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Qualsevol que estigui mínimament familiaritzat amb la documentació ecle- 
siistica dels arxius parroquials no pot haver deixat de constatar la importincia 
clau de la institució de les misses de difunts: des de fundacions d'oficis i ani- 
versaris de die obitus fins a l'organització de les confraries, l'administració dels 
bacins de les Animes i la mateixa constitució de capellanies i causes pies, tot sem- 
bla indicar que l'entrallat institucional de les parrbquies rurals d'antic regim es 
configurava, a diversos plans, com a veritable delegació permanent del més enlli. 
En el present article intentaré fer una mica de justícia a la gran quantitat 
de documentació que va generar aquesta singular manifestació cultural.' La meva 
finalitat consisteix a anaiitzar el culte als morts en les societats rurals d'antic 
regim, fenomen irremeiablement adscrit a la controvertida esfera de les ano- 
menades «mentalitats», pero partint d'una perspectiva certament poc comuna 
entre els autors especialitzats en aquest tipus d'investigacions. 

Comengarem donant una ullada a la genesi conceptual de la practica social que 
anem a estudiar. Si, com més endavant veurem, les institucions funeriries d'an- 
tic rkgim materialitzaven mecanismes específics d'extracció de l'excedent econo- 
mic, llur definició ideolbgica apareix paral.lelament com a resultat de la lluita 
per l'apropiació del que podríem anomenar excedent sirnbblic, per l'apropiació 
del significat de les relacions reals. El culte als morts era un ritu popular en vigor 
ja des de temps immemorial,2 practicat, amb l'adveniment del Cristianisme, sota 

* La investigació que ha donat lloc a aquest article es va poder fer mercks a un ajut 
concedit pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a proposta del Centre 
#Historia Contemporinia de Catalunya, al director del qual, Josep Benet, agraeiuo l'atenció 
amb que va acoiiir la meva sollicitud. Agraeixo també els comentaris i els suggeriments de 
Jesús Contreras, Llorenc Ferrer, Emili Giralt, Enric Porqueras, Jaume Suau i Ignasi Terradas. 

1. 1 que mai no ha rebut excessiva atenció de part de la historiografia academica, potser 
amb l'excepció dels ja clissics trebaüs de P. Aries: L'homme devant la mort (París 1977) i 
M. Vovelle, Pieté baroque et déchristianisation en Provence au XVIII?  siecle. Les attitudes 
devant la nrort d'apres les clal~ses des testaments (París 1973). Vid. també J. T. ROSENTHAL, 
i 'be Purchase of Paradise (Londres 1972) i J. WHALEY (ed.), Mirrors of Mortality. Studies 
in the Social History of  Death (Londres 1981). 

2. Mencionem de passada la vella polkmica entre els antrop6legs evolucionistes sobre si el 
culte als morts havia de ser considerat com la manifestació religiosa més primitiva de la hu- 
manitat (vid. J. GOODY, Death, Property and the Ancestors [Londres 19621, ps. 13-31). Fuste1 
de Coulanges constatava en el seu magnífic estudi sobre les institucions socials del món antic 
que «la religió dels morts resulta ser la més antiga que ha existit entre aquesta taca d'homes. 
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I'empara de la teoria originaria de l'interim refrigeuiurn. Segons aquesta teoria 
les animes havien d'csperar fins a la fi del món (conszmzatio reuum) per rebre 
el veredicte final sobre llur salvació o condemna. Pero a partir del segle v els 
teblegs co.iiencaren a impugnar la celebració de misses de difunts i rituals ani- 
legs, i establirerl aleshores que el destí definitiu de l'anima es decidia imme- 
diatament després de la mort del cos, deslegitimant d'aquesta manera qualsevol 
possibilitat d'intervenció dels vius a favor dels finats. Tanmateix, tot i l'hostilitat 
de la teoria teolbgica, el culte als morts mai no va desapareixer. Es més, vers els 
segles VIII i IX comenta a generalitzar-se la practica de sufragis per als difunts, 
primer entre els cercles monastics i posteriorment s'estengué a la resta dels giups 
socials. Atnb la promulgació de la doctrina del purgatori (concilis de Lió [ 1274 1, 
Florencia [1439] i Trcnto [1545]) hi hagué finalment sanció oficial i les fun- 
dacions de rnisses de difunts envairen gradualment els arxius de totes ICS par- 
rbyuies curopees? 

Podríem, efectivament, interpretar I'assimilació d'aquest culte per part de la 
litúrgia cristiana com una «concessió» dels teblegs a favor de les prictiqiies ri- 
tuals  popular^.^ Ara bé, el resultat de la lluita per I'apropiació de I'excedent 
sirnbblic, aparentment transaccional, diferí de manera radical i també, aisí ma- 
teix, nomes aparent, del de la lluita per I'apropiació de I'excedent material. 
La institucionalització del culte als morts a les parrbquies rurals de la Catalunya 
d'antic regim constitueix un bon exemple del tipus de prostitució a que la 
jerarquia eclesiiistica va sotmetre les devocions populars: llur transformació 
en mecanismes d'explotació econbmica. Una vegada més, la ideologia sembla 
invertir el sentit de les relacions reals.' 

Abans que els honies tingurssin cap noció d'Indra o de Zeus, adoraven els morts, els temicn 
i els adrecaven pregiries. Sembla que el sentiment religiós comenea d'aquesta manera* (The 
Arzcient City [Baltimore 17641, ps. 16-17). 

3. Vid. P. ARIES, Phomme ..., op. czt., ps. 141-200; J. Boss~, The Mass as a Sociiil Itrsti- 
tution 1200-7700, «Past and Present», núm. 100 (agost de 1783), ps. 29-61, i Christianity itr 
the West (Oxford 1985), ps. 26-30; J. CIIIFFOLEAU, Dels ritus a les creences. La prdctica de 
la missa a 1"Edat hlitjatza, «L'Avenc», núm. 111 (gener de 1988), ps. 38-49; J. LE GOFF, El 
nczcimiento del Purgatorio (Madrid 1981). 

4. No és casulitat que la intcllectualitzant Reforma veiés en la institució de les misses 
de difunts un exemple clar de creenea supersticiosa totalment incompatible amb la fe cris- 
tiana (J. CHIFFOLEAU, Dels ritits ..., op. cit., p. 49; C. HILL, Ecotzomic Problet~s of the 
Church [Oxford 19711, q. 186). 

5. La majoria dels hisioriadors del cristianisme que han cstudiat el fenomen de la fun- 
dació de misses pcr als morts han dedicat molt poca atenció als mecanismes que permetien la 
trrmsformació d'aquest capital sirnbblic en capital material. Tant Aries com Vovelle, per exem- 
ple, destaquen que aquelles fundacions constituien una font de finanqament fonamental per 
o YEsglésia, pero no semblen concedir gaire importancia a la natura específica d'aqucsta font 
de financanlent. Només Rosenthal ens ofereix una aproximació més «materialista» en cl seu 
estudi de les capellanies angleses del segle XIV, tot i que refusa explícitament considcrar-lcs 
com a formes d'explotació economica i prefereix conceptualitzar-les com a mecanismes dc 
reciprocitat comunitiria (vegeu la bibliografia a la nota 1). En canvi, fa una colla d'anys quc 
el ve11 Maine ja va d u d i r  explícitament, en una obra poc coneguda, a l'explotació institucio- 
nalitzada per la creenca en el purgatori (Early Law and Custont [Londres 18831, ps. 61-84). 
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Del capital simbhlic al capital matcricl 

La institucionalització del culte als morts s'acomplí mitjancant la seva conver- 
sió en fundacions de misses de difunts. Anem a veure que significaven exacta- 
ment aquestes fundacions. Utilitzaré com a documentació base les dades pro- 
cedents de I'arxiu de la parroquia de Santa Coloma de Centelles. El 29 d'agost 
del 1749 el prevere Gabriel Serra dicta la seva darrera voluntat i ordena la 
fundació d'un «aniversari ab Prosa, ab Capas, bordons y acblits celebrador per- 
petuament per lo Rector y Comunitat de dita Iglésia de Centelles per la mia 
Anima ... volent que per dit aniversari sia entregat a dit Rector y Comunitat 
Noranta lliuras per a que les esmercen a for de censal en lloch hito, y seguín 
en nom y obs. de dit Aniversari». Aquell mateix dia fou datat també el testa- 
ment de Madrona Colobrans, en que «mana que li fossen celebradas tantas 
missas de Charitat 6 sous quiscuna quantas se poguessen celebrar del valor de 
unas arrecadetas quels guardava Maria Mansó. Ivlorí als 7 de gener de 1750 ... 
se li ha celebrat lo offici de sepultura y als 7 y 11 de setembre de 1750 lo offici 
de Nov. i Cap d ' A n y ~ . ~  Exemples com aquests podrien multiplicar-se indefini- 
dament, tant els corresponents a misses perpetues com a misses acumulades, i 
escampats per la practica totalitat dels grups socials. El 1750 la parroquia de 
Centelles tenia enregistrades un total de 8.961 fundacions d'oficis funeraris. Dar- 
rera d'aquesta extraordinaria mostra de devoció per part dels centellencs, s'hi 
amuntegava un fons de 80.140 lliures, esmerqat en 463 censals repartits entre 
356 censataris. Un parell d'anys abans, aquest mateix capital havia prod~iit una 
renda efectiva de 3.099,25 lliures? 

La fundació d'una missa era, doncs, simplement, d'una banda, un acte d'in- 
versió de capital simbblic que tenia per objectiu maximitzar el benestar de 1%- 
nima (minimitzant-ne la condemna) després de la mort del cos. Perb, d'altra 
banda, constituya també un acte d'inversió de capital material que tenia per 
objectiu proveir d'actius líquids el sistema creditiu de la societat rural d'antic 
regim. 

Utza veciprocitat dijractada 

L'administració de les enormes quantitats de diners dipositades a les es- 
glésies en concepte de fundacions de misses fou objecte, lbgicament, d'una acu- 

6. Arxiu Parroquia1 de Santa Coloma de Centeíies (d'ara endavant, APSCC), lligail M/6. 
7. «Des del segle XIV que la noblesa dotava capellanies perpetues les classes mitjanes 

s'inscrivien en les confraries piadoses, prkcticament tothom financava trentals o aniversaris, 
els pobres pagaven per misses simples. La satisfacció d'aquesta demanda era la principal o 
l'única activitat d'un gran i creixent nombre de sacerdots» (J. Boss~, Christianity ..., op cit., 
p. 28). 

8. APSCC, iiigdi F/4 i vol. L/60. Per a estudis sobre els sistemes censalistes de les 
institucions eclesiistiques, vid. L. FERRER, L'Església corn a irzstitució de credit: les quotidia- 
nes distribucions de la Serr de Manresa e2 els segler XVIII  i X I X ,  «Recerques», núm. 18 
(19861, p. 27; E. TELLO, La utilització del censal a la Segarra del set-cetlts: credit rural i ex- 
plotació usuriria, «Recerques», núm. 18 (1986), ps. 47-71, i Pagesos, rnenestrals i rendistes. 
Cervera i la Segarra en l'arrencada industrial catalana, tesi doctoral, %edita (Universitat de 
Barcelona 1987), ps. 668-760. 
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rada regulació. El codi de dret canbnic recull una part d'aquesta regulació al 
seu títol xxx (canons 1544-1551). Fixem-nos en la definició jurídica de I'acte 
fundacional d'un ofici de difunts. Segons el cinon 1.544, la fundació d'una missa 
genera un vincle de caricter sinalagmitic; en altres paraules, mitjan~ant aquel1 
acte fundacional es crea, des del punt de vista legal, una relació en certa me- 
sura aniloga a les que en un altre context Sahlins definí com a «reciprocitat 
equilibrada» (estricte equivalencia entre prestació i contraprestació), a efectes 
de conceptualitzar la relació social «primitiva» menys antagbnica a la moderna 
societat contra~tual.'~ 

Coneixer la naturalesa formal d'aquesta vinculació és important per di- 
verses raons. En primer lloc, pel que fa a la jdentitat dels seus subjectes, 
ates que aquells variaven d'acord amb el tipus de missa fundada i llur variació 
alterava essencialment, al seu torn, el sipificat de la relació que els unia. 13n 
les misses acumulades el vincle s'establia entre fundador i celebrant (tants di- 
ners dipositats, tantes rnisses); en els oficis perpetus, en canvi, el fundador era 
substitu'it pel censatari o censataris que havien obtingut el capital fundaciu- 
nal. El vincle s'establia, per tant, entre celebrant i censatari. Així, mentre 
que la celebració d'una missa acumulada estava en funció de la quantitat del 
llegat cedit a l'església, la d'un ofici perpetu depenia del pagament de les pen- 
sions del censal o dels censals en que s'havien esmercat els diners de la fun- 
dació. De manera que els endarreriments en els pagaments de les pensions ha- 
vien de provocar automiticament, d'acord amb el caracter sinalagmatic de 13 
relació jurídica creada, endarreriments parallels en les corresponents celebra- 
cions. Si observem els llevadors de censals de qualsevol parroquia comprova- 
rem que cada censal era registrat juntament amb les misses a qui expectaven 
els seus rkdits, a fi i efecte que en tot moment poguessin ser coneguts els paga- 
ments que s'havien fet i els oficis que tenien assignats. A la seva visita pastoral 
del 3 de novembre del 1739 el bisbe Raimon de Marimon esbossa el següent 
model per al seguiment d'aquesta detallada comptabilitat: 

«Tal funda tantas missas, o Aniv. caritat celebradoras en tal altar tals dias, 
ab tals sircumstancias (cas que lo fundador no demania de especials), consta de 
acte de fundació, o del testament rebut de tal Notari tal dia, mes y any, y si és 
en la present escrivania, ho expressari al peu de esta partida. 

»Fa fulano de tal part a aquesta fundació els tants de tal mes de pensió de 
censal - tant. 

»Consta ab acte rebut en poder de tal Notari tal dia, mes y any, y Cs lo acte 
en la present escrivania si és que hi sia. 

»Deixari en blanch lo restant de aquella pagina per notar quan se quita lo 
censal, hont se ha deixat lo preu ab lo dia, mes y any, y així mateix quan sc 
reesmersa qui se1 ha encarregat, y en poder de quin Notari se ha rebut lo actc 
ab dia, mes y any.» l1 

D'altra banda, el conjunt de les fundacions que constaven «en nomina» es 

9. «Fundutio, legitime acceptata, naturam induit contractirs sytzalucr~iatici: do  ut fucias» 
(Codex Iuris Cunovici [Roma 19171, p. 449). 

10. M .  SAHLINS. La economía de la Edad de Piedra (Madrid 19771. as. 212-213. 
11. Arxiu ~ ~ i s & l  de Vic, Visites Pastorals, vol. 1223-a, foli 182: ' 
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distribuyen en tres categories: cobrables, de difícil cobrament i incobrables; cosa 
que fa pensar en una classificació parallela de les Animes en salvables, de difícil 
salvació i insalvables, en funció de la liquiditat de llurs crkdits espirituals o, 
en altres paraules, de llur convertibilitat de rkdits simbblics en redits materials. 
A la nostra parroquia de Centelles, les 3.099,25 íliures efectivament ingressades 
I'any 1748, equivalents a un 77,35 7b de la renda tebrica, es traduien en endar- 
reriments en les celebracions de misses que afectaven el 12,8 Bb de les misses 
fundades, per bé que només un 53,7 % consten en aquell moment com a efec- 
tivament celebrades, i el restant 33,5 % apareixen com a vacants per diverses 
raons -fonamentalment per rbssecs o perquk les rendes havien estat esmercades 
en alguna causa pia.12 

El que vull remarcar amb aixb és la distorsió que la institució dels oficis 
perpetus introduia en el joc de reciprocitats simbbliques i materials derivades 
de l'acte fundacional d'una missa. La mitigació dels turments del purgatori 
-aconseguida merces a la celebració dels corresponents sufragis- depenia en 
aquest cas no pas de les bones accions realitzades pel condemnat, ni tan sols 
de les bones accions que es podrien fer posteriorment grAcies al seu llegat (les 
misses acumulades), sinó de les bones accions dJun tercer -el pagament de les 
pensions per part del censatari-, amb qui el pobre condemnat segurament no 
tenia res a veure.13 

Perb aquesta difracció subjectiva que afectava l'orientació de les vincula- 
cions engendrades per la fundació d'una missa anava acompanyada també d'una 
difracció objectiva pardela. No oblidem que la natura recíproca de la relació 
jurídica creada apareixia - d ' a q u í  el seu carActer contractual- com a negs- 
ció formal del seu contingut material acomplert en la relació usurAria que 
unia el celebrant de I'ofici amb el cessionari del capital fundacional. De la 
mateixa manera que Mauss revela la desigualtat formal originada i originant 
de les relacions de reciprocitat generalitzada característiques d'una situació d'i- 
gualtat material entre les parts, nosaltres podríem dir que la reciprocitat equi- 
librada constituida en relació contractual que té com a premissa I'estricte igualtat 
formal entre les parts esdevé, al seu torn, l'imaginari jurídic que disfressa llur 
desigualtat material, en aquest cas la desigualtat material existent entre censa- 
lista i censatari. 

12. APSCC, lligall F/4. Naturalment que amb aquesta constatació de cap manera no in- 
tento qüestionar la vocació espiritual i I'honestedat moral dels subjectes espeúfics a qui s'ha- 
via encarregat la celebració de les misses. No és I'eticitat de les disposicions subjectives I'ob- 
jecte d'anuisi d'aquest article, sinó llur objectificació en relacions socials materials, suscepti- 
bles també, evidentment, d'una apreciació valorativa pero independent de les motivacions per- 
sonal~ que determinen la moralitat o imrnoralitat de la conducta dels individus vinailats per 
aquella relacions. 

13. La justificació teolbgica d'aquest singular mecanisme expiatori vingué de la m& de 
sant Tomas dlAquino i la seva teoria sobre la compensació objectiva dels pecats i les bones 
accions, en virtut de la qual ambdues categories s 'anden mútuament, independentment del 
subjecte que realitza uns i altres. Teoria forca criticada pels reformadors anglesos durant el 
sede XVIII (J. Boss~, The Mass ..., op. cit., ps. 43-44). 

-- 



Les vies rl'accés 

L'articulació de les misses de difunts arnb la institució del censal permetia 
a I'Església de controlar un importantíssim mecanisme d'extracció i de rcdistri- 
bució de l'excedent a la societat rural d'antic regim. La natura classista d'aqiicst 
mecanisme la podem inferir de I'estudi de dues institucions que apareixen, jus- 
tament, com a transformacions estructurals del mateix fenomen del culte als 
morts: les causes pies i els beneficis e~lesiastics?~ De fet, el culte als tnorts cons- 
titueix tatnbé una altra transformació estructural d'un fenomen al qual més 
endavant cm referiré detingudament: el procés de reprodiicció de relacions so- 
cials que te lloc arran de la mort de qualsevol subjccte, o - c o s a  que 6s el ma- 
teix- les característiques estructurals dels sistenies hereditaris com a formes 
institucionalitzades específiques de reproducció social. 

llerb anem per parts: deixem de moment la qüestió dels sistcmes hereditaris 
i fixem-nos en les vies d'accés a I'organisme eclesidstic, els beneficis i les causes 
pies, que, com acabem de notar, no són sinó dues versions difercnts de les {un- 
dacions de misses per als difunts. Beneficis i causes pies eren dues vies d'accés 
complementArics, no alternatives, de manera que qui en rebia un scgurament 
havia gaudit amb anterioritat de l'altra també. Ho veurem tot seguit. 

Un bcriefici eclesihstic o capellania collativa pot ser definit com una funda- 
ció de misses arnb la particularitat que el fundador designava el prevere que 
havia de celebrar els corresponents oficis -i, conseqüentment, apropiar-se'n 
els redits respectius-. Una causa pia, a la seva vegada, constituia també una 
fundació de misses, perb aquí el fundador estipulava una destinació específica 
per als rkdits generats, diferent del mer financament de sufragis funeraris, en cas 
de donar-se un seguit de circumstAncies predeterminades. En tot moment ens tro- 
bem arnb el matcix acte de base: I'establiment d'un capital arnb cArrec de misses 
en una insritució eclesihstica, perb arnb certes variacions estructurals relacionades 
arnb les funcions específiques a desenvolupar per cada modalitat; cosa que, dit si- 
gui de passada, determinava que el capital necessari per a realitzar aquest tipus de 
fundacions fos forca més alt que el que calia per a una fundació de misses simple. 

La importancia d'un benefici radicava en el fet d'atorgar al seu possessor 
la q~ialitat de membre d'una determinada comunitat de beneficiats, més que no 
pas en la seva renda específica -rares vegades superior a les 10 o 12 lliures 
anuals-, car era dels redits generals de la comunitat d'on els preveres obtenien 
la mes gran part de llurs ingressos. Tornem al cas de Centelles. Segsns l'lade- 
vall, la constitució de la Reverenda Comunitat de Rector i Preveres dc Santa 
Loloma de Centclles obeí a la necessitrit de regular la fundació de beneiicic cluc 
s'havia anat produint d'enci del segle XIV. En el moment de la seva creació, I'any 
1594, la comunitat disposava de cinc beneficis de provisió antiga i onze per- 

14. V id .  L. FCRRER, L'Església, op. cit., i Pagcsos, rabassaires i industrials a la Cata- 
luayn centrril (segles XVIII-XIX) (Barcelona 1987), ps. 620-624 i 631-637; N. SALES, Esglé- 
sia, ?;zasia i poble (segles XVI, XVII  i XVII I ) ,  «Revista de Catalunya», núm. 16 (febrer de 
1988), ps. 60-72; E. TELLO, Pagesos ..., op. cit., ps. 688-690; 1. SERRADES, El món histbric dc 
les masies (Barcelona 1984), ps. 132 i SS. 
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sonats de sacerdots aue s'ordeilaven amb el tito1 dotal de cfills de la vila».I5 
Divuit beneficiats apareixen a la documentació de finals del segle XVII; entre 
20 i 25 oscillaren al llarg del segle XVIII, i entre cinc i deu al llarg del segle XIX. 
Els preveres centellencs obtenien les seves mesades del conjunt dels ingressos 
de la Comunitat, dividits en dues partides: misses i distribucions. En concepte de 
misses rebien el que els corresponia d'acord amb els oficis celebrats durant tot 
el mes, i en concepte de distribucions es repartien la resta dels ingressos en fun- 
ció dels altres serveis remunerats realitzats també durant el mes. El conjunt de 
les dues partides proveí una mitjana d'ingressos anuals per prevere entre 170 i 
180 lliures al llara del seale XVIII.'~ 

Perb el que j; volia Jestacar dels beneficis eclesihstics corn a vies d'accés al 
control de les xarxes de distribució de l'excedent i, per aquesta raó, corn a apa- 
rells constitutivament adscrits a una estructura de classe, és el sistema de no- 
menament dels beneficiats. La funció principal la desenvolupava aquí sens dubte 
la institució del patronat. La facultat d'adjudicació d'un benefici era en mans 
del seu patró, que era normalment el mateix fundador o un dels seus descen- 
dents. El poder decisori del patró variava, aixb no obstant, segons el tipus de 
fundació. En les fundacions anomenades de patronat de sang actiu el patró de- 
signava directament el beneficiat d'entre una terna presentada per l'ordinari dio- 
cesa; quan la fundació era de patronat de sang passiu el patró es limitava a pre- 
sentar la terna a l'ordinari perque aquest escollís. A Santa Coloma, el patronat 
dels beneficis de la Comunitat corresponia als hereus dels masos més importants. 
L'hereu del mas Coromines posseia el patronat del benefici de Santa Maria i de 
Sant Marcal; el del mas Montpar, el de la Mare de Déu de la Concepció; el 
del mas Canes, el de Sant Joan Baptista; també algunes famílies benestants de 
la vila gaudien de patronats, corn ara els Colobrans, els Giol, etc. Es tractava, 
en definitiva, d'un instrument clau en mans de les classec dominants." 

Vegem ara l'altra via d'accés a l'organisme eclesihstic: les causes pies, com- 
plement indispensable del benefici, corn ja he indicat abans. El detentor d'un 
benefici havia de posseir previament un capital cultural que legitimés la seva 
funció d'adininistrador de l'excedent simbblic de la comunitat, el culte als morts, 
i que li permetés transformar aquest excedent simbblic en l'excedent material 
procedent de les rendes produides per les fundacions de misses. El capital cul- 
tural necessari per detenir legítimament un benefici eclesihstic es concretava en 
un grau en teologia, que havia de ser financat d'alguna manera, és a dir, que 
havia de ser al seu torn resultat de la transformació d'un capital material origi- 
nari la provisió del qual constituya precisament l'objectiu de les causes pies, 
veritable «sistema de beques» de la societsit rural d'antic regim. 

Igual corn hem vist per a les capellanies, i igual corn succeeix en qualsevol 
sistema de beques, I'element decisiu consistia en la forma de designació dels 
beneficiaris. Aquí no hi havia cap intervenció externa, corn era el cas de la de 
I'ordinari diocesa per als beneficis eclesiastics, sinó que normalment el mateix 

15. A. PLADEVALL, Centelles. Aproximacid a la seva historia (Ajuntament de CenteUes 
1987), ps. 118-119. 

16. APSCC, vols. F/9, F/14 i F/15. 
17. A. PLADEVALL, op. cit. 
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fundador deixava ja ben clar qui tindria el dret de gaudir dels redits de la fun- 
dació. Prenem un exemple qualsevol de les 17 causes pies que he aconseguit 
documentar a l'arxiu de Santa Col~ma!~ El 5 de juny de 1733 el reverend Tomas 
Bañeras funda una causa pia amb un capital de 1.400 lliures. Aquest capital fou 
dividit en cinc lots de 600, 280, 200, 200 i 120 lliures, que foren cedits, res- 
pectivament, a cinc censataris. El total de les 1.400 lliures generava una renda 
tebrica anual de 70 lliures que havien d'esmercar-se, segons l'escriptura dc fun- 
dació, de la manera següent. En primer lloc, les misses: celebració d'aniversaris 
de die obitzls i oficis de sant Tomas Apbstol juntament amb 12 misses de caritat 
d'una lliura. Perb tan aviat corn algun dels fills naturals i legítims dc l'hercu 
del mas Bañeras descobreixi la seva ineluctable vocació espiritual, cessaran les 
celebracions equivalents a la quantia de 25 lliures, que seran entregades al pia- 
dós cabalcr l'any que entri a estudiar filosofía, i 25 més en rebrii quan comenci 
a estudiar teologia. A més, si finalment decideix graduar-se en tcologia, «en 
Teologia tansolament y no per altras graus*, remarca d fundador, se li conce- 
diran 100 iliures, que haurii de tornar si passats tres anys encara no ha acon- 
seguit la seva graduació. 

No ds veritat, tanmateix, que les causes pies tinguessin com a única finalicat 
el financament dels estudis eclesijstics dels tuturs beneficiaris de les capellanies. 
De les 16 causes pies arxivades a Santa Coloma en que s'especifica corn cal es- 
mercar les rendes generades, només cinc reculicn explícitament aquel1 objectiu, 
mentre que les restants havien de destinar llurs redits a proveir dots pcr a lcs 
donzelles de masos determinats -i aixb també ds f o r ~ a  signiiicatiu pel que mCs 
endavant diré. En qualsevol cas, el que m'interessava destacar aquí era la 11x1- 
nera corn s'intitulava el possessor: gaudir d'una causa pia es restringia als mem- 
brcs d'un determinat llinatge. Un altre instrument, doncs, en mans dels sectors 
socials poderosos, els únics que, igual corn succeia amb els bcneficis, podien acu- 
mular capital suficient per fer la corresponent fundació. 

Comptat i debatut, que les causes pies i els beneficis apareguin com a dues 
versions del mateix fenomen de la fundació de misses per als morts esdevé així 
ben poc sorprenent. La institucionalització de les vies d'accés als organismes ecle- 
siiistics niitjancant transformacions estructurals de la mateixa institució a travbs 
de la qual es realitzava l'apropiació de l'excedent simbblic de la comunitat per- 
metia, precisament, la legitimació d'aquelles vies d'accós, és a dir, la seva nega- 
ció com a relacions d'explotació i corn a mecanismes de reproducció de relacions 
d'explotació. Res no podia ser més legítim que la fundació de sufragis per als 
difunts en una societat en la qual aquesta practica ritual constituia l'expressió 
comuna del seu excedcnt simbolic; res no podia servir millor que la fundació 
de sufragis de difunts corn a cobertura ideolbgica del mecanisme de reproduc- 
ció de la seva estructura de classe. 

18. APSCC, vol. MI$. 
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Distribució i reproducció 

Recapitulem una mica el que portem vist f i s  ara. La invenció del purgatori 
va permetre a la jerarquia eclesiastica reconceptualitzar el culte als morts i apro- 
piar-se a M  I'excedent simbblic de la comunitat i, en conseqüencia, també el seu 
excedent material mitjangnt la conversió d'aquell culte en fundacions de misses 
de difunts, forma institucional que canalitzava, sota l'aparenga d'una relació de 
reciprocitat equilibrada, la transformació del capital simbblic invertit en la ma- 
ximització del benestar post mortem de l'anima en capital material per ser in- 
vertit en censals. El binomi missa-censal constituia, per tant, un mecanisme 
enginyós en mans de 1'Església per a la concentració i redistribució d'excedenta 
en virtut de la seva capacitat de transformació del capital simbblic procedent del 
culte als morts en capital material per al sistema creditici. Sabem que aquest 
mecanisme era, al seu torn, en poder de les classes dominants merces al control 
que tenien de les vies d'accés als organismes eclesiastics. Perb el que no sabem 
encara és per que havia de ser a través precisament de les misses i els censals 
que calia portar a terme aquella importantíssima funció. 

Per una part, tenirn la rnissa de difunts, formalització d'una ancestral prac- 
tica ritual de la qual podem trobar exemples analegs a les més diverses forma- 
cions socials. Crec que no vaig desencaminat si defineixo aquest tipus de culte 
com a ritual de reproducció s~cial. '~ La mort de qualsevol individu planteja sem- 
pre el problema de la re~roducció de la seva personalitat social, especialment 
en aquelles situacions en que les titularitats jurídiques fonamentals (propietat 
dels mitjans de producció, etc.) s'alteren principalment només per la mort de 
llurs subjectes, és a dir, situacions d'escassa mobilitat social que normalment es 
corresponen amb el predomini d'un mode de producció pre-capitalista. Aixb 
significa que en aquest context totes les activitats socials, sagrades i profanes, 
rituals i estrategiques, articulades a1 voltant de la mort han de remetre's, de la 
manera que sigui, a una estructura específica de relacions socials, que alhora 
no és sinó una estructura específica de contradiccions socials la reproducció de 
la qual ha de constituir sempre llur objectiu final. 

El censal, d'altra banda, legalitzava un mecanisme de credit i, al mateix temps 
i per la mateixa raó, una forma d'extracció de l'excedent especialment adequada 
a les característiques de les societats agraries. Per una part, el censal piessuposa 
la no-separació del productor dels seus mitjans de producció, car el lliurament 
de capital no amortitzable al censatari significa, en darrera instancia, entregar els 
mitjans de producció al productor a canvi d'una participació en el producte final. 
Per altra part, la canalització de l'extracció de I'excedent a través de les rela- 
cions de distribució (en aauest cas. dels instruments de credit). i no de les rela- , , 
cions de producció, constitueix un tret característic de les societats pre-capita- 
listes en general, en que el procés de producció es realitza encara de manera no 
alienada, precisament perque les seves condicions objectives pertanyen encara al 
productor. D'aquí la importiincia de l'esfera de la distribució en l'estudi de les 

19. «Les creences en el més e d i  semblen estar relacionades amb la contradicció bhsica 
que existeix entre la continuitat del sistema social ... i la impermanencia del seu personaítl» 
(J. GOODY, Death ..., op. cit.. p. 27). 
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societats agriries; d'aquí, per tant, la importiiicia de l'Església, corn a titular 
d'un sistema de distribució per mitji dels seus instruments de credit, a la Ca- 
talunya d'antic rkgim. 

Arribats aquí, penso que estem en condicions d'esbossar una interpretació 
global de les institucions que hem anat analitzant fins al moment. Comencem 
per la mateixa mort. En una societat pre-capitalista la desaparició de qualsevol 
individu no només comporta un terrible xoc emocional per als seus parents i 
amics, sin6 que representa també un fenomen d'una complexitat sociolb&' uca ex- 
traordiniria, especialment -insisteixo- perquk planteja d'una manera absolu- 
tament ineludible el problema de la reproducció de la xarxa de relacions socials 
de que el desaparegut era titular. És lbgic, dorics, que un fet de tanta trans- 
tendencia (des del punt de vista sociolbgic) hagi de ser regulat i codificat per 
les institucions encarregades dels afers transcendents per definició: les institu- 
cions religioses. Vegem-ho una mica més detingudament. 

L'Esglisia, a la societat catalana d'antic regim, era l'administradora de l'ex- 
cedent simbblic de la comunitat i titular, corn acaben1 de fer notar, dcls mcca- 
nismes d'extracció i de redistribució de l'excedent econbmic. Constitueix ja un 
lloc comií definir la funció sociolbgica de 1'Església corn la institució que acollia 
els fills segons en societats agriries on predominava la primogenitura corn a sis- 
tema hereditari.'" L'argument és forca conegut, pero val la pena que ens hi re- 
ferim, encara que sigui molt breument. Tota societat de classe ha de reproduir- 
se mitjan~ant algun mecanisme que tendeixi a reproduir entre els indiridus de 
les noves generacions l'estructura de desigualtats socio-econbmiques que definia 
les relacions socials dels seus antecessors. Hem vist abans que en un context 
d'escassa mobilitat social la mort representava un punt d'inilexió importantís- 
sim en aquest procés de reproducció; per aixb les lleis successbries esdevenen 
aquí el mecanisme reproductiu fonamental, en concret, les lleis hcrcditiiries, 
si el que es tracta de reproduir són desigualtats en la possessió de béns i rccur- 
sos materials. Una situació d'aquestes característiques fa pensar, a més a mis, 
en un sistema d'herkncia partible corn la solució més adient per a les classes 
propietirics, aparentment l'únic sistema que concedeix a cada individu de les 
noves gencracions la possibilitat de replicar el statzts socio-economic dels scus 
progenitors. Perb les coses es compliquen si, a més d'una societat de classe, es 
tracta també d'una societat agraria. Aquel1 requisit imprescindible del procés de  
reproducció social pot entrar aquí en coatradicció amb una no menys impres- 
cindible condició del seu procés específic de producció econbmica: la preservació 
de la terra corn a unitat productiva, que es veu així amenacada per la necessitat 
social i la possibilitat jurídica de la seva fragmentació. Doncs bé, del fet que el 
sistema d%er?ncia predominant a la Catalunya d'antic regim fos la primogeni- 
tura, se'n deriva que la qüestió que havien de resoldre les estrategies hereditiiries 
no consistia a mantenir la terra corn a unitat productiva, car el mateix sistema 
hereditari n'impedia ja la divisió, sinó a reproduir el status socio-cconbmic d'a- 
quells que no podien heretar la terra: les filles i els fills segons. 

Per aixb lJEsglésia proporcionava una sortida, especialment en relació amb 
els fills segons, que podien fer els estudis eclesiAstics amb l'ajut d'alguna causa 

20. Vegeu la bibliografia de la nota 14. 
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pia fundada per algun de llurs besavis i gaudir després d'un benefici, el patronat 
del qual requeia segurament en algun membre de la família.21 Perb també la 
reproducció social de les filles s'assegurava en bona mesura a través de les ins- 
titucions eclesiiistiques: recordem que una de les finalitats fonamentnls de les 
causes pies consistia a proveir dots per a les donzelles dels rnateixos masos d'on 
provenien els futurs capellans. Podríem concloure, doncs, que a la Catalunya 
d'antic r@gim la reproducció social dels membres de les classes dominants que 
no podien accedir als mitjans de producció es realitzava a través de les relacions 
de distribució, concretament del sistema creditici controlat per 1'Església. 

Comencem així a adornar-nos de la funció, importantíssima, que tingué el 
culte als morts en aquest context. La seva conversió en fundacions de misses 
de difunts alimentava les institucions de credit que constituien la base material 
per a la reproducció social dels fills i les filles dels masos benestants que no 
podien heretar la terra. 

Ho veurem encara més clarament si prenem un exemple procedent d'un con- 
text totalment diferent. A la comunitat pagesa de NIurelaga, al País Basc, la 
mort també donava lloc a la celebració de misses de difunts, pero Ilur financa- 
ment diferia radicalment del mecanisme que acabem d'estudiar per a la Cata- 
lunya d'antic regim. El pagament dels sufragis funeraris es feia per mitjii d'una 
institució anomenada arttl-emon, que consistia en un seguit de donacions realit- 
zades pels diferents grups domestics de la comunitat als familiars del desapare- 
gut. Aquestes transaccions generaven vincles de reciprocitat entre donant i do- 
natari, de manera que aquest darrer s'obligava a entregar una contraprestació 
similar quan la mort afectés un dels membres dels grups donants. Veiem així 
que el culte als morts funciona aquí també com a ritual de reproducció de re- 

21. De fet, el sistema causes pies - beneficis eclesiistics no és sinó una modalitat espe- 
cífica d'un mecanisme de reproducció social forca generalitzat en les societats rurals d'antic 
regim. Prenem, per exemple, les Scholarships-fellou~ships de les tradicionals universitats de 
Cambridge i Oxford a Anglaterra. En principi, els parallelismes estructurals entre les dues 
formacions socials són nlolt clars: en ambdós casos ens trobem amb una societat agraria re- 
produida per mitji d'un sistema &herencia impartible. Aixb significa, com acabem de veure, 
que cada relleu generacional planteja a les dasses propietiries el problema de la reproducció 
del status social dels fiiis que no poden heretar la terra. La fundació d'un benefici eclesiistic 
aquí, la fundació d'una jellowship da, constituien una solució. Perb l'homologia entre les 
dues institucions no acaba aquí. Tots sabem que un capelli catblic no pot contraure matri- 
moni. La raó estructural d'aquest celibat obiigatori és molt simple en termes del tipus de 
societat de que estem tractant. Si la institució d'un benefici eclesiistic servia per reproduir 
el sector de la classe dominant, que per imperatius del procés de proelucció no podia accedir 
d s  mitjans de producció, és lbgic que aquesta situació donés líoc a una parallela marginació 
dels mitjans de reproducció biolhgica (les dones), car en cas contrari el problema que resoiia 
el benefici eclesiistic es multiplicaria arl infiniturtz a cada nova generació de fills d'un bene- 
ficiat. Doncs bé, no fa pas gaire temps que el titular d'una fellowship d'un college de Cam- 
bridge o Oxford tenia també prohibit el matrimoni. 1, per si tot aixb fos p o ~ ,  n'hi ha prou 
de visitar qualsevol d'aquells colleges per acabar de confirmar I'homologia que estic defensant. 
Comprovarem que tots tenen una capella adjunta a l'edifici principal. No era únicament la 
devoció dels estudiants piadosos el que s'intentava satisfer amb la construcció d'aquests anne- 
xos, sinó que constituien la seu per a la celebració de misses per a l'inima dels fundadors 
de les fellowships i scholarships del college corresponent! (vid. W. K. JORDAN, Philanthropy 
in England 1480-1660. A Study of the Changing Patterns of English Social Aspirations (Lon- 
dres 1959), i She Charities o f  Rural England 1480-1460 (Londres 1961). 
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lacions socials. La realització d'aquesta mena de transaccions reproduia cada cop 
que tenia lloc la mort d'un membre de la comunitat la xarxa de reciprocitats 
generalitzades que determinaven les relacions econbmiques entre els diferents 
grups domes t i~ s .~  

La socictat rural catalana d'antic regim, en canvi, no era un model de rcci- 
procitat comunitaria, sinó que es constituya a partir d'una estructura de classe 
perfectament definida. Una estructura materialitzada en bona part (tot i que no 
exclusivament) en les relacions de distribució que canalitzava el sistema ccnsa- 
lista, i que proveien la base material per a la reproducció d'un determinat sector 
de les classes dominants. En aquestes circumstincies, apareix com a perfecta- 
iiient lbgic que les fundacions de misses de difunts estiguessin orginicatncnt in- 
tcgrades en la institució del censal. Perque precisament era per mitjii d'aquesta 
institució que el ritual de reproducció social per antonomisia en un context pre- 
capitalista, el culte als morts, havia de reproduir l'específica estructura de classe 
d'aquella societat; i era, així mateix, per mitjii del culte als morts que la maxi- 
mització del capital mtterial invertit en censals podia acomplir-se com a relació 
material d'explotació en la mesura que apareixia sublimada (i, per tant, denegada) 
sota la forma d'una estrategia de maximització del capital simbblic invertit en la 
celebració d'oficis funeraris. 

Hisses de difunts i revolució burgesa 

L'estudi d'un fenomen cultural ens ha dut així fiiis a la mateixa medul.la 
de les relacions socials materials que defineixen la natura d'una determinada 
formació social. Si el culte als morts consistia simplement en la traducció ideo- 
lbgica del rnecanisme de reproducció d'aquelles relacions socials, tot fa pensar 
que llurs alteracions havien de repercutir necessariamcnt també en aqucll meca- 
nisme de re~roducció. El  cu!te als morts sobrevisaué a la descom~osició de la 
i hc i a  societat rural en que desenvolupava una funció tan important? 

«Les institucions fundades pels nostres avantpassats o nascudes quasi espon- 
tiniament en cada contrada ... les escoles comunals i altres fundacions benhfi- 
ques que per llargs segles f ~ r e n  honor i consol dels pobles, que dintrc de si 
tenen tot el necessari per a la vida moral i fins material, han caigut als peus 
del colós tira, I'estat modern.» 23 Així descrivia Torras i Bages el destí que so- 
iriren amb el triomf de la revolució burgesa totes les entitats i organitzacions 
c~dscrites a l'antic regini. Certament, la transició a la societat capitalista significa 
una expansió serise precedents del poder de l'estat. H o  comprovarem en aqucst 
darrer apartat, on intentaré finalment donar compte de com aquesta expansió 
afectj l'embolcall iristitucional vertebrat al voltant de les fundacions de misses. 

Coneixeni amb el nom de desamortització el procés jurídic que regula la 
desarticulació econbmica de 1'Església d'antic regim i la seva consegüent subor- 
dinació política. La Uei que inicia aquest procés en relació amb els béns de la 

22. W. A. DOUGLASS, Death in Murelaga. Funerary Ritual in a Spanish Basqrre Village 
(Sattle i Loiidres 1969). 

23. J. SORRAS I BAGES, Obres completes (Bardona 1935), vol. VI, p. 128. 
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clerecia secular fou la del 2 de setembre de 1841, complementhria d'una altra 
de promulgada el 19 d'agost d'aquell mateix any. El text de la llei de setembre 
comengava de manera forga contundent i declarava béns nacionals totes les pro- 
pietats de la clerecia secular. Contundencia que s'esmorteia rhpidament a la llum 
de les importants excepcions establertes a l'article sise, de les quals ens interes- 
sa especialment la primera: «Se exceptúa de lo dispuesto en los articulas ante- 
riores.. . Los bienes pertenecientes a prebendas, capellanias, beneficios y demás 
fundaciones de patronato de sangre activo o pasivo.» 24 Una manera ben aiguali- 
da de comengar la desamortització que, tanmateix, no va descoratjar l'alcalde 
liberal de la vila de Centelles: un mes després de la promulgació de la llei l'arxiu 
de la Comunitat de Preveres fou segellat i els seus béns confiscats. La resposta 
dels clergues centellencs, d'altra banda, tampoc no es va fer esperar. Martí Pal- 
marola i Ignasi Subirana, preveres arxivers, acudiren immediatament a la Junta 
Inspectora de Béns de la Clerencia sol.licitant que els béns de la Comunitat de 
Centelles fossin declarats no nacionals en base a I'excepció primera de l'article 
sise de la llei del 1841. El que sí que es va fer esperar, en canvi, fou la resposta 
dels poders públics. El 22 de setembre del 1842, quasi un any després de l'a- 
gosarada acció de l'alcalde, la Junta Inspectora trenca el silenci i es pronuncia 
en els termes següents: «Instruido sobre el particular el oportuno expediente en 
méritos del cual se oyeron los pareceres del Assesor y de las oficinas, y resul- 
tando de lo expuesto por el primero que realmente los beneficios de que consta 
dicha Comunidad son de la clase referida ... la Junta en sesión del dia de ayer 
conformándose con el parecer de su Assesor y con lo manifestado por las ofici- 
nas, acordó que la indicada Comunidad de Centellas sea reintegrada en la pose- 
sión y goce de sus bienes.» 's ES Uiurh aixi de moment la Comunitat de l'engo- 
lidora expansió de I'estat liberal. Pero el procés no havia fet sinó comengar. 

L'esdeveniment que acabo de transcriure reflecteix de manera bastant clara 
un dels aspectes més decisius de tot el procés desamortitzador: la conceptualit- 
zació jurídica de les rendes de 1'Església. Nosaltres hem diferenciat, d'una banda, 
entre les fundacions de misses simples i, d'altra banda, les seves dues transfor- 
macions estructurals: les causes pies i els beneficis eclesihstics. La llei féu una 
diferenciació lleugerament diferent. Les fundacions de misses simples i les cau- 
ses pies foren assimilades al concepte de capellanies laicals, a les quals calia 
aplicar la legislació desamortitzadora de 1'11 d'octubre de 1820.% D'acord amb 
aquesta normativa, i segons, sobretot, la interpretació que li va donar la juris- 

24. Vid. M. MARI~NEZ ALCUBILLA, Diccionario de la Adnzinistracidn espaiiola (Madrid 
1916), vol. VI, ps. 720-722; F. TOMÁS Y VALIENTE, El marco político de la desamortixacidn 
en Esparía (Barcelona 1971), ps. 99-113. 

25. APSCC, lligall L/113. 
26. La sentencia del 4 d'octubre de 1872 aclarí que ucuando el fundador de una cape- 

Ilanía la di6 un carácter puramente laical, denominándola capellanía con cargo de miras sin 
haber intervenido en la fundacidn autoridad eclesiástica ni haberse espiritualizado los bienes, 
ni constituido como título hábil para la ordenación, no puede calificarse de colativa, ni ser 
aplicable a ella las leyes referentes a esta clase de capellaníaq que equivalían a verdaderos 
beneficios eclesiásticos, sino que la corresponde el concepto de legado pío, o patronato de 
legos, y constituye una vinculaci6n civil sometida a la ley de 11 de octubre de 1 8 2 0 ~  ( M .  MAR- 
TÍNEZ ALCUBILLA, Diccionario ..., op. cit., vol. 11, ps. 941-942). 
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prud$ncia>' quedava suprimit qualsevol tipus de vinculació perpetua del patri- 
moni, pero no així la mera adscripció d'un capital a la satisfacció d'una detcr- 
minada cirrega espiritual o piadosa. Formalment, doncs, les fundacions dc mis- 
ses simples no varen ser abolides. Sí, en canvi, les causes pies en la mesura que 
significaven l'adscripció d'un capital a favor de determinades famílies, csr en 
aquest cas la cjrrega no podia ser considerada com a «espiritual o piadosa» ni 
es podia aplicar la llei de Beneficencia del 1849. 

Els beneficis eclesijstics, per altra part, foren definits com a cnpclla~~ies col- 
latives i sofriren una historia legislativa que reproduiria fidelment els vaivens de 
la revolució burgesa espanyola. La vigencia de la llei del 19 d'agost de 1841, 
que hcni vist anteriorment, fou suspesa per un reial decret promulgat 1'11 de 
marc de 18.13 i derogada finalment per un altre reial decret el 30 d'abril de 
1852, segons el qual es declaraven subsistents totes les capellanies col4atives cls 
béns de les quals no haguessin encara estat adj~rdicats a les famílies respectives. 
Pero el 6 de febrer de 1855 aparegué un altre reial decret que restaurava la 
vigencia de la llei del 1841 fins que el 28 de novembre de l'any scgüent un 
tercer reial decret suspengué els efectes de l'anteri~r.~!' No fou fins al conveni 
amb la Santa Seu del 1859, addicional a l'antcrior Concordat del 1851, i lega- 
litzat per una llei del 4 d'abril de 1860, que es torna a tractar de la q ü ~ s t i ó : ~  
Tanmateix, la regulació de les capellanies col~latives fou remesa a un conveni 
particular que no aparegué fins el 24 de juny de 1867. 

Aquest conveni particular declara subsistents les capellanies els béns de les 
cluals no haguessin estat reclamats abans de la publicació del reial dccret del 28 
de novembre de 1856. Pel que fa a la resta, Cs a dir, les que havien estat ob- 
jecte de reclamació, calia atenir-se als resultats de llur causa respectiva. En qqual- 
sevol cas, cl conveni disposi que les famílies a les quals els tribunals adjudi- 

27. Vid.  la resolució del 20 d'abril de 1906 a M. MARTÍNEZ ALCUBILLA, Dicciotlerrio ..., 
op. cit., vol. IX, p. 250. 

28. Segons el text refós de les sentencies del 3 i del 30 dc juny de 1855, del 10 de marc 
de 1858, del 20 de setembre de 1864 i del 13 de gener de 186ú, «la ley de 1820 reconoció la 
existencia de jundaciones que no constituyen vinculo, ni mayorazgo, ni fideiconziso, sino un 
conjunto de bienes aníortizados para llenar con sus rentas su pecttliar objeto, en ctcyo caso 
deben declararse subsistentes después de dicha ley y a pesar de ella ... estando por lo mismo 
exceptuadds de las disposiciones de la misma las fundaciones meramente benéficas o piadosas 
crcyos bienes izo estén destirzdos a determinadas familius o personas y comprendidos ett la Zcy 
de Benefice~tcia de 1849, que determinó los bienes propios de la Beneficencia, aictorizarzdo la 
existc~cia de establecit~jzc~ztos de este orden, aunque estén futzdados por particulares y puestos 
bajo la dirección o tittcla de sus parientes ... doctrina que es reiteración de la attteriornzetztc 
declarada y expresiva: 1." de que las fundaciones meramenle berr&jicus o piadosus no quederz 
abolidas por la mencionada ley de 1820, cuyos preceptos se limitan a lar ftrndaciones estable- 
cidas en favor y iltiiidad de los parientes de los fundadores o de las familias designadas en la 
jz~ndación, y 2.4 de que IZO alteraba la natr~raleza y esencia de  lur meramente benificus como 
la de dotar doncellas pobres de un pueblo, la everztualidad de haber parientes pobres del fun- 
dador, que debieran percibir la dote preferentemente» (M. MARTÍNEZ ALCUAILLA, Dicciona- 
rio ..., op. cit., vol. 11, p. 285). Malgrat la insistencia del tribunal suprem en el carictcr no fa- 
miliar de les fundacions benkfiques no afectades per la llei del 1820, les causes pies de la 
parroquia de Centclies, segans les meves dades, encara continuaren beneficiant fainílies detet- 
minadcs durant molt de temps amb posterioritat a la promulgació d'aquesta llei desvincu- 
ladora. 

2 M. MART~NEZ ALCUBILLA, Diccionario ..., op. ctt., vol. 11, ps. 916-919. 
30. Ibid., vol. IV, ps. 160-161. 
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quessin els béns de les capellanies haurien de redimir les carregues que pesessin 
sobre aquestes amb deute de l'estat al 3 %. Pero en relació amb la nostra par- 
roquia de Centelles ens interesa particularment la normativa específica per a 
les comunitats de beneficiats de la corona d'Aragó establerta a l'article 22. Se- 
gons aquest article, «los bienes, censos y demás derechos reales, que constituyen 
su dotación, se conmutarán en la forma prescrita en el Convenio de 25 de Agosto 
de 1859.. . en inscripciones intransferibles de deuda consolidada de 3 por 100, 
que se entregarán n la respectiva comunidad a la que pertenezcan los bienes».31 

D'acord amb els llibres de comptes de la Comunitat, la determinació de la 
renda global per la partida corresponent al lievador de censals, és a dir, per les 
rendes procedents de les fundacions de misses, fou practicament absoluta fins 
l'any 1857. A partir d'aleshores comen$ a minvar i evoluciona de manera in- 
versa a les rendes procedents de l'estat: 

any ingrés net censals % estat Yo resta 96 

(Les quantitats han estat arrodonides a Uiures) 

No fou fins al bienni 1366-67, per tant, precisament quan va promulgar-se 
el conveni particular a que m'acabo de referir, que tingué lioc la substitució de 
les rendes dels censals per les de l'estat -majoritariament, r2.dits del deute pú- 
blic- com a font de recursos fonamental de la Comunitat. En els anys succes- 
sius la partida del llevador continua apereixent als pressupostos pero fornint 
una quantitat sempre inferior -excepte el 1869- a les rendes estatals. Final- 
ment, el 1879 s'hi féu la darrera anotació, amb un import de només 15 lliures." 

La desaparició de les rendes procedents de les fundacions de misses i la seva 
substitució per rendes estatals significa, Ibgicament, la f i  de tot el sistema. En 
la nova forma de vida social que bategava darrere d'aquest canvi, 1'Església ja 
no representaria l'únic administrador de l'excedent simbolic de la comunitat, sinó 
que aquesta funció correspondria als aparells ideolbgics de l'estat, dels quals 
l'Església, merc2.s al procés de substitució de rendes a que m'acabo de referir, 
hauria d'esdevenir un mer apendix. Parallelament, també es desenvoluparia un 
canvi importantíssim en la forma d'extracció de l'excedent econbmic, que es des- 
placa fonamentalment de l'esfera de la distribució a l'esfera de la producció en 
la mesura que aquest nou tipus de societat comportaria l'expropiació del pro- 
ductor de les seves condicions objectives; per la qual cosa, institucions com ara 
el censal, que formalitzaven un mecanisme d'extracció de l'excedent econbmic 

31. Ibid., vol. 11, ps. 920-922. 
32. APSCC, vol. K/9. 
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adscrit a les relacions de distribució i que, per aquesta raó, implicaven (o sim- 
plement toleraven) un procés de producció no alienat, adquiririen, en el millor 
dels casos, una significació totalment marginal?' Així mateix, en una formaci6 
social dominada pel mode de producció capitalista la reproducció social d'aqiiells 
que no poden heretar la terra ja no hauria de plantejar cap problema, ates que 
la terra havia deixat de constituir el mitji de producció fonamental; i, així ma- 
teix també, la mercantilització de l'economia que comporta aquell mode de pro- 
ducció hauria de provocar un augment extraordinari de l'índex de mobilitat so- 
cial, de manera que la mort dels individus ja no seria l'únic fenomen, ni tan 
sols el més important, que donaria lloc a l'alteració de les titularitats jurídiques 
fonamentals. 

En aquest context, el culte als morts, tal com l'he anat analitzant al llarg 
d'aquest article, perd totalment la seva significació sociolbgica, juntamcnt amb 
les formes concretes en que apareixia institucionalitzat. 


