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INTRODUCCIÓ 

Dins la senyoria, sigui territorial o jurisdiccional, el mas és utilitzat com a unitat de tributació. 

El mas representa una peça clau de l’engranatge de percepció de rendes i censos. Però a la 

vegada és, també, el centre d’una unitat d’explotació familiar que condiciona i vertebra l’espai 

agrícola que té al seu voltant1, en modifica el paisatge i esdevé també un dels eixos essencials 

d’articulació del territori i del poblament. 

El terme castral de Subirats, a l’actual comarca de l’Alt Penedès, serà l’àrea geogràfica de 

referència de la present comunicació. Organitzat internament en vàries parròquies com són la de 

Sant Pere de Subirats, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Pere de Lavern o Sant Pau d’Ordal, dins les 

quals s’hi desenvolupen formes d’hàbitat diferenciades. En algunes, com la parròquia de Sant 

Sadurní, on hi predomina clarament l’hàbitat concentrat,  i en d’altres on la majoria de la 

                                                      
1 E. MALLORQUÍ, «Fronteres a escala local: les parròquies del bisbat de Girona del segle XIV», Annals de 
l’Institut d’Estudis Empordanesos. Actes del Congrés: Fronteres, Figueres, Institut d’Estudis 
Emporanesos, 2011, 163-194, 185. 



població habita en un seguit de masos dispersos, com ho són Sant Pere de Lavern o Sant Pere de 

Subirats. 

L’objectiu principal de la present comunicació és situar el mas, o la masia, com un dels 

principals protagonistes de la implantació del contracte de rabassa morta a l’àrea de la Plana del 

Penedès al llarg del segle XVIII i, alhora, evidenciar el seu important paper en la configuració 

del poblament penedesenc en els darrers tres-cents anys. Unes traces que, en la majoria 

d’ocasions, encara són visibles a simple vista. El punt d’arrencada serà el segle XV moment en 

el que cal situar les causes profundes que portaren a l’expansió de la vinya al llarg del segle 

XVIII. La font documental de referència consistirà en un seguit de capbreus amb una cronologia 

que es mou entre els segles XV i XVII2. 

 

ANTECEDENTS.  

A la Catalunya Vella, tot i l’abundant presència de masos, cal situar-hi un tipus d’hàbitat 

articulat al voltant de sagreres. En les terres de ponent del Llobregat, sobretot a l’àrea del 

Penedès, cal parlar –més aviat- del poc èxit d’aquest model d’articulació de l’espai. Maria Soler 

Sala argumenta, en la seva tesi doctoral3, els principals motius del fracàs. Primerament l’hàbitat 

es va concentrar, durant més temps i degut a la perillositat de la regió, al voltant dels nuclis 

encastellats. En segon lloc, la falta de garanties de protecció dels nuclis establerts al voltat de les 

esglésies provocava que les sagreres no fossin un reclam a l’hora d’establir-s’hi. Finalment, a 

l’abandonar-se els espais elevats per noves zones establertes a la plana,  els nous espais escollits 

seran aquells amb un major dinamisme comercial, establerts en importants cruïlles de camins i 

                                                      
2 Un cabreve simple y sin fin de diferentes reconocimientos hechos  por diversos sujetos  a favor de Doña 
Aldonza de Cervellon, procuradora del noble Don Guerau Alaman de Cervellon su marido de ciertas 
casas, terminos y otras cosas en Subirats (1421-1422). Arxiu Ducal de la Casa Medinaceli a Catalunya 
(ADCM) r:834, F.672-693. Capbreu de las Rendas de la Iglesia de Sant Sadurni de Subirats del any 1431. 
Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Ordenes religiosas militares(ORM), Gran Priorato, 340.  
Capibrevium ecclesie parrochialis Sanctii Saturnii de Sobirats (1443-1444/ 1503-1505). Arxiu Comarcal 
de l’Alt Penedès (ACAP), Capbreus, 331.  Capbreu de Sant Sebastià dels Gorgs (1484-1497). ACAP, 
Capbreus, 293. Capibrevium redditum beneficci Sancti Michaelis de la Foradada (1495-1496). ACAP, 
Capbreus, 297.  Capibrevium redditum rectorie Sancti Petri castri de Subirats (1496). ACAP, Capbreus, 
315. Copia simple de un cabreve, de 23 reconocimientos hechos por distintos posehedores de varias 
tierras, mansos sitos en el castillo y parroquia de Subirats y de su termino al Magnífico Miguel Gralla, 

como Señor del Castillo  y Baronia de Subirats, con excepción del tributo anual a que estaban obligados 

para cada uno dellas (1523) (ADCM, r.835, f.168-194). Confessions dels hòmens de Sant Pere de 
Subirats (1567), ACAP, Capbreus, 731. 
Capbreu de les rendes del terme de Subirats. Rebut en poder de Lluís Argenter, burgés i notari de 
Vilafranca. (1614-1620),  ACAP, Capbreus, 737. 
3 M. SOLER SALA, «Els espais d’intercanvi. El mercat en el procés en el procés de gènesi i consolidació 
del feudalisme al comtat de Barcelona (segles IX-XIII)», Tesi Doctoral, Director: A. RIERA MELIS, 
Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2003, 
383-392. 



que ja hauran consolidat algun mercat d’escala local. Les sagreres que s’hagin instal·lat, doncs, 

en zones pròximes a les vies de comunicació en sortiran reforçades, per contra aquelles que 

s’hagin establert en àrees més remotes no aconseguiran complir amb la finalitat amb la que 

havien nascut. 

El poblament de la Marca del comtat de Barcelona, doncs, s’articula de manera diferenciada de 

la d’aquells indrets on el pes de l’hàbitat concentrat hi té una incidència notable. Tanmateix les 

sagreres hi són presents, en els casos on es compleixen els requisits, i un cas molt clar és el de 

Sant Sadurní. Aquest parròquia s’alça en plena depressió prelitoral a una distància pròxima al 

castell de Subirats. La seva ubicació, en la cruïlla de camins que unia el camí de Barcelona amb 

el que anava del castell de Subirats al de Lavit4, és fonamental per la seva consolidació i va 

propiciar l’aparició al voltant de l’església d’un petit nucli de cases5, que s’haurien configurat a 

partir d’una originària sagrera, d’aquí que la zona pròxima a l’església sigui coneguda, al llarg 

del segle XV, amb aquest nom:  

«Item quadam peciam terra infra dictam parrochiam in loco vocato sagrera(...). Et terminatur 

dictam pecia terre ab una parte in camino publico qui tenditur de dicta villa ad riariam dela 

bern.(...) Ab alia parte partim in dictam ecclesiam et partim in orto rectorie predicte vila.6».  

El nucli concentrat de Sant Sadurní s’estructurava al llarg del camí reial7, d’aquí el seu 

urbanisme allargassat. Camí, que a l’entrada del poble, es convertia –segurament- en el carrer 

principal8. Com la majoria de nuclis establerts al costat de les vies de comunicació Sant Sadurní 

disposava d’un hospital per albergar a tots els homes de paratge que s’hi trobaven de pas9. Al 

davant de l’església s’hi hauria d’ubicar la plaça major anomenada, al llarg dels segles XV i 

XVI, amb el nom de Plaça de l’Om10. A través d’algunes confessions, com ara «in via publica 

quo itur fora mur11», es pot saber que el nucli de Sant Sadurní, es trobava emmurallat. S’hi 

                                                      
4 M. VIVES TORT, «L’evolució històrica de la xarxa viària entre el Llobregat i el Foix. Des de l’època 
romana fins el tercer decenni del segle XX». Tesi Doctoral. Directors: R. NAVARRO i J. VILÀ-VALENTÍ, 
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, Departaments de Prehistòria, Història 
Antiga i Arqueologia i Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional, Barcelona, 2007, 
p. 493. 
5 Anomenat en alguns documents com la vila nova del Castell de Subirats. M. COLL ALENTORN. Textos i 
Estudis de Cultura Catalana. Volum II, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992, 83. 
6 Confessió del batlle Joan Ripoll. ACAP, Capbreus, 331, fol.12r-12v. 
7 «ab alia parte cum camino publico quo itur ad Civitatem Barchinona» (ACAP, Capbreus 315, fol.6r) 
8 ADCM, r.834, f.675. 
9 En el testament de Blanca (1328), muller d´Alemany de Subirats, la difunta deixa diversos mobles i sous 
a l’Hospital de Sant Sadurní.  ACAP, Pergamins, 198.  
10 «Platea de l’Hom» ACAP, Capbreus 315, fol.20r 
11 ACA, ORM, Gran Priorato, 340, fol.5r   



documenta també la presència de portals12, i fins i tot «quadam turrim que est in muro dicti 

loci
13». 

 Sant Sadurní, però,  no deixa de ser una illa semi-urbana en un mar de masos i terres de conreu. 

En la major part del terme del castell de Subirats hi predominava l’hàbitat dispers. Un territori 

on no tots els masos que s’hi alçaven eren iguals. Pere Benito documenta,14 a la Marca del 

comtat de Barcelona, un seguit de masos importants que es caracteritzaven per tenir entre les 

seves dependències una torre15. Els masos torre, característics dels segles XI-XIII, tenien 

l’objectiu de gestionar les importants dominicatures senyorials i solien ser, també, la seu d’una 

batllia. Aquest és el cas de la la torre bastida al nucli de Monistrol d’Anoia. L’edificació, 

documentada des d’inicis del segle XII, seria la base de la batllia que el monestir de Sant Cugat 

tindria a la zona «ipasm turrem de Munistrol cum domibus, cum exibus et regressibus suis et 

baiuliam; (…) ipasm turrem cum ipsa baiulia  et cum fevis indivisibiliter
16». La gleva adscrita a 

aquest tipus de masos sobrepassava, amb escreix, les possibilitats d’autosuficiència familiar a 

l’hora de treballara-la i, degut a això, acostumaven a sotsestablir part de les seves tinences.  

Tant els nuclis encimbellats com els masos torre, passant per la major rellevància de  l’hàbitat 

dispers i la creació de nuclis concentrats al costat de les cruïlles de camins, són elements 

característiques del poblament del Penedès Medieval. Malgrat els canvis que es produïren a 

partir del 1348, degut a les successives crisis cícliques que marcaren el final de l’Edat Mitjana, 

les bases organitzatives del poblament ja estaven posades i tot el que en seguirà es pot 

considerar una evolució del pòsit medieval. 

 

EL DARRER SEGLE DE L’EDAT MITJANA. 

Des de mitjans del segle XIV el sistema feudal entra en un espiral de crisis endèmiques i 

complexes que fan trontollar els fonaments sistèmics del règim17. Una crisi demogràfica 

provocada per les mortaldats de la Pesta Negre de 1348 obra la porta a una contracció brutal de 

la població que propiciarà, entre moltes d’altres conseqüències, la davallada de les terres 

                                                      
12 ACA, ORM, Gran Priorato, 340, fol.6r 
13 ADCM, r:835, f.677   
14 P. BENITO, Senyoria de la terra i tinença pagesa al comtat de Barcelona (segles XI-XIII), Barcelona, 
CSIC, 2003. 
15 L’autor apunta l’ús polivalent d’aquest espai que tenia una clara funció militar per s’usava alhora com 
un  espai d’emmagatzematge de cereal.  
16 J.RIUS,  Cartulario de Sant Cugat del Vallès, vol. III, Barcelona, CSIC, 1946,  doc. 878. 

17 P. BENITO, « Fams i caresties a la Mediterrània occidental durant la baixa edat mitjana. El debat sobre 
<les crisis de la crisi», Recerques: història, economia i cultura, 49, Barcelona, 2004, pp.179-194 



conreades i la irrupció, amb força, dels anomenats masos rònecs. La majoria d’aquests efectes 

es deixen sentir amb força dins el terme de Subirats.  

Des de finals del segle XV es produeix un notable increment de masos rònecs a la 

documentació. La seva irrupció entre els capbreus consultats, a partir de 1480,  sembla motivada 

per l’increment de nous establiments d’antics masos que haurien quedat deshabitats d’ençà del 

moment de la contracció medieval. Aquests masos no s’haurien posat en funcionament a inicis 

de segle, segurament, per la cruesa de la crisi en aquells moments. 

 

La nova en funcionament de masos i terres estaria indicant un possible millora ja que 

evidenciaria la tendència a nous establiments; uns establiments  que tindrien com objectiu 

principal les peces de terra, o gleves, que restaven adscrites als masos. Una segona causa que 

provocaria la irrupció dels masos rònecs entre la documentació s’hauria de buscar en la 

promulgació, l’any 1486, de la Sentència Arbitral de Guadalupe. En aquest text havia quedat 

resolta una clàusula primordial pels senyors com era la del restabliment, a nous propietaris, dels 

masos que haurien quedat abandonats. Per tant doncs, l’important increment de masos rònecs 

s’hauria pogut veure motivat per la promulgació del document que posava punt i final a les 

reivindicacions remences de la Catalunya Vella.  

Si es para atenció a la distribució parroquial es pot veure com la parròquia més afectada per 

l’abandó dels masos és la de Sant Sadurní. A finals del segle XV un 58% dels masos rònecs es 

troben en aquesta parròquia, que representa el principal nucli concentrat del terme castral. En les 

parròquies amb una major incidència de l’hàbitat dispers (Sant Pau d’Ordal, Sant Pere de 

Lavern i Sant Pere de Subirats) els percentatges oscil·len entre el 12 i 15%. Tot el conjunt de 

masos localitzats als encontorns del nucli de Sant Sadurní estaria indicant, molt probablement,  



una major importància del poblament dispers en aquesta parròquia durant el període d’expansió 

medieval18.  

El segle XV és, sens dubte, un moment de canvis profunds en les relacions entorn de la terra. Al 

llarg d’aquest segle tant convuls també és produeix una increment de les mides de les terres 

adscrites a masos, a la vegada que els masos s’acostumen a dotar, només, d’una sola gleva. Tal i 

com es pot veure en la segona de les gràfiques es passa, entre el 1420 i el 1523, d’un 40% a un 

81% els masos que tenen com a gleva una sola peça de terra. La variabilitat de peces de terra 

que restaven adscrites als masos, a inicis del segle XV, cau en detriment d’homogeneïtzar el 

mas amb una sola gleva. El primer que es pot pensar al analitzar  el procés és que s’ha produït 

una reducció de mida de la majoria de gleves, però és, realment, el contrari. Les mides de les 

terres, entre el 1400 i el 1500, tendeixen a augmentar. Entre 1484-1496 la majoria de gleves 

mesuraven entre 0 i 3h, l’any 1523 la situació és força diferent, ja que els masos amb gleves 

entre les 4 i 7h representen la majoria (62%).  Aquest increment sembla motivat per iniciativa 

senyorial que té un clar interès en posar el màxim de terres en funcionament. D’aquesta manera 

el que es fa és aglutinar diverses peces de terra que, en aquells moments d’expansió, haurien 

estat establertes per separat. Aquest mecanisme, sembla força plausible a partir d’informacions 

com la que proporciona Berenguer Guerau, del mas de les Garrigues, "quadam peciam terre 

quod antiquitatus erat tres peciole
19
”. Aquesta eventualitat el que provocaria és la reducció del 

nombre total de peces de terra, aquestes no pel fet de ser més grosses serien més fàcils 

d’establir, però s’hauria reduït el nombre total d’erms a posar en funcionament20. 

                                                      
18 Segons Josep M. Fernandez Trabal i Antoni Riera Melis, les petites viles semi rurals s’incrementarien 
enormement al llarg de la Baixa Edat Mitjana, en el cas de Sant Sadurní, parròquia que no podem 
considerar com a vila, succeiria el mateix? J-FERNANDEZ TRABA; A. RIERA MELIS « La crisi econòmica i 
social al camp», dins E. GIRALT, (ed) Història Agrària dels Països Catalans, Publicacions de la 
Universitat de Barcelona, Barcelona, 2004, pp.119-179,p.143 
19 ACA, ORM, Gran Priorato, 340. fol.9v 
20 En d’altres confessions, també és pot veure com es confessen vàries peces de terra, com en el cas 
d’Antoni Guilamany en què en un mateix pagament concentra “omnes illas terras sive honores” o 
“quatour peciolas terre” (1421). ADCM, r:834, f.683. 



 

El darrer dels nombrosos canvis al qual caldria fer una explícita referència és el de l’evolució 

dels censos que els masos confessen satisfer. Entre el 1421 i el 1523 s’inverteix completament 

la tipologia dels pagaments. Si a inicis de segle els censos mixtes21 són els preeminents, amb un 

50% censos sufragats d’aquesta manera, l’any 1523 són del tot minoritaris, amb un 17% del 

total. El procés sembla força clar, el canvi gradual de censos sufragats en espècies per aquells 

censos que es paguen en moneda. Si ens fixem en l’evolució d’aquests darrers veurem com 

s’incrementen del 19%, entre 1421-1423, fins el 62%, a inicis del segle XVI. 

 

El segle XV, doncs, apunta diverses tendències que caldrà continuar analitzat en els segles 

posteriors, que és el que es desenvoluparà en el següent apartat. Caldrà veure l’evolució dels 

masos rònecs i la seva incidència entre el total de masos existents en els límits del terme castral, 

de la mateixa manera que caldrà analitzar les gleves dels masos i els seus pagaments. 

 

DESPRÉS DE 1486: CANVIS O CONTINUÏTATS?  

                                                      
21 Censos que combinen el pagament en moneda i espècie. 



El segle XV s’havia considerat, tradicionalment, un punt d’inflexió en la història agrària 

catalana, en part degut a la promulgació, l’any 1486, de la Sentència Arbitral de Guadalupe.  

Actualment, però, alguns autors en qüestionen la seva transcendència real, tot considerant que 

les continuïtats foren moltes més que els canvis22. En el present punt s’analitzaran tots els 

aspectes que ja s’havien apuntat en l’apartat anterior. Per fer-ho s’annexaran a les seqüències 

cronològiques ja estudiades les noves notícies que proporcionen els capbreus del terme de 

Subirats dels anys 156723 i 1614-162024. Aquesta metodologia permetrà veure els possibles 

canvis o continuïtats que es produïren d’ençà del segle XV.  

 

Els masos rònecs 

El mas, entès com aquella unitat d’explotació familiar que consta d’un espai d’habitatge – 

masia- i un conjunt de terres de conreus –gleva-, tot i restà absolutament enderrocat es manté 

com a entitat. D’aquesta manera al terme castral de Subirats, a diferència d’altres termes castrals 

de la Plana penedesenca25, els masos no s’acostumaven a disgregar a través de nous 

establiments sinó que, normalment, s’establien a un nou propietari en un lot comprès per un 

conjunt de terres de conreu i una antiga edificació que, en moltes ocasions, es trobava 

completament enrunada.  

                                                      
22 E. SERRA. « El règim feudal català abans i després de la Sentència Arbitral de Guadalupe» dins 
Recerques: història, economia i cultura, 10, Barcelona, 1980, pp. 17-32. P. GIFRE i RIBAS, R. LLUCH 
BRAMON  « Continuïtats del mas català abans i després de la Sentència Arbitral de Guadalupe» dins  
Annex 42: El mas català durant l’Edat Mitjana i Moderna, CSIC, 1999, pp. 549-610.  
23 Confessions dels hòmens de Sant Pere de Subirats (1567), ACAP, Capbreus, 731. 
24 Capbreu de les rendes del terme de Subirats. Rebut en poder de Lluís Argenter, burgés i notari de 
Vilafranca. (1614-1620),  ACAP, Capbreus, 737. 
25 Vegi’s l’exemple de Sitges, estudiat per Carme Muntaner. C.MUNTANER, « Terra de masos , vila de 
mar. El territori del Castell de Sitges entre els segles XIV i XV, segons els capbreus de 1360, 1409 i 
1418». Treball Diploma d’Estudis Avançats Inèdit, Tutora: Teresa Vinyoles, Departament de  Història 
Medieval, Paleografia i Diplomàtica, Barcelona, 2008. 

 



 

En la seqüència cronològica que s’ofereix es pot veure com el nombre de masos rònecs tendeix 

a mantenir-se al llarg de tot el segle XVI i principis del XVII. Tot i que els percentatges mostren 

petites oscil·lacions, l’existència de masos rònecs és, des de la seva aparició documental cap a la 

dècada de 1480-1490, molt important. Cal pensar que entre els anys 1614-1620 un 48% dels 

masos localitzats entre la documentació consten com a masos deshabitats i enrunats. 

La utilitat principal dels masos rònecs és, fonamentalment, la gleva que encara hi resta adscrita, 

unes terres que eren, normalment, d’una mida destacada. L’antic mas que restava deshabitat i 

enderrocat podia ser utilitzat, tal i com apunta Bartomeu Mir en la seva confessió, amb alguna 

que altre finalitat: “in qua quidem petia terre est constructi quoddam ovile et herea et 

antiquitatus in dicta petia, ad latus dictum ovile, erat constructus et edificatus mansus vocatus 

lo mas Curt o lo mas Vilanova, pro nunc dirrutus et inhabitatuts
26”. El mas Curt o Vilanova, 

                                                      
26 Confessió de Bartomeu Mir. ACAP, Capbreus, 737, fol. 97r. Aquest mateix ús es dóna al mas Gabirol, 
que un cop enderrocat és utilitzat com a corral. ACAP, Capbreus, 737, fol.163v 

Mapa 1. Partides de terra corresponents al mas Curt o Vilanova 



però, pel que sembla portava força temps en ruïnes, en el capbreu de 1523 Joan Mir ja confessa 

tenir un mas que rep el nom de mas Vilanova i que ja consta com un mas derruït27 De la família 

Mir, representat d’una de les majors nissagues de pagesos grassos del terme de Subirats, se’n 

conserven el conjunt de mapes que Jaume Mir Molins (1826-1874) va elaborar a través de les 

diverses escriptures notarials dipositades en el seu arxiu familiar, on hi consten també les 

partides de terra corresponents a l’antic mas Curt o Vilanova. 

En alguns casos el propietari del mas es veu amb l’obligació de reedificar el mas rònec que 

posseeix. Aquest és el cas de Joan Cartró, pagès del terme de Gelida, que posseeix un mas a la 

parròquia de Sant Pere de Lavern. En la seva confessió s’especifica que el mas, del qual no 

n’esmenta el nom i en el que hauria de fer continua residència, haurà de ser refet per ell mateix: 

“Totum ipsum mansum meum in quo meum teneor facere domiciulium pro nunc dirrutum et 

desabitatum, pro me nunc noviter (...) erigere et redificare
28”. Fins i tot, en alguns casos, 

s’especifica el termini amb el qual el mas haurà d’estar enllestit. Joan Mestre que posseeix, a la 

parròquia de Sant Pere de Lavern, el mas Gabirol promet al senyor "que infra quindecim annos 

tenebo dictum mansum habitatum et affocatum et redifficabo illum de nova sine dilatione infra 

dictum tempus
29". En ambdós exemples cal pensar, ja que així ho especifica la documentació, en 

l’existència d’un possible afocament que obligaria a la reedificació del mas. L’objectiu final, 

doncs,  no seria altre que haver-lo de tenir permanentment ocupat.   

La major part dels masos rònecs, que s’havien generat durant la fase de contracció feudal, resten 

–en la seva major part- com a elements quotidians del paisatge dels primers segles de l’Edat 

Moderna. Quan el mas, o el que queda del mas, desapareix del tot hi ha una cosa que perdura: el 

topònim. Moltes de les terres capbrevades, que són definides pels confessants com a terres de 

conreu tenen un toponímia relacionada amb el mas que en el seu moment hi existia. És el cas de 

la terra que confessen, l’any 1567, Antoni Batlle i Joana, pagesos de la Granada del Penedès, en 

la qual es diu el següent: “Totam illam petiam terre quam nos habemus et possidemus in 

termino dicti castri de Sobirats et intus parrochiam Sancti Petri de Lavern, in qua quidem petia 

terre antiquitatus solebat esse constructus et edificatus mansus Torras(...)
30”.  La prolongada 

duració dels masos rònecs tindrà, com veurem més endavant, unes conseqüències estretament 

relacionades amb l’acumulació de predis agrícoles per una part de la pagesia de la Plana del 

Penedès.  

 

 

 
                                                      
27 Confessió de Joan Mir, ADCM, r.835, f.174-177. 
28 Confessió de Joan Catró, ACAP, Capbreus, 737, fol.168r 
29 Confessió de Joan Mestre, ACAP, Capbreus, 731, fol.89v 
30 Confessió de Antoni Batlle i Joana, la seva muller, ACAP, Capbreus, 731, fol.131r 



Els pagaments 

Si s’analitzen tots els pagaments als que els masos estan subjectes i se’n fa una comparativa 

amb les noves dades que aporten els capbreus dels segles XVI i XVII és pot veure, malgrat, 

alguns alts i baixos que la tònica és manté. Els censos mixtes, que han estat els més habituals en 

les etapes de transició entre els pagaments en espècie vers nous pagaments en moneda, 

tendeixen a anar desapareixent paulatinament. Si l’any 1420 la tipologia de censos mixtes 

representava el 50% del total, la seva reducció és gradual i prolongada en el temps, però la seva 

importància a inicis del segle XVII és irrisòria. Per contra els censos que es confessen pagar en 

moneda augmenten, tot i alguna davallada, en importància. En el darrer dels capbreus analitzats 

aquesta tipologia representava el 75% dels pagaments.  

 

Els censos en espècie, malgrat algunes davallades importants com la de 1484-1497, es 

mantenen. Molt probablement els receptors de les rendes no volien deixar de rebre unes rendes 

tant lucratives, com ho són els cereals i el vi, que podien col·locar fàcilment al mercat. Seguint 

amb aquesta línia caldria apuntar, també, que les senyories laiques no van deixar de percebre, al 

llarg de l’Edat Moderna, les dècimes de tots els fruits i de carnalatge d’aquells conreus i animals 

que es produïen al mas. Això provoca que malgrat la puixança dels censos en moneda i 

l’extinció definitiva dels censos en espècie proporcionals –tasca, quart, cinquè o braçatge31-  una 

gran part de l’excedent camperol continuï omplint els graners, estables i cellers dels senyors 

feudals32.    

                                                      
31 Aquesta tipologia de censos, habitual els segles XII-XIV s’extingí completament a mitjans de segle 
XV.  
32 Entre 1567 i 1620 un 61% dels masos estan subjectes a la prestació de la dècima. El 94% de les 
dècimes  reverdeixen al senyor del castell, un 5% a institucions eclesiàstiques de dins i fora del terme 



La mida de les terres 

Pel que les terres i les seves mides és on més és pot apreciar el notable augment de terres al que 

els masos estan subjectes. L’augment sistemàtic de la majoria de gleves és constant al llarg de 

tota la cronologia analitzada33. Si a finals del segle XV el 62% de les gleves adscrites a masos 

tenien una mida que oscil·lava entre les 0 i les 3 hectàrees (h) a inicis de segle XVII aquestes 

només representaven el 14%. Per contra si ens fixem en la part alta de la forquilla veurem un 

increment brutal de grans peces de terra. Només el 9% de les terres capbrevades entre el 1503 i 

el 1505 tenien entre les 10 i les 20h, l’any 1567, en canvi, havien augmentat fins el 26%.  

 

A inicis del segle XVII l’augment, tot i la lleugera davallada de les terres entre les 10 i les 20h, 

és segueix produint. Tant és el cas que un 30% de les terres adscrites a masos sobrepassen la 

considerable extensió de més de les 20h. Masos que arriben a tenir predis de 34, 51, 68 o fins i 

tot, com és el cas del mas Sonet de la Costa34, 102 hectàrees.  

Aquest augment sistemàtic proporciona als propietaris d’un mas estar en disposició d’una gran 

quantitat de terres de conreu, terres que s’escampen per la plana o per la muntanya i que arriben, 

com s’ha vist, a mides enormes. Dins del grup de pagesos de mas, però,  se’n desmarca,  cada 

vegada a més distància, una minoria de grans propietaris que disposa de grans extensions de 

                                                                                                                                                            
castral (Sant Pere de Subirats, la Pia Almoina o el Benefici de Santa Eugènia de la Seu de Barcelona) i en, 
només, un únic cas són sufragades a altres senyories de la zona, com és el cas de la família Masdovelles.   
33 En aquest punt només s’estudia l’augment de mida de les terres que resten adscrites als masos, sense 
tenir en compte l’augment sistemàtic de terres d’aquelles famílies camperoles més avantatjades. Aquest 
anàlisi és durà a terme en un punt posterior de la present comunicació.  
34 El mas Sonet de la Costa disposa de 102 hectàrees de conreu, a més en la confessió s’especifica que 
100 jornals són de terra cultivada i uns 200 de bosc. ACAP, Capbreus, 731, fol.105v.  



terra. L’any 1567 els masos de més de 20h arriben a controlar el 55% del total de terres de 

conreu adscrites a masos, una xifra que s’enfila fins 67% l’any 162035.  

Finalment, i per tal de cloure l’apartat, sembla que s’hauria de situar una continuïtat de tots els 

processos que s’havien insinuat ja a les acaballes de l’Edat Mitjana. La presència important i 

constat de masos rònecs disseminats arreu del terme de Subirats  o la continuïtat de la tipologia 

dels pagaments així ho testifiquen. L’augment significatiu dels predis que resten adscrits a 

masos també s’havia començat a detectar, malgrat que s’hagi produït un procés accelerat 

d’aquest fenomen entre mitjans del segle XVI inicis del XVII. Una ritme que s’hauria de 

vincular a les dificultats pròpies d’un període de crisi com ho és el segle XVI.  

 

ELS MASOS I LA SEVA CONCERTACIÓ. 

Un dels fenòmens, però, que mereix ser analitzat amb més deteniment i, per tant, convé tractar-

lo en un punt a part, és el de la concentració de masos en mans d’un sol nucli familiar. Fins ara 

s’ha parat atenció al mas i les seves característiques físiques obviant-ne completament els 

membres que els habitaven. En el present apartat analitzarem, doncs, els grups familiars que hi 

feien residència, els treballaven i engrandien, en la mesura del possibe, els seus predis a través 

de compres i nous establiments.  

La concentració de masos –com s’aprecia a la gràfica posterior- és un fenomen que es produeix, 

gairebé, des d’inicis del segle XV. Entre el 1421 i el 1445 el 46% dels capbrevants  confessa 

trobar-se en disposició de més d’un mas. El 1567 la xifra arribava fins el 52% i, pocs anys més 

tard, entre 1614 i 1620 es reduïa fins el 47%. Malgrat els alts i baixos es pot constatar que una 

immensa majoria de propietaris de mas en posseïa més d’un. 

El mecanisme de concentració es podia produir de dues maneres diverses. En primer lloc, en 

nombre d’importància, trobem els pagesos que tenien establert més d’un mas. Aquest procés es 

ben visible a la documentació ja que en el moment de la confessió cada un d’aquests masos 

apareix per separat.  Per tal d’exemplificar-ho, fixem-nos en la confessió de Joana Batlle que 

l’any 1567 confessa tenir tres masos, com són el mas Batlle, en el que fa domicili, i els masos 

Rossell i Tristany, ambdós completament derruïts. 

                                                      
35 Entre 1614 i 1620 del total de 888h. adscrites als masos de la regió 595 estan en disposició dels 
membres més avantatjats de la pagesia de la zona, mentre que 293 es reparteixen entre tots els petits 
masos que existeixen al terme de Subirats.   



 

En segon lloc trobem els masos als quals dins els seus límits originaris s’hi ha aglevat36, és dir 

unit, un segon o un tercer mas. Amb aquest mecanisme el nou mas resta conformat pel mas 

originari i tots els nous masos que s’hi ha annexat.  L’any 1567, en la confessió de Macià Carbó, 

que confessa tenir el mas Puig Fedó, hi trobem un exemple força explícit del que s’està dient: 

“Totum ipsum mansum meum in quo meum facio domicilium vocatum  de Puig Fedó, situm in 

dicta parrochia Sancti Petri de Lavern(...)in quo quidem mansum sunt aglevti et unitii mansus 

vocatus del Torost, et alter vocatus de Puig Dènia et alter vocatus lo Casal dirruti et 

desabitati
37
”. El procediment d’aglevament permet una major unitat de les propietats ja que el 

mas originari augmenta la seva capacitat en terres de conreu i, a la vegada, s’hi estipula un sol 

pagament per tot el lot.  

La concentració del nombre de masos en mans d’un sol nucli familiar arriba al llarg del segle 

XVI a nivells força elevats i, seguint amb el cas de Macià Carbó, caldria apuntar la notable 

possessió de fins a nou masos entre les seves propietats. A banda del mas on fa domicili el mas 

Puig Fedó, la família Carbó disposa dels masos Torost, Puig Dènia, Casal, Font, Oliver, d’en 

Mata, d’en Cartró i de les Oliveres, amb totes les seves respectives gleves a excepció, com ja ha 

estat apuntat, de les que restaven unides al mas principal a través de l’aglevament. 

Dins el fenomen de la concentració és important, també, fixar-se en les terres que no resten 

adscrites a cap mas. La seva anàlisi ens permetrà entreveure la consolidació de grans predis 

pagesos formats per gran quantitat d’hectàrees de terra. La facilitat a l’accés a la terra entre els 

                                                      
36 Aglevar:  Afegir, agregar un tros de terreny a un altre (Penedès). Diccionari Català, Valencià, Balear 
(DCVB)  
37 ACAP, Capbreus, 731, fol.91r 



pagesos de mas és un procés observable des de mitjans del segle XV, moment en el que es pot 

constatar un major concentració de terres per pagès en aquelles parròquies on hi predominava 

l’hàbitat dispers38, com és el cas de Sant Pere de Lavern.  

Les desigualtats en el sí de l’estament pagès són, entre finals del segle XVI i inicis del XVII, 

ben visibles i evidents. L’any 1567 els pagesos de mas posseeixen el 76% de les peces de terra 

contingudes en els capbreus. Xifres que augmenten, a inicis del XVII, fins el 79%.   

Si s’analitzen els resultats en hectàrees les dades segueixen apuntant una alta desigualtat en la 

condició social de la pagesia del terme castral de Subirats. Els pagesos sense mas disposen, 

l’any 1567, d’un total de 85’42h, que dóna una mitjana de 5,6h per pagès. Per contra els que 

ostenten la titularitat d’un mas presenten  l’elevada xifra de 1097’32h, una mitjana de 24’94h 

per pagès. La diferències són, per tant, abismals entre uns i altres, de fet, els deu grans 

propietaris de masos del terme de Subirats39 arriben a controlar el 51% de les terres 

capbrevades. Joan Massana, del mas Sonet de la Costa, era l’any 1567 el màxim propietari del 

terme de Subirats i disposava de 129’88h un 11% del total de terres existents al terme40.  

QUADRE 1: DESIGUALTATS EN EL SÍ DE LA PAGESIA AL TERME DE SUBIRATS 

 

 

EL MAS COM UN AGENT DE DINAMITZACIÓ DEL POBLAMENT. 

La concentració de masos porta implícita, a la vegada, una tendència a l’acaparament de terres i 

predis agrícoles, fet que provoca, a la llarga, grans desigualtats en el si de l’estament pagès. Els 

períodes de crisi, com ho són els segles XV i XVI, són el moment oportú perquè una minoria 

enriquida augmenti el seu patrimoni en detriment dels pagesos menys avantatjats. Les crisis 

econòmiques propicien, abans i ara, l’agudització de les desigualtats socials entre els membres 

                                                      
38 Maria Miquel apunta un fenomen similar entre els pagesos de Vila-rodona i els masos dels encontorns. 
M. MIQUEL VIVES. « Pagesos de vila i pagesos de mas. L’estructura agrària a Vila-rodona a l’inici del 
segle XV», dins La Resclosa, núm.8, Centre d’Estudis del Gaià, Vila-rodona, 2004. 
39 Jaume Parellada, Pere Mestre, Joan Codorniu, Bartomeu Mascaró, Pau Rossell de les Codines, 
Bartomeu Vidal, Joan Mestre, Macià Carbó, Joan Formosa i Joan Massana.  
40 L’any 1614 el màxim propietari continua essent el mateix Joan Massana que disposa de les mateixes 
hectàrees de terra. Tot i això, degut als possibles nous establiments, el percentatge de terres es redueix de 
l’onze al nou per cent.  

Any Total terra Amb mas Sense mas grans propietaris (10) Mitjana h. 

1567 1182,74h. 1097,32h 

(93%) 

85,42h 

(7%) 

600,46 

(51%) 

24,94h (m) 

5,6h (sm) 

1614-

1620 

1694h 1537h 

(91%) 

157h 

(9%) 

680,32 

(40%) 

26,54h (m) 

3,66h (sm) 

(h)hectàrees, (m) pagesos que disposen d’un mas, (sm)pagesos que no disposen de cap mas 



d’una comunitat, provocant que tots els que es troben al llindar de la pobresa hi acabin caient i 

es vegin forçats a malvendre les seves propietats. Si unim aquest fet a l’important presència de 

masos rònecs del terme ens trobarem que a inicis del segle XVI és el moment oportú perquè es 

comencin a configurar els grans patrimonis agrícoles que donaran lloc als masos grassos, 

característics dels segles XVI i XVII. 

Els masos, com a nuclis agrícoles que són, articulen el territori circumdant a través de les seves 

activitats agrícoles i ramaderes. A la Plana del Penedès, però, els masos que van sortir de les 

crisi medievals amb una situació avantatjosa van aconseguir, com s’ha pogut demostrar a través 

del buidatge dels capbreus del terme de Subirats de 1567 i 1614-1620, augmentar les seves 

tinences i això va comportar que arribessin  a esdevenir, al llarg de l’Edat Moderna, veritables 

nuclis vertebradors de poblament concentrat.  

En tot aquest procés l’especialització vitivinícola, iniciada el darrer terç del segle XVIII hi 

jugarà, com veurem, un paper cabdal. Des del segle XVI els masos grassos van aprofitar  per 

augmentar enormement els seus patrimonis agrícoles, ja sigui a través de nous establiments com 

de la compra de terres establertes a un tercer. L’excessiva acumulació de terra, però, porta 

implícit un inconvenient i, és que, sobrepassa amb escreix l’autosuficiència de treball del nucli 

familiar. Per aquest motiu els pagesos més avantatjats han de posar en circulació, a través de 

sotsestabliments, i contractes de masoveria o rabassa41, gran part de les terres que posseeixen. 

La irrupció de l’especialització vitivinícola va provocar un augment sistemàtic dels contractes 

de rabassa morta fet que dotarà els masos d’un nou protagonisme, el d’esdevenir agents de 

dinamització del poblament. 

El mecanisme emprat és el següent; el propietari del mas cedeix una peça de terra per plantar-hi 

vinya a través d’un contracte de rabassa morta42 i, en el mateix moment, atorga, a través d’un 

contracte emfitèutic, un lot de terra per tal que el pagès pugui d’edificar-hi una vivenda43. 

D’aquesta manera es començaren a configurar una gran quantitat de nuclis concentrats44, com és 

el cas del mas Martí de la Talaia45 o el mas de la Figuerola46, que propiciaran la creació de 

l’actual nucli de Lavern, el mas Cartró de Lavern, que hauria configurat la barriada de Can 

Cartró47 o, fins i tot, el mateix nucli de Monistrol d’Anoia48. 

                                                      
41 J. COLOMÉ FERRER i F. VALLS, «Poblament i despoblament a la Catalunya vitícola (1760-1910)», 
Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 21, 2010, 137-155. 
42 J. COLOMÉ FERRER, «Les formes d'accés a la terra a la comarca de l’Alt Penedes durant el segle XIX: el 
contracte de rabassa morta i l’expansió vitivinícola», Estudis de Història Agrària, 8, 1990, 123-143. 
43 COLOMÉ FERRER i VALLS, «Poblament i despoblament...», 144. 
44 Veure mapes al final de la comunicació. 
45 «Es honors del senyer Jauma Martí dela Tallaya», dins l’inventari del mas Olivella de Fontclara (1530), 
Fons Famíla Olivella, sense inventariar. 
46 ACAP, Capbreus, 293, fol.25r-25v 
47 ACAP, Capbreus, 293, fol.25v-26r 



Els nous centres de poblament anomenats, per alguns autors, com centres de colonització 

vitícola49 s’estenen per arreu del Penedès i el terme de Subirats no n’és una excepció.  La seva 

fesomia presentava similituds importants entre tots ells. En primer lloc es tractava de nuclis on 

hi predominaven un tipus de cases senzilles i molt semblants les unes a les altres; que 

constaven, en un inici, d’una planta baixa i un pis principal. Totes elles disposaven, com no pot 

ser d’altra manera, de cellers que permetessin l’emmagatzematge de gran part del vi que es 

generava a les terres que tenien establertes a rabassa50.  

En el treball de camp que s’ha desenvolupat per aquesta comunicació s’han pogut localitzar fins 

a cinc nuclis vitícoles clars, tots ells estructurats al redós d’importants masos grassos de l’Edat 

Moderna. Tanmateix la manca d’enllaç documental entre els nuclis vitícoles i els masos que 

s’han vingut treballant en les darreres planes ha propiciat que els resultats es presentin en forma 

d’un annex gràfic que haurà de ser contrastat en futures recerques.  

 

SÍNTESI CONCLUSIVA  

El paisatge de la Plana del Penedès és el resultat d’una construcció antròpica de llarga durada. 

Una construcció, que moltes vegades, es més fruit de l’atzar que d’una voluntat  intencionada. 

Els masos en són l’exemple més clar, aquestes antigues explotacions agrícoles que constaven, al 

llarg dels segles medievals, d’un espai de residència i un lot de terres de conreu aptes per ser 

treballades pel nucli familiar que l’habita, arribaran a esdevenir, al llarg de l’Edat Moderna, 

l’epicentre de nous nuclis de poblament concentrat.  

Del Penedès del cereal, amb un paisatge similar al de l’actual Segarra, es va passar –en menys 

d’un segle- a un paisatge civilitzat i endreçat conformat per una multitud de vinyes. En aquest 

canvi brusc de producció hi confluïren molts factors i un d’ells fou el de l’excedent de terres de 

conreu que havien adquirit certs masos de la regió, com els que s’han pogut documentar al 

terme castral de Subirats. L’excedent de terres era brutal i es trobava molt lluny de la capacitat 

de treball dels grups familiars que les posseïren.  

El contracte de rabassa morta va ser l’instrument més idoni i lucratiu per posar en circulació una 

gran quantitat de terres que restaven ermes i concentrades en mans d’uns pocs pagesos grassos. 

L’auge d’aquesta tipologia documental van ser la clau de volta que va permetre als antics 

propietaris de masos baix-medievals, que havien esdevingut al llarg de l’Edat Moderna una elit 

privilegiada que podríem englobar dins la tipologia de pagesos grassos, convertir-se en els nous 

hisendats i grans propietaris.  
                                                                                                                                                            
48 ACAP, Capbreus, 293, fol.27r-27v 
49 J. COLOMÉ FERRER i F. VALLS, «Poblament i despoblament...», pp.145-147. 
50 J. COLOMÉ FERRER i F. VALLS, «Poblament i despoblament...», pp.147-149. 



En aquesta evolució, però, no tot van ser avantatges; la creació d’un col·lectiu tant important de 

rabassers a l’àrea del Penedès ocasionarà a la llarga molts problemes a la minoria hisendada que 

els havia creat. Un minoria hisendada amb unes arrels que s’enfonsen fins els segles medievals, 

moment que cal considerar-se  –tal com apuntava Pere Gifre en el títol de la seva tesi doctoral51- 

com la “prehistòria dels hisendats”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
51 P. Gifre. «En la prehistòria dels hisendats. De senyors útils a propietaris (Vegueria de Girona, 1486-
1730)», Tesi doctoral, Directora: Eva Serra i Puig, Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, 
Departament de Geografia, Història i Història de l’Art, Girona, 2008-2009.   

 


