuen sota un mateix sostre, que ell 
aplica al teme anglks «household» o aagregato domesticp, corn s'anomena 
a Italia, i que aplica a la unitat de producció i consum,. Es a dir, s'aplica el 
concepte de co-residencia, perb no així el de parentiu, mentre que l'esmentat 
autor enten per familia o així ho defmeix en la seva obra, tots aquells parents 
que viuen sota el mateix sostre -«those members of the same kin who live 
toguether under the r ~ o f » ~ .  

Si mirem dins un diccionari espanyol de l'epoca, corn fa Isidro Dubert en 
el seu estudi sobre Santiago al segle XVIII per definir el concepte de famflia, 
veiem que per aquesta enten «la gente que vive en una casa baxo el mando 
del sefios della.. . el sefior.. . , e su muger, e todos los que viven so 61, sobre 
quien de un mandamiento así como los hijos de los sirvientes e otros 
criados»> definint així tots aquells individus que abarquen aquesta unitat. 

Dos seran, doncs, els conceptes que es relacionen amb la definició de 
famflia: parentiu i co-residencia, que poden anar junts o separats, d'aquí 
l'ambigüitat del teme al llarg del temps objecte d'analisi. Per aixb, i ja que 
ens referim a la famflia corn unitat de producció i reproducció dels segles 
XVI al XVIII, a l'igual que Dubert, acceptarem de la definició la cohabitació 
en detriment del parentiu, encara que corn s'ha especificat molts cops es 
donaran totes dues fusionades. 

Despr6s de l'intent de definir la familia o el que per ella entenem durant 
1'Antic Regim, pasar6 a tractar els punts que al meu entendre estan mes 
intimament relacionats amb aquesta dl.lula social, fent en cadascú un apartat 
destinat a plasmar las situació de la dona, ja que em sembla que aquest Cs un 
punt molt important degut al predomini, tant legal corn real, de l'home. 
S'intentara explicar l'important paper de la dona dins la famflia en tots els 
aspectes. Aquests seran: treball, herencia i constitució matrimonial. 

Durant l'Antic Rtgim, la familia sera la unitat de producció, reproducció 
i consum principal, pero al llarg dels segles es donaran una s6rie de canvis 
relacionats amb la major o menor valoració de la terra corn a font principal de 
nquesa i supervivencia, i l'escassedat de parcel.les, que fara que moltes 
families de petits pagesos hagin de vendre la seva forqa de treball tant al 
camp corn a la ciutat. Aquestes famflies seran així unitats de reproducció i 
consum, deixant la propietat de producció en mans de les classes dominants 
a mida que s'avanga cap a la societat contempohia. 

Perb encara que el fet econbmic tingui potser una major incidhcia sobre 
la vida dels individus, cal no oblidar la importancia d'altres aspectes que 
influeixen igualment sobre la vida de la famflia corn s6n els costums 
populars, el concepte que t6 la noblesa d'aquell temps sobre el treball, la 
influencia de l'Esgl6sia i de l'Estat en la vida de la població.. . 

Respecte al treball, cal diferenciar dos ambits, que intentar6 mostrar 
d'una forma molt general per tal d'ajudar a la introducció d'alguns 



plantejaments. Em refereixo als mons urba i rural, comptant aquest últim 
amb més estudis, degut a que l'economia d'aquesta kpoca 6s eminentment 
agraria dins un regim senyonal, si bé la ciutat i el mercantilisme aniran tenint 
mes importhcia a mida que avancem en el temps, i el capitalisme sigui el 
model de producció dominant. 

1 .a. El món rural 

Dins aquest m6n caldna fer una primera reflexió sobre l'estrucura de la 
propietat que, bé partint del senyor feudal, com sembla succeir a la Polonia 
del s. XVII,1° o bé per mitja de la supervivencia, determina en major o 
menor grau el número de membres que composen una famflia. Existeix aixf 
una re:lació entre l'extensió de la tena que es treballa i el tamany de la 
familia. 

Tal com diu Peter Czap Jr. en un estudi sobre la familia camperola d'una 
zona de Rússia durant el segle XIX, la famflia nombrosa 6s la major nquesa 
del pagks - e s  refereix a una pagesia benestant. Aixi doncs, ens podem fer 
una idea de la importancia del treball de tots els seus membres en 
l'explotació de la propietat, ja sigui gran, mitjana o petita.ll 

S6n diversos els factors que influeixen en el treball i en la tipologia de la 
familia en el m6n rural: l'estructura de propietat del lloc que estudiem, la 
manera en que s'accedeix a ella, 6s a dir, si es traspasa la propietat via 
post-niortem o hi ha una altra manera com pugui Csser l'existkncia d'un 
merca1 de béns immobles.. . 

En l'estudi que fa W. Kula sobre la famflia pagesa a Polonia al s. XVII, 
veiem com el tamany de la parcel.la explotada esta en estreta relació amb el 
nombre de membres que la composen. El senyor feudal arriba a canviar una 
famflia d'explotació quan ha mort algun dels seus components i ja no poden 
asegurar el rendiment de la que tenen, a una parcel.la de dimensions 
inferisrs, instal.lant en l'altra una famflia major.12 Cal tenir en compte que 
ens trobem en una zona amb un fort r&gim senyorial i d'aquí la influencia 
directa, de les decisions del senyor sobre els seus camperols.13 

1gu.alment en un estudi de Laslett sobre l'Anglaten-a del s. XVII, en el 
que s'analitza la composició de les cases d'una població a finals d'aquesta 
centúria, s'observa com el nombre d'individus que formen una família 
augmenta a mida que pugem en l'escala social i com, tomant aixf a la frase 
de Peter Czap jr., s6n els yeomens els que tenen rnés fills i persones de 
servei a casa seva, el que suposa mCs bracos per treballar, i on a part de la 
noblesa, apareixen les famflies complexes. l4 

Un apartat especial mereixen les persones que es dediquen al servei, i 
que s6n els filis o filles de les famílies pageses que, en no tenir prou per a la 
seva subsistencia, passen a treballar pels nobles o camperols benestants. 
Aquests s6n els que fan que el nombre de membres que composen aquestes 
famflies -sempre atenint-nos a la definició donada al comencament 
d'aquest treball en el que el criten dominant Cs el de co-residencia-, sigui 



nombrós. A major explotació es necesiten mCs membres pel seu 
mateniment. Aixi doncs, la famflia en aquest hmbit Cs una unitat de 
producci6 i reproducció corn veurem mCs endavant. 

Aquesta idea es reafirma una mica mCs si tornem a mirar el trebail de 
Laslett al queja he fet referhcia. En el1 veiem que, a diferencia del servei 
dels nobles que es dediquen al manteniment de la casa, les persones del 
servei dels yeomen es dediquen a fer les feines del camp. El fet que siguin 
camperols amb unes extensions de tema gens menyspreables, fa que es 
necessitin moltes mans per a la seva explotació, la qual cosa es tradueix en 
un important número de fiils i persones de servei que s6n considerades corn 
a membres de la famflia tot i que no tenen llacos de parentiu entre eiis. 

D'altra banda, caldria veure el comportament de les famflies en altres 
llocs d'Europa on la tema no Cs considerada tradicionalment corn una 
propietat, corn sembla ocórrer a algunes parts de 1'Europa del nord. 
L'explotació d'aquestes temes Cs duta a teme entre vhries famflies que 
conviuen en una mateixa granja a la que tomen desprCs d'haver treballat les 
terres, que de vegades es troben prou lluny. No hi ha persones dedicades al 
servei. Aquí no 6s cada famíha la que treballa la seva parcel.la sin6 que tot es 
fa en comú. Aquesta sembla ser la situació d'una zona del territori de 
Finlhndia on la terra tenia al comenpment d'aquesta epoca un valor minim. 
Conforme avancem en el temps, i sigui menor la zona de conreu, disminuirh 
tarnbé el número de persones que porten endavant l'explotació de la granja. 
En canvi veiem corn a les zones insulars les terres s6n explotades per 
famflies complexes que compten amb un número de gent de servei que 
formen part de la famflia. Els dos exemples relatats es troben inserts en un 
context socioeconbmic i cultural diferent.15 A diferhcia de la resta 
dtEuropa, en aquestes zones on la tema encara no tC un valor tan important 
no sembla que hi hagi problemes respecte a l'exighcia de dret. dherencia. 

En analitzar la situació del món rural a la monarquia hisphnica entre els 
segles XVI i XVIII, trobem igualment una gran diversitat de situacions i .a 
major complexitat en les famflies que tenen grans extensions de tema. Es 
nuclear l'estructura de les famflies del petit pages que cultiva la terra bé en 
arrendament, emfiteusi o en propietat franca. Tots els membres de la famflia 
trebailen en l'explotació de la terra. 

En l'estudi de Llorenc Ferrer sobre els pagesos de mas a la comarca del 
Bages durant el segle XVIII, veiem corn l'hereu compta en la tema corn si 
fos un capital i Cs ell qui col.loca als germans, que en cas de quedar-se al 
mas col.laboren en el manteniment de l'heretat - e n  aquest cas, el patrimoni 
principal.16 D'aquesta manera es donaria una estructura familiar de tipus 
complexe, coincidint amb les generalitzacions que s'apliquen al cas catalh.17 
Nogensmenys aquestes generalitzacions contrasten amb altres casos, corn el 
que existeix en la localització de Sant Pere de Terrassa al s. XVII, on apareix 
una famflia nuclear, ja que s6n el pare i els fills els qui s'encarreguen de 
l'explotació de la terra.18 A Catalunya, d'altra banda, comencarh a tenir 
importhncia l'aplicació del sistema del aputting out», que incidirh sobre les 
famflies dels petits camperols o jornalers que treballen per un sou. Aixb fa 



que la seva familia deixi de Csser una unitat de producció, qüestió queja es 
tractarh posteriorment. '9 

Tot fent un repas dels treballs que sobre el tema s'han fet al Pais 
Valencia, 6s important veure corn a partir dels estudis sobre els diferents 
tipus de transmissió de propietat ens trobem amb l'aparició d'un mercat de 
temes, que 6s mCs o meys accentuat segons la conjuntura existent (que ens 
pot fer referencia a un cert dinamisme e c ~ n b m i c ) . ~ ~  Tot i així, s6n els 
membses de la famflia els qui treballen la terra, ajudats per jomalers alla on 
l'extensió de la propietat ho demana. A partir de loan&iisi que fa J. M. PCrez 
García de la situació rural en un poble situat a la comarca de 1'Horta al llarg 
del s. XVIII, s'observa corn el nucli de l'agregat domestic s6n els fills i els 
pares; l'aparició del servei es dóna on les propietats s6n majors. Segons 
aquest estudi, l'estructura de la famflia varia depenent de l'extensió de la 
tema que es posseeix, ja que troba les famílies complexes entre els 
propietaris de les «alqueries» que el1 equipara als pagesos de mas c a t a l a n ~ . ~ ~  
Pel que hem vist fins ara en les recerques sobre el Pais Valencia, trobem dos 
formes diferents d'explotació de la tema: una, en la que el treball el duen a 
terme ].a famflia, tot i comptant amb el personal del servei, i aquella que fa 
servir al jomaler quan ho necesita. 

La importancia de la farnília com a unitat de pmducció al m6n rural també 
es confirma en l'estudi que JosC Hurtado ha fet sobre l'horta de Lorca a 
M ú r ~ i a . ~ ~  En el1 s'estableix una diferenciaciq entre la composició de les 
famflies dels llauradors i les dels jomalers. Es interessant observar corn 
mentre. els camperols compten amb un nombre de fills notori per a poder 
trebaliar la tema, aquest número disminueix entre els jomalers, essent molt 
baix. Una diferenciació semblant es troba en un estudi realitzat sobre la Italia 
central durant els segles XVII i XVIII, fent aquí la distinció entre les 
jomale:rs i els parcers. Mentre loestructura de les famflies dels jomalers 6s 
nuclear, la dels parcers 6s ~ o m p l e x a . ~ ~  La diferencia estriba en qu& a Lorca 
hi ha un domini de la famflia nuclear que es podna relacionar amb 
l'estructura de la propietat. El domini a Múrcia d'aquest tipus de famflia Cs 
corroborat pels estudis de F. ~hacdn.24 Tots aquests exemples ens remitirien 
a veurí: corn les famflies dels jomalers deixen de ser una unitat de producció 
per convertir-se en senzilles unitats de treball, ja que no cal tenir bracos per 
treballar una pmpietat que no existeix. 

Al llarg de tots els casos -molt generals- que fins ara s'han esmentat, 
s'ha iritentat mostrar la importancia que tC la famflia corn a unitat de 
producció al m6n rural, tant en els exemples europeus corn els que analitzen 
la situació a 1'Estat espanyol. Tanmateix pero, caldna fer algunes 
consideracions al respecte, corn ara fer una diferenciacid entre els grups de 
llauradors i la seva evolució al llarg de tota 1'Edat Modema, d'una forma 
molt simplificada. 

Pel que fa als camperols amb una escassa extensió de terreny, molts 
potser actuaran de vegades corn a jomalers en les terres dels altres. Aquestes 
famflies potser al llarg del temps podrien deixar d'Csser unitats de producció 
per foimar tan sols unitats de treball, de reproducció i de consum. Aixf 



LA F A ~ ~ ~ L I A  COM A ~ L L U L A  DE PRODUCCI~. . . 113 

mateix sera la ma d'obra barata que contractaran els manufacturers, o el que 
s'anomena putting out system. Per mitja d'aquest sistema, les famílies 
completaran la seva economia; treballaran tots els membres de la familia en 
les hores que la feina del camp ho permeti. La producció passa a Csser 
propietat del manufacturer i continuen corn a unitat de consurn. 

Aquest sistema comenca a aparkixer a Catalunya a finals del segle XVII. 
De 1600 a 1640, la indústria textil emigra al camp realitzant una forma 
capitalista de distribució social del treball.25 Durant la crisi d'aquest segle, es 
dóna un increment del volum de jomalers i parcers, que segons R. Garcia 
Cárcel «constituyen el resultado final de la revolución social del campo 
catalán en los siglos XVI y X V I I B . ~ ~  

En la mesura en que ens atansem als pagesos que gaudeixen de majors 
extensions de terra, sera la famflia qui la treballa, i ens trobarem personal de 
servei, o jomalers, que ajuden en les feines del camp. Si les persones del 
servei que treballen en les feines del camp viuen sota el mateix sostre que els 
mebres units per parentiu i s6n considerats corn a membres de la família 
4 a c o r d  amb la definició que sobre famflia sembla que es tC en I'epoca- 
si que es poden considerar aquestes cases corn una família que actua corn 
unitat de producció i reproducció. A mCs caldna considerar si el personal de 
servei contrau matrimoni, si roman en estat de celibat o si, en el cas de que 
es casessin, abandonen les granges per a formar la seva propia unitat de 
treball o es queden en l'agregat domestic, situació que donaria lloc a 
l'aparició d'una nova unitat senziila dins una altra mCs complexa que seria la 
unitat de producció. 

Si les terres, pel contrari, són trebaliades tant pels membres de la família 
corn pels jomalers eventuals, cas que igualment sembla que es dóna en 
l'evolució de 1'Edat Moderna -bé corn a resultat de cojuntures 
desfavorables corn pugui Csser la que es dóna al s. XVII, que afecta d'una 
forma molt dura al petit pages per convertir-lo en jomaler, o be pel fet que 
sigui mes barat contractar jomalers que mantenir el servei a casa-, caldrh 
matisar el terme de famflia corn unitat de producció, ja que entren en joc un 
nombre de membres externs a la famíiia corn a tal i que ajuden a l'explotació 
i manteniment de la terra, encara que sigui la famflia que tC la terra la qui 
porti el pes de la producció. Pero malgrat,aquesta consideració, la familia és 
la unitat de producció dominant a 1'Epoca Moderna, sempre que es 
contabilitzin els cnats dins aquesta entitat en les propietats on es facin servir. 
Si no ho fem aixi comprovarem que s'allunyen de la identificació total de la 
famflia = unitat de producció. 

Aixi, al llarg d'aquestes línies he intentat fer una analisi general del trebaii 
a la famflia rural, centrant-me, aixb sí, en les diferents famílies que 
gaudeixen de la tenencia de la terra ja sigui en emfiteusi, arrendament o 
siguin a terres alodials -1s tipus de tenencia de la terra al llarg de 1'Edat 
Moderna s6n diversos, depenent del lloc que Cs objecte d'estudi-, ja que 
en la seva gran majoria la terra pertany a la classe noble o eclesihstica. 
Aquesta ha estat la causa de no haver tractat el tema de les famílies nobles, 
per la no explotació directa de la terra, en la que potser tingui a veure la 
mentalitat del noble del treball corn un desprestigi o corn una activitat no 



1 1 .b. El món urbh 

La situaci6 de les famflies dins aquest m6n Cs molt mCs diversa, perb el 
seu nivell de coneixement Cs molt mCs inferior al de l'hmbit rural, degut a 
l'existkncia de menys recerques al respecte. 

Els factors que influeixen sobre la família dins aquest h b i t  seran els 
mateixos que en la família rural, perd pot ser que aqui sigui en sistema 
hereditari que utilitza el cap de família el que tingui mCs pes que els altres, 
Aixb no vol dir que hagi d'oblidar-se l'estructura de propietat, ja que durant 
aquests segles es d6na una emigraci6 a la ciutat d'aquelies persones que no 
tenen terres suficients. TambC a la ciutat trobem <<hidalgos>> i als fills 
<csegundos>> dels nobles que no han estat nomenants hereus, entre d'altres. 

A lla ciutat, doncs, es dona cita una gran amalgama de grups 
socioprofessionals, en els que el manteniment del negoci Cs la base de la 
seva economia. Serh així al grup d'artesans i al de comerciants o botiguers, 
on la feina dels membres de la família serh determinant, igual que al m6n 
rural. 

Dins el m6n de l'artesanat caldria establir una diferhcia entre aquells 
individus que estan sotmesos al rígid control dels gremis, com com Cs el cas 
dels territoris de la monarquia hispanica, i aqueus altres que no ho estan i 
que potser tinguin alguna incidkncia sobre el treball dels membres de la 
famflia en el negoci. 

Al llarg d'aquests segles, observem com tots els membres de la família 
treballen al taller de l'artesh, que compta amb aprenents que entren a formar 
part de la família igual que el personal de servei de les famílies pageses. El 
problema de continuar el negoci artesanal, en el que la famíiia Cs le unitat de 
producci6, es donara amb la desaparici6 del pare o cap de família, quan no 
existeixi cap fill en edat de continuar el negoci. Estem parlant de societats on 
impera el sistema gremial. Aquesta ser& la situaci6 dels territoris de la 
monarquia hisphnica fins el regnat de Carles 111, quan tC lloc l'alliberament 
del treball en un moment en que el sistema gremial estil desintegrant-se. 

La vídua no podia continuar el negoci si no cotractava un mestre 
gremial.27 Així, la família que es trobes en aquest cas corria el perill de 
deixar d'Csser una unitat de produccib. En teoria, en les societats no 
sotmeses a l'actuaci6 d'aquestes corporacions, les famílies poden tenir mCs 
continuilat de negoci i una major llibertat d ' a ~ c i 6 . ~ ~  

Pels estudis de Laslett sabem que els membres de la família anglesa 
treballaven tots plegats en les fleques, carnisseries.. .,29 i també trobem 
notícies sobre el mateix tema en altres estudis referents a d'altres llocs i en 
els diversos negocis existents en 1'Edat ~ o d e r n a . ~ ~  

Perd, a mCs a mes, en aquest m6n hi ha tota una diversificaci6 que no 
existeix a l'bnbit rural, ja que aqui hi trobem moltes famílies que no poden 
ser considerades com unitats de procucci6. Em refereixo a les famílies de 
notaris, metges, cirugians.. ., en les quals la feina la fa tan sols el cap de 
família. Aquesta professi6 pot ser heredada, pel fili si el tinguCs. El mateix 
passa entre les famflies de l'oligarquia, formada per ccsegundones>> de la 
noblesa o per membres d'una burgesia poderosa, com puguin ser els 
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«ciutadans honrats» que estaven en els govems locals d'algunes ciutats 
catalanes.31 

Hi ha una altra qüestió que cal tenir en compte sobre aquest tema de 
famflia = unitat de producció. Si bé Cs cert que al llarg dels estudis realitzats 
hem trobat referencies a la importhcia del treball de tots els membres de la 
famííia tant al taller artesanal corn a la botiga, i que aquesta Cs la situaci6 
dominant durant tots els anys que ocupa 1'Edat Moderna, també 6s ben cert 
que hi ha tallers on es fa sewir la ma d'obra assalariada, aliunyant-nos aixf 
de la imatge que estem presentant de la familia corn a unitat de producció. 
Aquests trebailadors, que passaran dels tallers a les fabriques en epoques 
més properes a nosaltres, pertanyen a les classes populars, en les que cal el 
trebali de tots els membres de les seves famflies a canvi d'un salari per a 
poder subsistir. Aquestes famflies, igual que els jomalers dels queja hem 
parlat abans, s6n tan sols unitats de reproducció i consum. Aixb es pot 
explicar a l'exemple al que fa referencia M. Carbonell en el seu estudi sobre 
el trebali de la dona a Catalunya durant 1'Epoca Moderna i que ens remet a 
un problema hagut a finals del segle XVII. Per aquests anys, les filadores 
barcelonines s'amotinen perque els «perayres» treien la llana de la ciutat 
buscant el ~ a m p ? ~  recordant-nos de nou el «putting out system» al que ja 
hem fet refer2ncia. Eren dones que vivien d'un sou i les seves famflies s6n 
unitats de trebalí. 

Dins el m6n urba de la monarquia hisphica cal nomenar la creació de les 
«fábricas reales» durant el setcents, la fabrica d'indianes a Catalunya, 
coincidint amb la decadencia del sistema gremial, fent, i aixb Cs el que 
m'interessa resaltar, que a poc a poc la familia deixi d'ésser aquella unitat de 
producció a la que ens venim referint al llarg d'aquest p ~ n t . ~ ~  D'altra banda, 
la creació de fhbnques tampoc 6s una característica general d'aquesta epoca. 

Una dada que cal tenir en compte, i que sembla confirmar tot el que hem 
dit antenoment, Cs l'existencia de dones soles o fadrines que treballen corn 
assalariades, de les que dóna noticia 1. Dubert en el seu treball sobre 
Santiago de Compostela al s. XVIII.34 La importancia d'aquesta dada estriba 
en que les notfcies sobre solitaris a 1'Edat Moderna s6n d'homes, per regla 
general, ja que culturalment els esta permes d'Csser solters sense tenir la 
necessitat de ficar-se en un convent corn passa entre les dones que no es 
casen i no resten a casa dels seus pares. 

En aquesta mateixa lfnia de corn la famflia va deixant d'Csser una unitat 
de producció, 6s interessant fer referencia a un estudi sobre la transformació 
de l'habitat d'un carrer artesanal barcelonf, entre finals del s. XVII i mitjans 
del s. XIX, que fa Pilar L ó p e ~ . ~ ~  En el1 s'anoten qüestions tals corn el 
lloguer que cobren les famflies artesanes -que tenen la típica casa de planta 
baixa i pis- per part del seu espai a les famflies o persones que venen a 
treballar a la ciutat; corn augmenta l'altura dels edificis a finals del XVIII; 
corn es divideixen les cases.. . Tot en un moment en que el sistema gremial 
es desmorona i apareixen les fabiques textils. Aixf mateix veiem corn els 
artesans troben una altra font d'ingresos fora del seu negoci tradicional, i 
l'economia familiar s'adequa als nous temps. 



Si bé sembla que 6s cert que la famflia 6s també, en aquest món, la unitat 
de protiucció principal al llarg dels SS. XVI al XVII, també ho 6s el fet que 
que cal establir una diferenciacid entre l'evolució dels diferents gmps socials 
al llarg del temps i que hi ha un major tipus de families que deixen d'ésser 
unitats de producció per convertir-se en unitats de treball. Pel que fa al 
primer punt esmentat, cal relacionar-lo amb la incidencia econbmica sobre les 
famíiies menys afavorides que es convertiran en unitats de treball i consum. 

.Cal destacar igualment que la informació que s'ha pogut treure per la 
confecció d'aquest tema no ve tan sols de recerques fetes sobre la historia 
rural i de la famflia -que pel que a l ' hb i t  urbh es refereix cal tomar a fer 
constar la manca d'estudis-, sin6 que també ha estat molt important la 
informació proporcionada pels estudis d'histbria de la dona. Així doncs, 
caldria recordar de nou la necessitat que hi ha d'un canvi dels resultats 
obtingiits en les recerques dels diferents camps d'investigació que en tot o en 
part estudien aquest tema. D'aquesta manera veurem la familia mes 
profundament i dins la seva globalitat. 

D'altra banda. i ja introduint el nou punt a tractar, 6s innegable que la 
dona ha estat relegada, al llarg d'aquesta epoca i fins fa molt poc temps, a un 
segon gla tant jurídicament corn cultural. Per tot aixb cal examinar el seu 
paper dins la famflia, pel que al treball es refereix en aquest cas, i veure corn 
és considerat, per fer-se una idea millor de la seva situació. 

1.c. El treball de la dona en la família 

Han estat diverses les investigadores que han analitzat el treball de la 
dona al llarg de la historia, resaltant la seva importhncia i demostrant la seva 
participació en la societat. 

Perb tot estudiant el treball de la dona en la famflia durant l'Edat Moderna 
caldria fer una primer referencia a la infldncia del pensament humanista 
sobre el lloc que ha d'ocupar la dona. Aquest lloc 6s l'limbit domestic. 
S'exalta el seu paper reproductor i de mare, que tindrh corn arquetipus la 
figura de la Verge que l'Església difondra corn a model a imitar. Per tant, si 
l'advenirnent de l'epoca renaixentista suposa un pas endavant en el camí cap 
el «progrés», suposara, en canvi, un pas enrera en la idea que es va difondre 
sobre la dona pels intel.lectuals. Al seu coneixement tan sols podens accedir 
les classes cultes, i dins d'aquestes els homes en un major percentatge. Perb 
tambe l'Església difondrh una visió negativa de la dona. Els recotrs dels 
pobles seran els seus principals difusors entre les classes p ~ p u l a r s . ~ ~  

La dona corn a membre de la famflia té un paper important tant a l'hmbit 
rural corn a l'urba. Durant els segles XVI a XVIII veiem la dona treballant al 
camp c<. . .cavando, escardando, en la elaboració de productos lácteos y en 
los corrales, y también en la industria domestica.. . ».37 M. Berg parla de la 
impori:hncia de la feina de la dona en la manufactura domestica, fent 
referericia a corn 6s d'atractiu als ulls dels manufacturers la utilització de la 
mh d'obra barata de dones i n e n ~ , ~ ~  sobretot dins la manufactura textil, corn 
a filadores. Els diners guanyats serveixen a la famíiia pagesa de recurs 



LA FW COM A C~LLULA DE PRODUCCI~. . . 117 

a filadores. Els diners guanyats serveixen a la famflia pagesa de recurs 
complementari per a la seva subsistencia. Aixb es dona entre les families de 
jomalers o petits llauradors. 

En les famflies de les ciutats, les esposes i filles dels artesans i botiguers 
trebaiien igualrnent al negoci familiar corn a ma d'obra, igual que els varons. 
La filla aixf passa per un període d'aprenentatge, no especialitzat, a 
diferencia dels fills vamns, que la portara a trebalíar al taller o negoci del seu 
home quan es casi, ja que l'endoghmia socioprofessionaI és molt normal a la 
concertació d'un matrimoni. Perb, corn explica N. Z. Davis en un estudi 
sobre la dona a Lyon, al llarg del segle XVI, aquesta adapta el seu treball a 
les necessitats de la famflia de que forma part durant els cicles de la seva 
vida. Aixf doncs, la dona té escassa consciencia de treball.39 

Aixf mateix cal establir de nou una diferencia entre aquells negocis 
sotmesos a la rígida normativa dels gremis, i els que no ho estan. En 
aquelles societats amb més llibertat d'acció, a la dona la trobem, una vegada 
ha quedat vfdua, al cap dels engocis del marit, i també la trobem encapcalant 
els seus negocis mentre el seu home duu el seu endavant. Aquests últims 
exemples es troben en una minoria, perb existeixen; 6s el que N. Z. Davis, 
en el mateix estudi al que he fet referencia anterionnent, anomena aartesans 
independents~. 

En canvi, en aquells altres tallers sotmesos a les regles gremials, la 
familia pot tenir dificultats si mor el pare sense deixar cap fill varó en edat de 
dur el negoci. Com ja hem dit, la vfdua haurh de contractar un mestre del 
gremi per poder continuar amb el taller. S'infravalora la tasca de la dona en 
el negoci familiar. Aquesta situació, que 6s una continuació de l'Edat 
Mit~ana:~ no canviara fins el segle XVIII en que s'alliberara el treball de la 
dona en les afeines prbpies dels seu sexe», que permetra que la dona, en 
qualsevol cicle de la seva vida, pugui tenir el seu negoci sense haver de 
contractar un mestre grerniaL41 

A la dona la trobem trebaliant corn qualsevol altre membre de la familia, 
tant al camp corn a la ciutat; en negocis i tallers artesanals; i ja sigui corn 
assalariada, aportant un altre sou a l'economia familiar, o ajudant al pare o al 
marit en el seu negoci, sobretot dins el m6n del textil, encara que també 
apareix en altres camps que no es consideren corn dpicarnent f e m e n i n ~ . ~ ~  

Demostrada ja l'exist&ncia del treball de la dona en la famflia, cal dir que 
aquest es troba infravalorat, i en el cas d'ésser assalariades, pitjor pagat que 
el dels homes. Aixf la seva aportació monetaria sempre sera inferior a la del 
«cap de famíiia» si ens refenm a les famflies de jomalers i as~a lar ia t s .~~  
Aquestes dones reparteixen el seu temps amb la realització de tasques 
domestiques i l'ajuda al treball de la unitat familiar. Aixf veiem corn la 
relegació de la dona a un espai merament domestic del que parlavem al 
principi no es dóna exactament. La dona treballa a la famíiia durant totes les 
epoques de la seva vida: primer corn a filla, després corn a mare i finalment 
corn a vfdua on es troba amb grans dificultats econbmiques, sobretot si 
pertany a les classes populars, o de reglamentació si recordem tot el que hem 



dit sobre els gremis. Al llarg de l'Edat Moderna trobem noticies de vidues 
amb una situació gens favorable. 

Així doncs, hem vist corn la dona tC un lloc en el treball de la unitat 
familiar al llarg de tota aquesta Cpoca. S'ha mencionat corn participa 
activament a les feines del carnp, i corn aquesta dona es convertirh en la ma 
d'obra barata que treballara pels manufacturers de les ciutats complementant 
aixi els ingresos familiars. Igualment la trobem a la ciutat, en el taller del 
pare o del marit, o senzillament treballant per un sou que aportar a casa per 
poder viure. La infravaloració, el fet de considerar aquest treball corn 
subsidiari del marit, i la manca d'identitat laboral per part de les dones 
mateixes, seran algunes de les característiques que marquen el treball de la 
dona a la familia al llarg d'aquests segles. 

2. El sistema d'herdncia 

Kretzer i Brettell assenyalen: << . . .els sitemes &herencia envolten un 
nombre de decisions bhsiques, algunes de les quals es refereixen per la llei o 
el consum: sexe de l'hereu. .. Les diferkncies en l'estructura de l'agregat 
domestic, en les relacions de parentiu i en altres fenomens demografics, es 
relacionen amb la forma de trasphs de la propietat.. . ».44 Veiem aqui la 
importhncia que té el sistema d'herkncia en la familia i les conseqüencies que 
comporta. 

De tots els temes que cal tenir en compte quan s'analitza el sistema 
d'herencia en SEdat Moderna jo destacana: 

-La relació existent entre el traspas de la propietatlestructura familiar i 
d'altres fenomens dem~gr~cs/unitat  de producció. 

-La llibertat que pugui tenir el testador per a deixar corn desitgi el seu 
patrimoni i les estrategies que es duen a terme per tal d'evitar un 
fraccionament d'aquest tipus de patrimoni, cas que es contempli la legítima. 

-La zona d'estudi i la situació econbmica que influeix en el repartiment 
de l'herencia. 

Tres s6n els sistemes hereditaris que trobem al larg de 1'Edat Moderna: 
sistema d'unigenitura o primogenitura, 6s a dir, llegar-ho tot a un hereu; 
repartiment igualitari entre tots els filis del testador i el sistema de miiiorar a 
un fill sobre la resta. Les conseqüencies de tot aixb seran que la propietat 
quedi intacta, que es reparteixi més o menys o que es realitzin tota una serie 
d1estrati?gies de cara a evitar la fragrnentació excessiva corn pugui ser la 
venda de parcel.les entre germans que han heretat, tal corn sembla passar de 
vegad,es a la Valencia dels SS. XVI i XVII,45 o que els hereus visquin junts 
per no dividir el patrimoni, corn té lloc en algunes zones dtItalia des de 
1'Edat ~ i t j a n a ~ ~ .  . . A mes, el sistema hereditari practicat pot tenir corn a 
conseqüencia que els fills que venen desprks de l'hereu se'n vagin i es 
dediquin a altres activitats, o es quedin ajudant l'hereu al manteniment de 
l'heretat, tal corn passa entre els pagesos de mas a la Catalunya moderna 
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-cabalers4"- o entre les famflies nobles d'aquesta epoca. El que Cs clar Cs 
que el sistema d'herencia influeix directarnent en els comportaments 
demografics de la gent tal corn l'edat d'accCs al matrimoni, les taxes de 
fecunditat, natalitat, nupcialitat, etc. 

Una generalitat que es pot fer extensible al llarg de tota 1'Edat Moderna 
6s la preferencia dels varons sobre les dones en l'elecció de l'hereu. La dona 
accedira a l'herencia quan la demografia li sigui favorable per falta de 
descendencia masculina en la familia, a no ser que el testador ho especifiqui 
de forma diferent en el seu testament, cosa que per altra part no sembla 
passar molt sovint durant aquesta centúria. En aixb contribueix potser el fet 
que la dona sigui jurídicament contemplada corn si fos menor d'edat.48 En 
aquest sentit, i corn exemple, cal fer referencia al model d'herencia seguit en 
algunes arees de la costa gallega asociada a una economia pesquera, on la 
filla Cs l'hereva i la que roman a casa dels pares, vivint-hi junt amb el seu 
marit i els fills, ja que ella Cs una asseguranca de vellesa pels pares. En 
aquesta zona la terra no Cs el medi principal de ~ubsistkncia.~~ 

De la mateixa manera, sembla que sera la dona -i sobretot les 
pertanyents a les classes mes populars- la que patirh mCs la influencia de 
les conjuntures econbmiques desfavorables. Potser sigui perque en aquestes 
circums~cies  és autom~ticament exclosa de la possibilitat dlie&ncia un cop 
rebuda la dot, corn als llocs de Valencia que he investigat per aquesta 
centúria, on la prioritat del varó sobre la dona es fa mCs e ~ i d e n t . ~ ~  

D'altra banda, i si ens centrem ja en la monarquia hisphnica, podem 
comprovar, tal corn especifica E. Gacto en el seu article sobre la visió 
jurídica en el mediterrani hispanic, que s6n diverses les legislacions que 
coexisteixen en aquesta 8poca referents a la familia i a l'herencia. El dret 
castella, el catala i el valencia potser siguin els mCs estudiats.51 Al segle 
XVIII amb el Decret de Nova Planta, Valencia perd el seu dret privat i passa 
a formar part de l ' hb i t  castella, cosa que no passa a Catalunya. 

En totes aquetes legislacions cal distingir: la legítima a la que tots els fills 
tenen dret, i la resta del patrimoni que el testador pot deixar a qui desitgi. A 
Valencia l'obligació de deixar la legítima als fills desapareixerh al s. XIV, 
deixant-ho tot a la lliure voluntat del testador, la qual cosa confereix als 
temtoris del Pais Valencia una gran llibertat d'acció pel testador a l'hora de 
repartir el seu patrimoni entre els seus f i l l ~ . ~ ~  Junt a aquest fet, també cal 
destacar l'existencia de dos línies d'herencia al País Valencia i a Catalunya 
front al rkgim de ganancials del sistema castellh, que defensa la divisió 
igualithria del patrimoni familiar entre tots els hereus, reconeguent la miilora 
del «tercio» i el «quinto».53 

Passant a la practica d'aquest sistemes d'herencia, veiem corn a 
Catalunya es dóna el sistema de primogenitura, on apareix la figura de 
l'hereu, que Cs qui es queda amb l'heretat després d'haver repartit la legítima 
entre els germans i passat a Csser cap de familia, situació que es farh efectiva 
a la mort del pare. Aquest sistema apareix entre els pagesos de mas i 
mercaders de la comarca del Bages que estudia Llorenc Ferrer. La resta dels 
germans -fadristerns- o resten amb el gema gran, ajudant en la terra o en 



el negoci, o mamen a la ciutat on l'hereu els col.loca, o inpssen  en les files 
del ~ l e rga t ?~  cosa habitual en aquesta epoca. Els germans que es queden a la 
propietat per regla general resten solters. Com apunta Llorenc Ferrer també 
tot aixb forma part d'una estrategia familiar que veurem rnés endavant. 

Aquest sistema de primogenitura al que ens hem referit abans, es 
mostrara dominant entre les classes nobles de totes les societats de l'Edat 
Moderna. Igualment 6s el sistema que impera a Catalunya. Al País Valencia 
sembla que aquest tipus de sistema hereditari es troba present entre els 
mercaders i membres de les professions liberals, amb un bon nivell . 
econbinic, de la primera meitat del segle XVII. Aixb coincideix majorment 
en aquelles families on no hi ha més fills o bé els únics descendents que 
resten després de l'hereu s6n filles. Caldria preguntar-se si la utilització 
d'aquest sistema es deu principalment a qüestions d'ennobliment per part 
d'aquests gmps socials. Baixant en I'escala social, i fins i tot en el nivell 
econbinic dins un mateix gmp, ens trobem amb un repartiment igualitari del 
patrimoni. Cal dir que els individus que testen nombrant tan sols un hereu, 
vinculen els béns per evitar un fraccionament posterior de l'herencia. Els 
llauradors repartiran per igual entre els seus fills, potser degut a la seva 
precarietat econbmica entre d'altres coses. Aixb coincidiria amb l'estudi 
realitzat per A. Castaño Diaz sobre el camperolat alacanti. Cada testador es 
comportara, doncs, de forma diferent d'acord amb la seva situació 
econbmica. Aquest sembla ser també el cas de Santiago durant el s. XVIII .~~ 
Caldria. d'altra banda, fer una reflexió sobre les diferencies que es puguin 
trobar dins un mateix gmp socioprofessional, ja que no s6n homogenis ni 
socialrnent ni econbmica. 

Peir corroborar aixb he de citar un exernple sobre la pagesia anglesa dels 
segles XVI al XVIII, en que es preten que tots els fills tinguin quelcom 
d'herencia per poder sortir-se'n, repartint, o bé a parts iguals, o bé donant 
una parcel.la encara que la principal quedi indivisa.56 Entre la gentry i els 
aristbcrates, la primogenitura sera el sistema imperant. 

Tornant al temtori de la monarquia hispanica, veiem com a l'horta 
murcima predominara un sistema de repartiment igualitari, que comporta 
una estructura de familia simple i un regim de residencia neolocal. Segons 
Chacdn, el 2gim d'herencia tendeix a expulsar els fills un cop han accedit al 
matnrnoni.57 

Sembla, doncs, que rnalgrat els sitemes legals que existeixen en cada 
temtori, cada gmp o fins i tot cada persona fara ús d'ell segons les seves 
possibilitats. Caldria fer un plantejament i veure si es donen algunes 
simililvds estre els diferents gnips socials dels diferents llocs, sempre tenint 
en compte que ens movem en ambits diferents i amb condicions 
econbmiques i culturals distintes. El que queda clar Cs que el sistema 
d9he&ncia condiciona el futur dels membres de la familia, a no ser que es 
disposi d'un patnmoni propi que hagi vingut per les branques colaterals. 

Uri altre tema que cal tractar 6s el del moment en que es fa efectiu el 
traspas de propietat. Un tipus d'estudi que pot servir com complementan en 
aquesl; tema i que, al meu parer, 6s d'una gran utilitat, s6n els que sobre els 
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, diferents tipus de transmissió de propietat s'han fet al País Valencia per part 
del professor ~ e n í t e z . ~ *  En elis ens parla, per una banda, de l'existkncia 
d'un mercat de terres i cases, de la forma d'accés dominant en cada etapa i de 
la quantitat d'anys que una propietat sol estar en unes mateixes mans - 
període inter-transmissió-, i per l'altra de l'estluctura de la propietat. 
L'existencia d'un mercat de terres farh que els petits emfiteutes venguin les 
seves temes si no en tenen suficients (el que potser ens donaria la 
proletarització d'aquestes famílies) i que els que tinguin prou solvkncia 
puguin accedir a la propietat d'una manera que no sigui la transmissió 
intrafamiliar. Aixb caldna investigar-ho més profundament. Tambe potser 
s'eviti el fraccionament de la propietat, comprant la part d'un gema, o es 
tornin a unir antics patnmonis que abans s'havien dividit i havien anat per 
lmnques colaterals. Cal dir que aquest mercat baixa durat les conjuntures de 
crisi i s6n els testarnents aleshores les transmissions d o m i n a t ~ . ~ ~  

Al llarg de la majoria d'estudis realitzats sobre aquesta materia, sembla 
que entre els nobles i les persones dels grups socials ben situats, encara que 
la donació es realitza en el moment de la boda, no es fa efectiva fins la mort 
del donador. Hem de dir que sí existeix una pan del patrimoni que es fa 
efectiva en el matrimoni: la dot, que la dona aporta al matrimoni. De totes 
formes, de vegades passa - c o m  a la Valencia de la primera meitat del s. 
XVII-, que les dots molt quantioses es donen en més d'un pagament. Si es 
confirma que la dot és l'unica part del patrimoni que es fa efectiva al moment 
del casament, i que la resta es dóna a la mort del pare o la mare, caldria 
ressenyar la importancia que té l'aportació de la dona en el moment de 
formar una nova famíiia, ja que sera l'unica cosa que la família tingui de la 
seva propietat, encara que aquesta sigui de la dona -sobretot entre les 
persones que pertanyen a les classes més desfav~rides.~~ 

Així mateix, podem fer menció al fet analitzat a la comarca catalana del 
Valles durant els SS. XVII i XVIII, en que es reflexa que quan les noves 
parelles de pagesos formen la nova llar, la meitat dels pares han mort, fent- 
nos referencia a l'existencia de matnmonis tardans.61 És a dir, s'espera la 
mort al menys d'un dels pares per a poder casar-se. 

Tornant de nou a la situació en Europa, podem esmentar el cas 
d1Estrasburg durant el segle XVIII, on quan el fíll arnvaba a la majona 
d'edat, automaticament rebia la legítima, cosa que li permetia poder establir- 
se pel seu ~ o m p t e . ~ ~  A la península escandinava, en canvi, sembla que 
existeix durant els SS. XVII i XVIII una separació de la relació de propietat 
de la terra i l'autontat del «household» on existeixen famílies complexes, 
transmitint-se la propietat, perb la generació dels pares restara l'autontat, 
tenint així una asseguranca de ~ e l l e s a . ~ ~  En aquest exemple ens movem dins 
un &bit rural. 

Un altre punt a debatre, amb molta influencia pel que fa als jocs que 
poden haver-hi dins la institució familiar, sera la qüestió de si la dona té o no 
l'usdefruit de l'herencia del mant. Aixb fara que, per exemple, les vídues no 
es tornin a casar ja que el p e r d ~ i e n . ~ ~  En canvi a Valencia, al llarg de la 
primera meitat del segle XVII, trobem noticies de vfdues casades en segones 



i terceres núpcies, ja que sembla que la majoria perden l'usdefruit a la 
majoria d'edat dels fills, i per altra banda, tampoc sembla que durant aquests 
anys siguin moltes les dones que gaudeixen d'aqueta situació 
d'usdef~uctuhries.~~ Si l'esposa que sobreviu al marit hagués de nomenar els 
hereus de la fortuna del marit, podria tenir un bon joc de poder dins la 
família degut a la seva capacitat decisbria. 

La tiransmissió de propietat té una gran influencia sobre tots els membres 
de la família. El sistema d'herencia utilitzat condicionara l'estructura 
familiar, l'edat dlaccCs al matrimoni i d'altres tipus de fenomens 
demografics. Malgrat que no vull dir que sigui determinant, si hi té gran 
influencia. Si junt a aixb esmentem l'estructura de propietat, el tipus de 
tenencia de la terra, l'existkncia o no d'un mercat de bCns immobles, etc., 
que potser condicionen el sistema hereditari, més el costum, com passa a 
Cataluniya, ens adonarem de les possibilitats que té un individu de tirar 

Per exemple, 6s corrent, en epoques de dificultats, que allí on la 
legislació dóna joc per acoplar-se a les possibilitats d'un mateix, entre les 
classe dominants (deixant a part la noblesa) 6s tendeixi a vincular els béns 
per tal d'evitar un empitjorament del patrimoni, com es dóna en les terres 
productives i entre els comerciants valencians del s. XVII. 

Aixf docs, hauríem de concloure aquest punt tot dient que al llarg de 
1'Edat Moderna es dóna una gran diversitat de solucions a la situació de 
l'herencia i el patrimoni. Potser Catalunya sigui el territori rnés uniforme en 
quant al sistema utilitzat pel que als temtoris de la monarquia hisphnica es 
refereix. La legislació més laxa en aquest sentit potser sigui la de la Valencia 
foral on quasi tot sembla estar permes. Malgrat les variades legislacions 
existenis, cadascú sembla adaptar-la a les seves possibilitats. Caldria veure 
si hi ha alguna similitud entre els diversos grups socials de les diferents 
zones o si opten per solucions semblants, sempre dins la seva cultura i 
individiialitat. 

Per acabar, dir que el sistema d'herencia condiciona molt la vida de 
l'individu, de cara a poder casar-se, i l'edat en que ho pugui fer, junt a 
d'altres tipus de fets demografics que es podrien derivar d'aquests 
esmentats. 

3. La configuració matrimonial 

El matrimoni, on les famflies duen a teme tota una serie d'estrategies, fa 
que la formació d'una nova parella passi a ser el millor metode de 
reproducció social, fenomen patent sobretot entre les families nobles i les 
classes benestants. 

Alguns s6n els temes que caldria tractar, com que aporta cadascú dels 
membrc:~ al matrirnoni, la dot, qui la dóna, els elements que la composen, si 
existeix o no una endogamia.. .; qüestions que es contemplen dins les 
estrategies que fan que cada membre de la parella pugui o no mantenir-se en 
l'estatus que la seva familia ocupa. 



Durant l'Edat Moderna, s6n les famflies respectives dels fuers esposos 
les que s'encarreguen de formalitzar el matrimoni entre les fills. Es així com 
el pare determina amb qui s'han de casar els seus fills o filles. Per tant, el 
matrimoni es converteix en un contracte entre families que pretenen mantenir 
o pujar en l'escalafó social. Aixb no vol dir que no es donen matrimonis per 
amor. En aquests segles es troben noticies de realitzacions de matrimonis 
clandestins, o bé parelles que s'emparen en l'Església, la qual, al pnncipi 
d'aquesta epoca, només exigeix el mutu consentiment dels contraents per 
que sigui valida la unió.66 Aquesta actitud de 1'Església farh que aquésta 
s'enfronti amb 1'Estat en algunes ocasions, com a Franca. L'Estat 6s 
partidari de la necessitat del consentiment dels pares, entenent aixi un 
reforcament de l'autoritat en la familia, que sembla ser que es reprendrh al s. 
XVII. Aquest fet L. Stone el relaciona amb un augment de l'autoritat de 
l'Estat, en considerar la influencia de la política en la familia.67 

Un altre problema que hauria de mirar-se, és veure la quantitat de 
matrimonis que se celebren a 1'EsglCsia i quants es realitzen segons els 
costums, ja que sembla que tot i que l'EsglCsia es va reforqar per la regulació 
de tots els matrimonis que es feien -sobretot a partir de Trento, en que es fa 
obligatori passar per l'església- no tota la gent es casava segons el 
sacrament eclesiastic. Tot aixb ens posa en relació amb l'existkncia d'una 
cultura oficial i una popular, que presideix les actuacions de la gent de 
l ' e p ~ c a . ~ ~  

Perb el tema que aquí ens interesa 6s veure totes les estrategies que duen 
a terme les families en la concertació d'un matrimoni i que fa que la familia 
sigui el focus principal de la reproducció social de l'epoca objecte d'estudi. 

Primerament veurem com cadascú dels futurs esposos aporten la seva 
part al matrimoni, que en la dona es tradueix per la dot -el que no vol dir 
que aquest dona no pugui rebre qualsevol porció d'alguna herkncia de 
branques colaterals de la seva familia. Cal recordar que a Catalunya i a la 
Valencia foral hi ha una separació de béns, mentre que Castella té un rkgim 
matrimonial de «gananciales». El que si 6s extensible a totes les famílies de 
l'Edat Moderna és l'existkncia d'una bilateralitat i el fet que la dot aportada 
per la dona, i per tant de la seva propietat -molt relativa com ja veurem 
després-, passa automhticament a ser administrada pel mant. 

El fet de donar una bona dot suposarh el poder casar la filla amb un bon 
partit, que farh que es pugui mantenir, en el millor dels casos, en el mateix 
estatus de la familia d'on ve. Com diu Llorenc Ferrer al seu estudi sobre 
Catalunya, «la dot 6s el preu de la dona al mercat matrimonial»:69 d'aqui la 
seva importhncia. Aquella dona que no pugui disposar d'una dot, no ho té 
facil per casar-se, fins i tot és difícil que ho faci. Per arreglar una mica aixb, 
hi ha tota una serie de fundacions que fan un donatiu a les dones sense 
possibilitats e c o n b m i q u e ~ . ~ ~  Caldria preguntar-se si aquest gest es fa 
simplement per ajudar al necessitat o si hi ha junt a aixb un intent de 
conservar la societat el més estkica posible. El matrimoni i el convent -pel 
que també hi cal una dot-, s6n les úniques eixides que té una dona durant 
l'Antic Regim. 



Tornant al tema de la propietat que la dona pugués tenir sobre la dot, cal 
dir que quan mor sense descendencia legitima, no pot disposar de tota la 
quantia de la dot per a testar, sinó tans sols d'una part, que serh diferent en 
cada una de les legislacions; la part més grossa ha de tomar al donador.71 
Aixi, la dona es converteix en un instrument de transmissió de propietat. 

Pel que fa als components de les dots, aquésts s6n diversos, no 
únicarnent entre els diferents territoris de la monarquia hispanica sinó també 
entre els mateixos grups socials, al menys en el cas de Valen~ia.7~ Pera 
seran dos els components comuns a la majoria de les dots que es fan al iiarg 
de 1'Edat Moderna, cosa que ens fa pensar en un m6n femení diferenciat, o 
ens recorda la idea de relegar la dona a l'espai domestic de la que ja hem 
parlat. Aquest components s6n les robes perla casa i l'aixovar. La resta dels 
components variaran d'acord a l'economia de la zona i a la persona que faci 
la donació. 

Aqiiesta aportació de la dona sembla que 6s bhsica en el moment de la 
formació d'una nova famíiia, ja que en aquests primen moments, a excepció 
potser dels grups de poder i tal vegada a Catalunya, 6s major l'aportació de 
l'home. Per tant 6s fonamental per a l'economia familiar, perqui? és l'unic 
que la nova parella té de la seva propietat -si tenim en compte el que hem 
dit en el punt anterior sobre quan es fa efectiva realment la transmissió de la 
propietat. L'aportació de l'home vindrh quan li sigui transmesa l'herencia 
que li correspongui si no s'ha fet una donació «inter vivos»?3 

Aqiieiies famíiies que, d'altra banda, donen dots importants, prendran 
mesures estratkgiques per evitar el seu empitjorament o que es minvi, 
sobretot en epoques de crisi - c a l  recordar que aquesta dot ha de tomar al 
seu purit d'origen si la donathriaa mor sense filis. Entre elles, cal destacar el 
fet de deixar censals amb un valor major que els diners de es donen. Aquest 
cas es pot aplicar a les families de mercaders, oligarques i alguns membres 
de professions liberals de Valencia durant gran part del s. XVII, evitant aixf 
que el futur espbs ho administri malarr~ent.~~ Per mitjh d'aquestes estrattgies 
es torna a confirmar la figura de la dona com a transmissora inter- 
generacional de propietat. Solament quan arribi a l'estat de vidua podrh tenir 
algún poder d'acció important, cas que el marit li hagi deixat l'usdefmit de la 
seva herencia i aquest li permeti dur endavant la seva famíiia. Ens movem 
aixi entre dones que gaudeixen d'una bona posició economica, si rnés no 
com a rendistes o administradores de la fortuna del marit difunt. Tot i aixi, 
cal establir una diferencia entre aquelles zones on el regim matrimonial 6s de 
«gananciales», com el cas de Castella, i aquelles altres on hi ha un regim de 
separació de béns, com Valencia i Cataiunya. Sembla que un regim de 
«gananciales», en teoria, deixa la dona en una millor situació, ja que les 
«ganancias» hagudes al iiarg del matnmoni anirien a mitjes, mentre que en el 
cas valencih durant l'epoca foral, per exemple, tots els beneficis per liei 
pertanyen al marit. 

Dins les estrategies, cal esmentar el problema de l'existencia o no 
d'endoghia i l'aparició de iiaqos de consanguinitat entre els conjugues. 

Referent al primer punt, cal parlar de la informacid recollida durant l'Edat 
Moderna que ens dóna noticia de l'existencia d'una endoghmia 
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socioprofessional. Aquest fet es dóna entre la majoria de gmps socials. Perb 
hi ha paisos on 6s possible la realització de matrimonis mixtos que es guien 
mCs per Sinteres monetari i el manteniment de l'estatus que no pas pel 
manteniment tan sols d'aquest úitim aspecte. A 1'Anglaterra que ens presenta 
Laslett durant el s. XVII, no hi ha cap barrera per a la realització de 
matrirnonis mi~tes .7~ Al mateix temps, en algunes zones &Escocia, amb una 
economia i pensarnent diferents al cas angles, a finals del segle XVII i durant 
el XVIII ens trobem amb una situació diferent: hi ha una forta endoghia, de 
la que els mebres de les classes dominants s6n els principals realitzador~,~~ 
perpetuant aixi el seu domini socioeconbmic. 

La situació als teritoris de la monarquia hisphica no sembla ser molt 
diferent al cas escoces. Entre els membres de la noblesa i grups de poder la 
practica de l 'endoghia suposara la unió de dos patrimonis, basats en la 
tema, sobretot entre els nobles, i el manteniment del seu estatus. En els 
grups socials no homogenis econbmicament corn els comerciants, 
camperols, artesans, etc., l'endoghmia pot deixar pas a enllacos mixtes, 
encara que aquesta no sembla ser la norma dominant a la societat de l'epoca. 
Un exemple d'aixb seria la realització de matrimonis entre fills de notaris i 
filles de comerciants o fills de llauradors amb filles d'artesans, que es troba 
entre alguns matnmonis de la Valencia del ~ i s c e n t s . ~ ~  Aquesta situació pot 
delimitar les línies de reproducció dels efectius familias, pero potser caldria 
pensar si no seweix d'ascens a la generació posterior sempre que no es faci 
un repartiment igualitan del patrimoni, essent aixb un plantejament merament 
tebric. 

D'altra banda, cal tenir en compte que, tot i que el matrirnoni 6s el canal 
principal de reproducció, al llarg d'aquests anys hi ha altres maneres de que 
es dongui una mobilitat social. Em refereixo a l'existencia d'un mercat de 
bCns immobles que cal tenir en compte i del que s'hauria de fer un estudi 
mCs en profunditat per trobar mCs informació al respecte, a part del cas 
valencia ja esmentat. Dins del tema de la mobilitat, hem de fer menció a un 
fet que ha estat obsemat tant per Lloren$ Ferrer corn per mi, aplicats als 
casos de la Catalunya mral que ell ha estudiat. i a algunes zones de Valencia 
que han estat objecte de les meves investiga~ions.~~ Sembla que, corn a 
conseqükncia d'un enllac on es dóna un descens en l'escala social, Cs la 
dona qui ho realitza i no l'home, que mantC el seu estatus. Aquest fet es nota 
mCs si hi ha unes segones núpcies que tenen corn a resultat els descens de la 
quantitat de la dot. Sena molt interessant veure si aquest fenomen es dóna en 
altres llocs de 1'Estat i aprofundir-hi. 

Un altre problema que, corn ja he dit, connecta directament amb 
l'esmentat anteriorment Cs el tema de la consanguinitat, de l'existencia de la 
qual es tC noticia durant aquests segles, sobretot entre les classes dominats, 
que suposa la recuperació d'un antic patrimoni familiar i evitar que aquest 
vagi a arnans estranyesw. Junt a aixb trobem un altre tipus d'estrategia que 
no necesita d'un permis de 1'EsglCsia i que comporta resultats semblants, 
corn Cs el matrimoni entre fillastres o bé entre els familias de la dona i els de 



i'home, corn assenyala J. Casey per Granada79 D'aquesta manera s'evita la 
separaició de dos patrimonis. 

Un exemple clar de l'estrategia familiar per a la reproducció social per 
mitja del matrimoni, Cs el que ens presenta Lloren$ Ferrer en la seva anhlisi 
sobre els pagesos de mas a la comarca del Bages durant el s. XVIII. 
DesprCs de nomenar l'hereu, a la filla, si no 6s pubilla, se li concedeix una 
dot en diners. Per aquestes families, el matnmoni ideal seria el d'hereu i 
pubilla que implicaria la unió de dos bons partits. En cas de no ser aixi, 
s'intentarh que la filla es casi amb un hereu, i el cabaler ho faci amb una 
pubilla. Amb aquest sistema es degrada la situació de la filla, que passa a 
viure amb un hereu de capital inferior que el de la seva familia, reflectint un 
problema ja esmentat. TambC ho faria el cabaler en el cas que no es cases 
amb una pubilla. Nogensmenys es prefereix que quedi solter abans que fer 
un mai casament. D'altra banda, corn una forma d'evitar la sortida de part 
del patrimoni corn la dot, s'optara per l'intercanvi de fills i fille~.~O 

De la mateixa manera que els grups de poder i els benestants realitzen els 
enllacos d'una manera endbgama - q u e  fa que una societat sigui més 
tancada i estatica- per tal de conservar o augmentar el seu patrimoni, que en 
alguns casos 6s la terra i en d'altres els diners, i mantinguin el seu poder, 
entre els grups de les classes populars el matrimoni endbgam suposa la 
conservació de la seva posició, corn a molt, i corn especifica Houston la 
creació d'una unitat de trebaL81 

Es doncs, perla realització del matrimoni, on la familia troba el seu canal 
principal de reproducció social, perb potser aixb s'acompleixi entre els grups 
de poder i els que es troben amb una bona situació econbmica tant a l ' hb i t  
urba corn al rural. Si pensem en les classes mCs populars, cal dir que la seva 
única estrategia Cs la de restar on s6n i poder subsistir sobretot a les epoques 
de crisi, en que aquest problema s'agreuja. Aquesta gent parteix de molt poc 
i per tant només cal sobreviure. Aixb queda prou patent en mirar les cartes 
de dot i analitzar els seus components. 

Existeixen d'altres estrategies pel manteniment del poder que no s6n el 
matrimoni, corn ara la inserció dels cabalers en el clergat, que d'una forma 
molt clara per Catalunya explica L1. Ferrer en el seu estudi sobre estrategies 
 familiar^,^^ perb escapen al plantejament inicial d'aquesta ponencia. 

Hem vist corn el matrimoni al llarg d'aquestes centúries 6s un contracte 
pel qual s'uneixen dos patrimonis, o es creen tan sols unitats de treball. 
Aquestes últimes seran cada cop major a mida que ens acostem a la 
proletarització tant del camperolat corn d'aquells homes o dones que 
passaran del trebali de la manufactura a la fibrica. 

Els estudis sobre la família 

Des d'un punt de vista historiografic, la investigació sobre el tema de la 
famíiia 6s molt recent a 1'Estat espanyol. Sera a finals dels anys setanta i 
principis dels vuitanta quan vegin la llurn els primers e s t ~ d i s . ~ ~  



D'aleshores enqh, s'han realitzat tota una serie de treballs monogrhfics a 
nivell local, que mostren la gran diversitat de situacions existents, no sols en 
les diferents zones que configuren el territori de la monarquia hispana de 
l'5poca sin6 també dins aquestes mateixes, demostrant aixi com les teories 
generals que varen establir tant Laslett com Hajnal per l ' h b i t  mediterrani 
s6n difícils de mantenir. 

Actualment són tres les universitats de I'Estat espanyol on s'esta 
treballant mes profundament sobre aquesta temhtica: Múrcia, Santiago i 
Extremadura, essent més aillats els estudis que s'han fet en altres llocs com 
ara Catalunya i el País Valencia. 

Els estudis que s'han realitzat a Extremadura, dirigits pel doctor Ángel 
Rodríguez Sánchez, es mouen entorn l'analisi de la mentalitat de la població 
extremenya. S6n els termes del sexe, l'amor i el matrimoni, junt l'estudi de 
com aquests es plasmen en la vida quotidiana, la principal linia 
d'investigació d'aquesta facultat. Les fonts de carhcter qualitatiu s6n les mCs 
utilitzades i el recurs a la quantificació Cs eschs. Cal fer una referencia a 
l'existencia d'alguns estudis sobre comportaments demogrhfics fets pel 
professor Rodríguez S á n ~ h e z . ~ ~  

L'escola compostelana, fundada pel professor Eiras Roel, es basa 
principalment en la utilització d'una h p l i a  metodologia quantitativa creuada 
amb fonts,de tipus qualitatiu, on l'hmbit rural ha estat I'objecte principal de 
l'analisi. Ultimament han aparegut interessants estudis al voltant de l'hmbit 
urbh, obrint aixi un nou camp d'investigació que fins fa poc s'havia limitat a 
ser utilitzat com a suport als estudis ~ r a l s . ~ ~  

Els estudis de que es tC noticia, realitzats pels investigadors de la 
Universitat de Múrcia i encapqalats pel professor F. Chacón, es caractentzen 
per ser una analisi de caracter demografic i econbmic de la famflia dels 
diferents llocs de M ú r ~ i a . ~ ~  Pero si hi ha quelcom que caracteritza a aquesta 
universitat, 6s la bona organització i coordinació dels diferents treballs que 
fan els investigadors i que coordina F. Chacón. 

La majoria dels estudis sobre la familia, doncs, es troben principalment 
localitzats en aquestes universitats, perb existeix tota una serie de 
monografies aillades que analitzen la situació de la vida familiar el més 
globalment possible i en les que existeix una major relació entre totes les 
ciencies que estudien el tema. 

Una característica que cal aplicar a la situació de les investigacions 
espanyoles, 6s l'escassa connexió que existeix entre els diferents estudis que 
es realitzen sobre el tema en les diverses universitats i la poca divulgació que 
aquestes tenen, fins i tot en els mateixos centres. Tan sols hi ha un intent, 
molt valid, realitzat per la Universitat de Múrcia, on es ve organitzant, des de 
fa anys, un seminari que intenta donar a conkixer els darrers estudis que 
s'han fet arreu de 1'Estat i que suposa un canvi d'impressions entre els 
diferents investigadors que hi participen. Conseqü5ncia d'aquest Cs l'edició 
anual de les confe&ncies i treballs presentats durant les sessions, que ajuden 
a la divulgació i presenten la situació en que mCs o menys es troben aquestes 
investigacions. Aixi mateix, cal esmentar l'edició d'un llibre sobre la familia 



en el que han col.laborat investigadors de diferents zones de l'Estat junt amb 
un estiranger, i que es planteja l'estat de la q ü e ~ t i 6 . ~ ~  

Tant el País Valencia com Catalunya pateixen una manca d'estudis sobre 
aquest tema. Els dos compten amb estudis j u r í d i c ~ , ~ ~  perb s6n pocs els que 
s'han acostat a l'estat de la vida real. 

A Catalunya ens trobem en una primera fase d'intent d'aproximació el 
problema, que es tradueix en la publicacid d'un dossier in i~ ia l ,~s  i en tota 
una skrie d'articles que sobre demogrfia, estructura familiar i sistemes de 
transmissió es localitzen a les actes del 1 CongrCs dtHistbria Moderna i les 
111 Jornades d'estudis histbrics locals. També es tracten alguns punts dins 
els estudis d'Histbria rural. En aquesta línia, cal destacar el treball excel.lent 
que sobre la comarca del Bages ha fet Llorenq Ferrer on tracta les estrategies 
familiars en la transmissió de béns i la reproducció matrimonial dels pagesos 
de mas durant el s. XVIII,9° tema en el que continua investigant. Dins el 
camp de la demografia, convt? senyalar la futura tesi doctoral d'Angela 
Torreris, on es dona a conkixer el comportament demogrhfic de la població 
de Sant Pere de Riudebitlles al s. XVIIIi i s'estableix una dife&ncia entre el 
comportament del pages i el de les famflies dels individus que treballen en el 
paper, de gran importhcia en aquesta zona catalana.91 Pocs s6n els estudis 
realitzats pels segles antenors de l'Edat Moderna. 

D'dtra banda, cal tenir en compte els estudis que sobre el tema s'han fet 
des d'un punt de vista mCs antropolbgic i que es tradueixen en l'estudi sobre 
el m6n de les masies que ha fet 1. Terrades, i els plantejaments que sobre el 
tema general de la historia de la famflia ha fet Joan B e ~ t a r d . ~ ~  Igualrnent jo 
destacaria la importancia que per a la historia de la famflia tenen les 
investigacions sobre la situació de la dona catalana,93 que ens recorda la 
necessitat d'un continu canvi d'impressions entre els dos camps 
d'investigació de la qual ja s'ha fet referencia al comencament d'aquesta 
ponencia, en mencionar les teories de Tilly.g4 Cal recordar que també dins 
aquest camp hi ha una falta d'estudis sobre la situació als segles XVI i XVII. 

Al País Valencia, existeix tambC una absencia important d'estudis sobre 
el tema. Dins un aspecte merament quantitatiu, cal esmentar els estudis que 
s'han Set sobre els diferents tipus de transmissió de propietat, d'un gran 
valor informatiu pels estudis sobre la famflia.95 Pocs són els estudis que 
tenen a la famflia com a tema central de la investigació. Cal destacar els 
estudis sobre la situació del matrimoni i l'herencia en el període f0ra1 ,~~ i 
alguns estudis de P. Pla en els que tC cabuda l'estudi de les mentalitats, 
destacimt la seva aproximació a la situació de les famflies mudejars de la 
Valencia moderna97 en les que es posa de manifest la coexistencia durant un 
temps de dues cultures. 

Les recerques sobre la situació valenciana al segle XVIII se centren a 
l 'hb i t  netament rural. Es remarcable l'estudi sobre el camperolat alacanti de 
J. A. Castaño Diaz i el que s'ha fet sobre l'estnictura familiar de les famflies 
de llauradors d'un poble de la comarca de 1'Horta Valenciana, on es fa servir 
la metodologia de reconstrucció de famflies, que no s'havia tractat fins 
aleshores.98 També ha estat tractat el tema de l'herencia dins una tesi 



d'histbria rural sobre un poble d'una comarca de l ' interi~r?~ que ens ajuda a 
fer-nos una idea de la diferencia que hi ha amb les zones rnés litorals. 

Més escassos semblen ser els treballs que es coneixen sobre la situació 
en les Illes Balears. Es pot esmentar l'anhlisi realitzat per 1. Moll sobre 
i'estructura familiar mallorquina i un treball sobre la postura sexual fet per 
Jaume Serra. loa 

Aixf doncs, la situació en la que es troben els estudis sobre la família a 
YEstat espanyol apunten cap a una major necessitat d'investigacions rnés 
profundes sobre el tema i una major coordinació de les diverses recerques 
que permeti als investigadors un canvi continu d'impressions i un 
enriquiment de coneixements, en la línia del seminari que es fa a Múrcia. 
Junt a aixb hauria d'haver-hi una milior infraestructura que dones a coneixer 
ln situació en que es troben les recerques no sols a nivell nacional sinó també 
internacional -i aixb es pot aplicar a tots els camps de la historia i d'altres 
ciencies socials-, ja que existeixen estudis d'una gran validesa fets per 
joves investigadors. 

Conclusions 

Al líarg d'aquest article s'ha intentat fer una aproximació molt general 
-sempre essent conscients del risc que aixb comporta-, a la situació de la 
família en 1'Edat Moderna. Com ja s'ha vist, el tema és molt rnés complexe 
ja que abarca una gran quantitat d'aspectes a investigar i la seva 
contextualització dins un marc determinat, el que desborda el seu tractament 
en una sola ponencia. 

Després d'una referkncia encara necessbia a la utilització de les fonts des 
de diversos punts de vista, s'ha passat al tractarnent de tres aspectes de la 
vida familiar altament complexes corn s6n el treball, l'herencia i les 
estradgies matnmonials, on, a rnés de la informació donada, s'han plantejat 
alguns dubtes que han anat sorgint conforme s'avancava en la redacció 
d'aquest escrit. He triat aquests tres aspectes perque crec que s6n punts 
vitals en la vida de la famflia durant l'epoca que estem tractant. 

La família durant 1'Epoca Moderna sera la unitat de producció i 
reproducció principal, perb corn ja hem vist no totes funcionen corn a tals al 
llarg de tots aquest segles. Les famílies en les que els membres passen a 
treballar corn a assalaraits tant al món urba corn al camp, ja no formen 
unitats de producció sinó tan sols unitats de trebaii. 

D'altra banda cal dir de nou que existeixen una gran quantitat de factors 
que influeixen sobre la família, i que no s6n només els merament 
econbmics. Hi ha factors corn el consum i la ideologia que, encara que 
prhcticament no han estat tractats aquí, cal tenir sempre en compte a l'hora de 
comencar una investigació sobre el tema. 

D'altra banda, hem vist com, tot i que cada terntori de la monarquia 
hisphnica tC la seva legislació sobre les qüestions familiars i més 
concretament sobre l'hereditaria, hem vist corn cada gmp social adapta el 
sistema hereditan en funció de la seva situació. TambC aixb depen de les 



possibilitats que aquesta legislació hi dongui, si 6s un sistema rnés rígid. El 
sistema de repartició del patrimoni practicat influira en els comportaments 
demografics de la població, i de vegades fins i tot és la demografia la qui 
condiciona el sistema hereditari triat -em refereixo a l'anomenat cas 
valencih. 

Hem vist com es d6na una relació entre l'estructura de la propietat i el 
tamany de la família igual que entre el sistema d'herencia, la realització del 
matrimoni i l'estructura familiar. 

El matrimoni, d'altra banda, 6s tan sols un contracte entre famflies, que 
es fa servir per a la reproducció social, comportant tota una serie 
d'estrategies que s6n clarament visibles entre els grups de poder i 
benestants. Es posa en dubte que entre les classes populars hi hagi una 
estrategia rnés que no sigui la formació d'unitats de treball i la mera 
subsisthcia. 

Passant a un altre punt, són dos els moments en que se sol fer el traspas 
de la propietat, essent el moment de la mort del progenitor el rnés corrent,. 
Aixb ens fa pensar en les propietats d'una parella al moment del seu 
casament, ja que tret de la dot, la resta 6s una mera promesa. Aixb entre les 
classes de poder i no pas entre les altres capes de la societat --on pel que 
respecta a Valencia el contracte matrimonial es tradueix en una simple carta 
de dot. Dins d'aquest punt sembla que comencen a donar-se altres formes 
d'accedir a la propietat de la terra i d'altres béns imrnobles. Aquest tema 6s 
un dels que necessita d'investigacions rnés profundes, ja que cal tenir-lo en 
compte perquk pot suposar una altra manera de recuperació de patrimonis 
que no sigui tan sols el matrimoni. 

També s'ha vist com la dona juga un important paper en la unitat 
familiar. A part de les feines domestiques a les quals se la intenta relegar 
durant l'kpoca, d'acord amb la ideologia de les classes dirigents, la dona 
treballa tant al camp com a la ciutat igual que qualsevol membre de la 
família, encara que s'infravalora la seva tasca i la dona mateixa no tC 
consciencia de treball. Aquesta dona de l'Edat Moderna té menys dret a 
heretar que el var6. Sera la quantia de la dot, per regla general, el seu valor 
al mercat del matrimoni i la que li dongui l'oportunitat de casar-se o no amb 
un bon partit. Actua com una mera transmissora de propietat i cal preguntar- 
se si algun cop ella arriba a ser propietaria d'alguna cosa, cas que no sigui 
hereva, tot i que les herkncies de les classes de poder estan vinculades. 
Caldriai estudiar el paper de la vídua per veure si 6s aquí on la dona pot 
comenp  a tenir algun poder dins la família. 

Pel que fa als estudis sobre la família a 1'Estat espanyol, cal tomar a dir 
que estem davant la realització d'unes interessants recerques monografiques 
i locals, que majorithriament es localitzen en tres comunitats autbnomes: 
Múrcia, Extremadura i Galícia. Els estudis d'altres zones de la península s6n 
menys nombrosos i rnés aillats. 

Junt a aixb he fet al.lusi6 a la necessitat que hi ha d'una bona 
infraesi.ructura que, com el seminari que organitza la Universitat de Múrcia, 
dongui peu a un canvi sistematic d'impressions entre totes les cikncies que 
estudien aquest tema i posi en contacte a tots els investigadors, tant els que 
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trebalien des de dins de la universitat com els que ho fem des de fora. 
Tanrnateix es necesiten moltes mes recerques que ens acostin cada cop mes 
a la realitat de la familia al liarg de la historia, d'una manera globalitzadora i 
hp l ia .  
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ROSA MATALÍ 
Llicenciada en historia 

Resumen: la autora realiza una aproximación a la situación de la familia 
en la Edad Moderna. Tras tratar el tema de las fuentes, analiza más 
extensamente tres aspectos: el trabajo, la herencia y las estrategias 
matrimoniales, prestando especial atención al papel jugado por la mujer en la 
unidad familiar. Finalmente, defiende la necesidad de estudiar de una manera 
interdisciplinar el presente terna. 

Surnmary: The author makes an approximation tu the situation of the 
family in the Modern Age. After treating the matter of the sources, she 
analyses in a more extensive form three aspects: the work, the familiar 
inheritance and the matrimonial strategies, paying especial attention to the 
role played by the woman in the family unity. Finally, she defends the need 
tu study in an interdisciplinary point of view this theme. 


