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I
L'any 1936, la Generalitat de Catalunya
considera la província de Tarragona dividida
oficialrnent en deu cornarques: Conca de
Barbera, Baix Penedes, Alt Carnp, Baix Carnp,
Tarragones, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta,
Baix Ebre i Montsia.
Doncs bé, excepte en les dues darreres
cornarques esrnentades (que aquí no tindré en
cornpte), I'estructuratroncal és la que predornina en les farnílies pageses de la província. Aixo
és així alrnenys en el període que va des de la
primeria del segle XIX fins als anys seixanta de
la present centúria, que constitueix el context
temporal d'aquest estudi.
La troncalitat de la unitatdornestica es rnanté en el ternps gracies al sistema hereditari, que
consisteix a deixar a un sol fill, generalrnent el
prirnogenit baró (I'hereu), tot o quasi tot el patrirnoni farniiiar.' L'hereu de cada generació es
queda a viure arnb els pares juntarnent amb el
seulla seua conjuge i els fills, que seran les
noves anelles de la cadena successoria. Els
gerrnans de I'hereu (cabalers o externs), en
canvi, resideixen a la casa paterna nornés rnentre són solters i, quan es casen, reben un dot
(cornputat cornunarnent corn a total satisfacció
de les seves Ilegítirnes) que se'ls paga arnb
diners la rnajoria de vegades. Els pares tarnbé
donen el patrirnoni familiar a I'hereu quan contrau rnatrirnoni, rnitjaniant una donació o un
heretarnent "intervivos"fets en les capitulacions
rnatrirnonials i li solen transrnetre la nua propietat i es reserven per a si rnateixos I'usdefruit. La
reserva de I'usdefruit representa un recurs jurídic per evitar que I'hereu prenga als pares,
rnentrestant són vius, I'autoritat sobre la familia,
o siga, la seua condició de caps de casa. D'altra
banda, el fill prirnogenit baró és el privilegiat en
la successió hereditaria, pero, de vegades, per
raons sociologiques i sobretot biologiques (la
inexistenciade barons), una dona pot ser escollida hereva; llavors se la coneix per pubilla.

Despres d'aquest rapid (i per tant, poc rnatisat) repasdel sistema hereditari,2caldir que el
ternade la pubilla ha rnerescut I'atenció tantdels
antropolegs corn d'altres estudiosos de la farnília catalana, els quals han coincidit a assenyalar
que, dins dels rnatrirnonisforrnats per una pubiIla i un espos cabaler, els rols assignats tradicionalrnent a I'horne i a la dona s'inverteixen.
Aquesta inversió laveiern fonarnentada en el fet
que, a Catalunya, I'estructurafarniliard'autoritat
es defineix per la relació que cada individu
rnanté arnb el patrirnoni. Segons aixo, la pubilla
hereva de gairebé tots el béns associats al grup
domestic, hi tindria un paper director, mentre
que al rnarit, que nornés ha heretat una quantitat
de diners de rnolt rnenys valor, se li assignaria
un paper subordinat a ella: "La pubilla no pot
assurnir el rol tradicional de rnuller subrnisa al
rnarit, ni rornandre al rnarge dels assurnptes
irnportants relacionats arnb la seva rnarxa de
seua casa.3 Ha de ser un personalitat forta que
s'irnposa al rnarit pel bé de lacasa". Així ho posa
de rnanifest una inforrnant de Florejacs quan
usa I'expressiva rnetafora: "la pubilla és lo baró
de la casa" (BARRERA,
1985: 56).
La teoria és surnrnarnent atractiva pel fet
que sosté que la familia catalana, en el seu
afany d'assegurar-se una reproducció social
sernpre identica (conjuge hereu-superioritatl
conjuge-cabaler-subordinació), genera casos
institucionalitzatsde rnatriarcat dins d'una societat fortarnent patriarcal: la pubilla seria una
replica femenina de I'hereu, aixi corn el consort
cabaler seria una replica masculina de la consort cabalera. A les cornarques tarragonines
esrnentades, en canvi no he trobat tal inversió
de rols o, dit d'una altra manera, no he observat
que I'esposcabaler adopte un paper subordinat
a I'esposapubilla. És cert que I'autoritat de cada
rnernbrede lafarnilias'assenta, en darrerterrne,
en la relació que té arnb el patrirnoni, pero
aquesta relació, corn a rninirn en allo que fa
referencia a cada unitat rnaritat, depen rnolt del
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genere de cada conjuge (i de la consegüent
concessió de drets sobre el patrirnoni), i no
nornés del fet que siga o no I'hereu. Aixb queda
reflectit en el pacte de constitució dotal que es
du a terrne en les capitulacions rnatrirnonials.
Corn que ara analitzaré aquest pacte, abans el
definiré a grans trets: quan un conjuge fa constitució dotal de tots o d'alguns dels seus béns en
favor de I'altre (de vegades tarnbé dels sogres),
el primer perd drets sobre ells i en transfereix al
segon (o als segons) el dornini (si són diners), o
la capacitat d'adrninistrar-los, gestionar-los i
apropiar-se de fruits, si són irnrn~bles.~
En les capitulacions rnatrirnonials pertanyents a un rnatrirnoni en un hereu i una cabalera (considerada la jove de la casa paterna de
l'espos), sempre és ella qui fa constitució dotal
afavordels sogres i del rnarit, o nornés d'aquest
darrer. Quan es tracte d'un rnatrirnoni entre una
pubilla i un cabaler (considerat el gendre o pubill
de la casa paterna de I'esposa), no existeix
aquesta uniformitat en la direcció que pren la
constitució dotal. En totes les capitulacions
rnatrirnonials de la Terra Alta i la Ribera dXEbre
que ha consultat, la pubilla fa constitució dotal
de tots els béns que li han donat a favor del seu
marit, de manera que, quan moren els pares
d'ella, el1passaraa usufructuar-losi posseir-los.
En canvi, I'assurnpte es complica en les capitulacions rnatrirnonials de la Conca de Barbera,5
perque, encara que n'hi ha algunes en que
succeeix el mateix que en les altres dues comarques, tarnpoc no en falten d'aquelles en que és
el gendre qui fa constitució dotal a favor dels
sogres i de I'esposa.
Per que unes vegades es el gendre el beneficiari de laconstituciódotal i unes altres, en canvi
ho són la pubilla i els seus pares? Les raons no
són gaire clares; no obstant, m'atreveixo aforrnular una hipotesi explicativaQue suggereix el que
passa en unes capitulacions rnatrimonials corresponentsa una pubilla i un cabalerde Prenafeta: ellacompareixdavantdel notari arnbsa mare,
que és viuda, i és qui li concedeix I'heretarnent.
Aquest document conté un primer pacte pel qual
el cabaler fa constitució dotal a favor de sa sogra
i de la rnuller, pero, en un altre posterior la pubilla
faaixo rnateixafavordelseu marit, i cornencaaixí
aquest segon pacte: "en cas que sa rnare contraga un altre rnatrirnoni". És a dir, la constitució
dotal en beneficidel gendreseraefectiva (i, a més
a més, anuklara I'anterior) quan la rnare de la
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pubilla es torne a casar, ja que Ilavors, segons
que s'ha estipulat en un altre lloc de les capitulacions rnatrirnonials perdra I'usdefruit dels béns
arnb que ha dotat sa filla.
Aquesta doble constitució dotal insinua que
quan es fa a favor de I'esposa i els sogres, es
pretén que el control del dot quede mes en rnans
dels pares de la pubilla (els caps de casa rnentre
viuen i conserven I'usdefruit del patrirnoni farniliar), que no pas en les de la pubilla. Idea que
sernbla es confirmada pel que succeeix en les
altres capitulacions rnatrirnonials de la Conca
de Barbera, D'aquesta manera, en els casos en
que hi ha constitució dotal a favor de I'esposa i
dels sogres, els pares de la pubilla tenen I'usdefruit dels bénsde la farnília; contrariarnent quan
hi ha constitució dotal afavor del rnarit, la pubilla
és usufructuaria de I'herencia abans del casarnent, bé siga perque sos pares han rnort, bé
perque un d'ells, sent vidu, ha contret noves
núpcies i ha perdut I'usdefruit.
L'analisi del pacte de constitució dotal ens
posa de rnanifest que al gendre se li sol donar (i
no pas a la jove) suficients elernents de poder
sobre el patrirnoni familiar corn per no haver
d'adoptar un rol subordinat a la seva rnuller. Té
(corn la pubilla, I'hereu o la jove) un paper supeditat als caps de casa, pero ell, un cop rnorts els
sogres, tindra la capacitat d'adrninistrar i de gestionar els béns de la muller, a rnés a més de ser
amo dels fruits que donen. Dins de I'estructura
familiar d'autoritat, la posició del gendre no és
equiparable a la de la jove, de la mateixa manera
que la de la pubilla no és equiparable a la de
I'hereu (tal corn tracto de representar arnb el
quadre de la pagina seguent).
Conternplant el tema des d'una altra perspectiva, succeeix tarnbé que si el gendre fos
I'individu rnancat d'autoritat de que ens parlen
alguns investigadors, no s'entendrien certs comp&amentsdela població tarragonina, corn és el
cas de la residencia postnupcial ~atriuxorilocal
(qual es casen arnb un pubilla) d'al&ms barons a
que sos pares, per ser els prirnogenits, havien
pensat fer hereus. Quan aquest tipus de rnatrirnoni (entre un hereu i una pubilla) ha sigut
expressament buscat per les famílies amb la
finalitat d'unir dos patrirnonis familiars, cada un
dels conjuges continua sent I'hereu dels seus
respectius pares; en canvi hi ha bastants vegades en que, si el fill primogenit decideix anar a
viure a la casa paterna de I'esposa, els seus
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Relació que el gendre, la jove, la pubilla i I'hereutarragonins mantenen mésfreqüentment amb el béns
familiars (quan els pares de I'hereu han mort)
Béns de I'heretament o donació
(heretats per I'hereu)
Administració, gestió i
apropiació dels fruits
Jove
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+

D'altres drets
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+

+
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1 Gendre

Béns del dot (heretats pel cabaler)

L
\
+

pares trien un altredelsgermanscom a hereu, és
a dir, passa a una posició de cabaler dins de la
seva casa, i rep un dot com a tal. I ara es pot
pensar: si el gendre fos un personatgeque, per la
seva situació de no-hereu, hagués d'adaptar un
paper subordinat a la pubilla, renunciaria un
home a ser I'hereude laseva propiacasa paterna
per convertir-se en el gendre de la de la seua
esposa? Tinc els meus dubtes sobre aixo, pero
miraré de perfilar millor la resposta deixant que
els informants manifesten la seua visió del tema:
"A. Encara que siga una pubilla rica i tinga la
propietat, si aquella pubilla es casa i amb qui es
casa no té res mes que els bracos per treballar,
amo de la terra, amo de dir el que s'ha de fer és ell.
-Pero qui mana?
A. Sempre mana I'home, si no és que siga
un infelic i es deixe dominar per la dona."
(Garcia: baró, pages jubilat de 90-95 anys).
"A. El cap de casa és I'horne més vell.
B. Bé, el cap de casa és qui mana i qui porta
els pantalons, que quasi sempre és I'home, pero
de vegades porta els pantalons la dona.
-Quan la dona és pubilla?
B. Aixo és igual que siga una pubilla com
que siga un hereu. Mana qui mana. Mana qui té
atributs per manar. Aixo no té res a veure amb
les pubilles ni amb els hereus. Ara t'explicaré un
cas ...,q ueésunamicaacudit. Quanesvacasar
unaparellad'aqui, al rnatisegüentdelcasament
livadir I'homealadona: 'Escolta, Josepa, posa't
els pantalons', 'Home Julia!, t'has tornat boig?',
'T'he dit que et poses els pantalons!', 'Home
Julia, no fotes!', 'Doncs, recorda't que a partir
d'ara els pantalons els porto jo. Ho entens o no
ho entens?'. (Miravet: homens, pagesos de 5055 anys).
Aquests informants diuen que ladona porta
els pantalons algunes vegades, quan assumeix
el poder dins de la familia, i atribueixen el fet a
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causes psicologiques: els rnajors atributs de
comandament de I'esposa ¡/o la debilitat de
carhcter del marit, que ha deixat que ella se li
impose. No ho relacionen, en canvi, amb raons
d'estructura social (per exemple, que I'esposa
siga pubilla i el seu conguje gendre),' precisament perque, pera ells, els binomis explicatius
de la relació entre els esposos són els d'homeautoritatldona-subordinació, i no pas els d'hereu-autoritatlcabaler-subordinació.8
Els investigadorsqueafirmen que esprodueix una inversió dels rols de genere dins dels
matrimonis formats per un gendre i una pubilla,
addueixen perdonar suport a les seues tesis la
preocupacióque mostren els paresquan no han
procreat barons i es veuen obligats a anomenar
hereva un filla. Segons ells, aquesta inquietud
neix davant la perspectiva d'haver de deixar la
direcció de la casa en mans d'una dona, davant
la por que no puga potser assumir un paper que
no li correspondria pel seu genere. Pel que fa
(com a minim) a les comarques de Tarragona,
penso que la preocupació dels pares pot tindre
un fonament molt diferent: veures obligats a
deixar la direcció de la casa en mans d'un
estrany, d'un individu que, encara que haja
nascut i viscut al poble, moltes vegades no és
ben conegut fins que entra a formar par? de la
familia com a gendre, i que igualment pot portar
la intenció de contribuir a la prosperitat de la
casa com pot resultar un perdut o un dropol que
la porte conseqüentment a la ruina. El recel cap
al comportament futur del gendre, del foraster,
és confirmada de vegades per la realitat.
"Jo he vist cases que han sigut riques; després ha entrar un gendre, ha deixat de treballar
les terres i, al cap de dos dies, han hagut d'anar
a demanar emprat. 1 tenint les mateixes terres!
Perque la terra dóna, si se la treballa". (Falset:
dona, mestressa de casa de 45-50 anys).
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"Aquella xicota (una pubilla) es va casar
només perque hi hagués un horne a casa.
Pensaven (la seua familia) que aixo era una
rnillora, un home a casa perque ho administrés
tot.. . I el gendre va ser un perdut. Mira si va ser
perdut quevaarribaravendre-ho tot. En aquella
casa collien un munt de rairn, un rnunt d'olives,
perque era un casa rica, i encara no estava
content amb el que tocava de la rnitges (que li
lliuravenels rnitgers). Noestavacontent i havien
de vendre finques cada any.. . tot ho va acabar
ell". (Gandesa: baró, pages de 70-75 anys).
Bé siaa pertreballar i administrar el patrirnoni (quan :'explota a nivel1 familiar), be siga per
administrar-lo simplernent quan són rnitgers ¡/o
jornalers els qui el treballen), I'arribada d'un
gendreacasaésesperadacorn la única manera
de salvar I'explotació agraria, ja que la dona
tarragonina no s'hi posa, en general, al capdavant, ni tan solsquan és I'heretera. Desconeixer
si el gendre complira o no la seua tasca és el
problema que se'ls planteja als pares sense fills
barons. Mentre que els d'un hereu creuen que
tenen suficients elernents per jutjar si el fill (el
desenvoluparnent personal del qual han anat
seguint dia a dia) es marcara I'objectiu de "rnantindre i fer prosperar lacasa"i, d'acordarnbaixo,
per determinar si li han de donar ['herencia,
gravar-li-la o desheretar-lo, als pares d'una pubilla els resulta rnolt rnés atzarosa la previsió de
la conducta del gendre.
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II
Davant de la divergencia entre la rneua
analisi del paper de la pubilla i les que s'han dut
a terme sobre el rnateix tema en d'altres zones
de Catalunya, hi ha dues interpretacions. Una
podria consistir en el fet que la inversió dels rols
de genere presenta un caire diferent a les comarques de Tarragona ("periferiques", segons
algunes d'aquestes opinions) que a la resta de
Catalunya, com el gendre assurniria efectivarnent aquest rol d"'horne que viu a I'ornbra de la
seua dona" i del qual parlen certs autors. Ara bé,
en aquest cas, no és admissible que parlen del
"pubill catala" o la "pubilla catalana", ja que si
aixo s'accepta, nornés poden pensar dues coses: que Tarragona no s'inclouria a Catalunya o
bé que I'extrapolació ha sigut mal feta.
El que no és cert és que ladivergenciavinga
del fet que la meua investigació, contrariarnent
a d'altres, s'hagués b a u t unicament en la con-

sideració de families amb escassos recursos
economics, ja que les conclusions a que arribo
tenen en cornpte no nornés la inforrnació facilitada per les enquestes genealogiques que vaig
aplicar a totes les cases de tres comunitats
tarragonines (entre les quals hi és Vilalba dels
Arcs), sinó principalrnent alloque succeeix en el
pacte de constitució dotal de diferents capitulacions rnatrirnonials, un docurnent jurídic suficientment car perque no puguen concertar-la les
farnílies sense riquesa patrimonial.
L'altra explicació podria raure (per que no?)
en el fet que els esrnentats autors han caigut en
un error d'interpretació ¡/o de "concordances
episternologiques", utilitzants la terrninologiade
Nuttini. Prirnerarnent, perque la relació arnb el
patrirnoni familiar I'han rnesurada només en
funcióquese'n sigao no I'hereu, sense tindre en
compte que el pacte de constitució dotal, pot
transferir-nedretsdesde la pubillafinsal gendre
(i tarnbé inversament). 1, en segon Iloc, perque
s'han deixat portar per allo que diuen els inforrnants i el refranyer popular (que té versions per
a tots els gustos), sense preocupar-se de cornprovar mitjancant d'altres fonts verbals i noverbals, si el rnajor poder que té I'esposa dins
dels rnatrirnonis pubilla-gendre comporta realment una inversió de rols de genere. En canvi,
avui ern resulta impossibleprovar aquesta hipotesi perque, per a aixo, necessitaria analitzar
(entre d'altres coses) el sentit que adopten els
pactes de constitució dotal en les capitulacions
d'aquestes zones de Catalunya, dades que no
són facilitades pels investigadorsesrnentats i la
consecució de les quals, per tant, rn'exigiria
realitzar una nova investigacióempírica que, de
rnornent, no he cornencat.
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Notes

' Aixo independentment que I'esmentat sistema depengatiuns altres factors, en la consideració dels quals no em
puc entretindre en aquest breu capitol. D'altra banda. cal
dir que el Dret Civil Calala permet deixar a I'hereu tres
quartes parts dels béns paterns i destinar la part reslant al
que legalment ha de servir per pagar els drets de la
llegilima dels fills inclos I'hereu.
Com poso de manifest en un altre lloc (1989) respecte
a I'esmentat sistema hereditari existeixen diferencies considerables, no només entre les diferents comarques tarra-

gonines. sinó també entre els diferents estrats socials.
:' Casa es un concepte complex: designa el grupdomestic. ~erotambéels seusascendents en linia troncal. I'edifici
que habita i els béns que li pertanyen.
per als béns no afectats per aquest pacte (ni pel
d'associació a les compres i millores que es facen durant
el matrimoni), regeix la més estricta separació de béns
entre els esposos.
He consullat capitulacions matrimonials de la resta de
Iescomarques tarragonines. encaraquecap nocorrespon
a un matrimoni entre pubilla i cabaler. En total. he analitzat
61 protocolsdecapilulacions matrimonials. seleccionades
-a mes a més-de manera aleatoria, tal com exposo a La
casa en la Cafalunya Nova. 1989.
V i p o t e s i queja he avancat en I'obra citada en les notes
2 i 5 i que aqui rnirodefonamentar i argumentar millor que
no pas ho vaig fer adés.
I aixo malgrat les preguntes "direc1ives"deI'entrevistadora (en aquest cas, jo mateixa). que els estan portant a
contemplar aquesta possibilitat.
Amb aquest recurs a I'explicació emic no vull insinuar
que la coincidencia amb I'etic siga un criteri de validesa
amb la darrera. si no simplement que coincideixen.

Pubilla de Ca Arnal (Gandesa).
Foto cedida per Carme Pedrola.
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