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Pels llibres de les associacions de seglars de la parròquia de Dosrius (confraries, 
administracions,...) i per les consuetes del rector sabem de quina forma es 
finançaven les despeses corrents de l’ornament litúrgic i de les celebracions 
sagrades que tenien lloc a l’entramat religiós i de sociabilitat que oferia la 
institució parroquial1. 
 
Desconeixíem fins ara quins eren els mecanismes 
econòmics del rector per finançar les seves necessitats 
fonamentals: l’habitatge, el menjar,... Si l’accés a la 
condició de mossèn li garantia un lloc a on viure (la 
rectoria), l’hort que hi era a prop no seria suficient per 
garantir la seva alimentació. Els ingressos monetaris 
venien dels actes de ministeri sacerdotal (baptismes, 
drets de sepultura,...) i del conjunt de funcions litúrgiques 
que se celebraven al llarg de l’any (oficis cantats, 
absoltes,...). 
 
En el llevador de mitjans del segle XVII de la parròquia de Dosrius2 podem trobar 
més dades interessants sobre els ingressos econòmics del rector al llarg de l’any. 
Una primera part d’aquests ingressos eren estrictament monetaris i provenien de 
la fundació d’aniversaris que se celebraven per l’ànima dels difunts; la segona 
classe d’ingressos eren en espècie i tenien el seu origen en diversos censos i en 
la participació en el delme eclesiàstic, tot i que bona part d’aquests productes es 
convertirien en renda monetària una vegada venuts al mercat. 
 
Els aniversaris. Les rendes en metàl·lic 
 
Les misses de fundació o aniversaris eren les misses que se celebraven de forma 
perpètua i anualment per a la salvació de l’ànima del difunt. Nascuts a l’edat 
mitjana, els aniversaris (paraula que obeïa a la data de naixement o de defunció 
del fundador) van ser especialment utilitzats entre els segles XVI i XVII, associats 
a la creença en el purgatori i en el caràcter expiatori d’aquests oficis.3 
 
Al llevador de la parròquia de Dosrius podem trobar els assentaments dels 
aniversaris dels feligresos tant de Dosrius com de Canyamars. El més habitual 
era celebrar un sol ofici en una data determinada i que el seu cost no superés la 
lliura: “Juliol. A 23. aniversari per la ànima de Margarida Canyamas paguel lo 
                                                 
1 RAMIS NIETO, Josep, “Els comptes de les administracions de la parròquia de Dosrius (1808-1814)” i Les 
Consuetes a Dosrius el 1646: la logística parroquial”, adosrius.wordpress.com 
2 Arxiu Parroquial de Dosrius. 
3 BARRERA AYMERICH, Modest, “La mort barroca: ritus i rendes. Les parròquies de Castelló i Borriana com 
a unitat de producció i vida durant l’època moderna”. Biblioteca de les Aules, 3. Publicacions de la 
Universitat Jaume I, 1996. 
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ereu del mas Caynamas: 5 sous”, però també trobem exemples d’assentaments 
que contemplen diversos oficis durant un mateix mes, a un cost que habitualment 
superava la lliura: “Dins lo dit mes [Gener] se diuen dos aniversaris per la ànima 
de Jaume Oms pagels lo ereu de casa den Pedro: 2 lliures”. 
 
La llista d’aniversaris per a Canyamars era la següent (per ordre cronològic): 
Antoni Cañamas, Antoni Cot, Jaume Oms, Joan Nogueres, Bernat Nogueres, 
Sadurni Pedro, [.] Oms, Jaume Figueres, Bernat Noguera, Salvador Rogent, 
Jaume Oms, Bertomeu Caynamas, [.] Cayñamas, Sadurni Pedro, Miquel Font i 
Figueras, Esteve Bruguera del Far, Sadurni Pedro, Jaume Oms, Sadurni Pedro, 
Jaume Oms, Jaume Galseran, Margarida Caynamas, Francesc Burguera de 
Rimbles, Salvador Caynamas, Bernat Noguera, Joan Nogueras, Jaume Figueres, 
Joan Noguera, Antoni Burguera de Far, Jaume Oms, [.] Cannelles, Gel, Joana 
Angela, Angela Figueras, Esteve Caynamas, Narcis Oms, Jaume Oms, Joana 
Angela, Salvador Rogent, Chatarina Llibre, Jaume Oms, Francesc Burguera de 
Rimbles, Sadurni Pedro, Elisabet Galseran4. 
 
Si tenim present que a l’any 1632 hi havia censades a Canyamars 23 cases (sense 
incloure El Far), ens farem una idea aproximada de la importància que els 
aniversaris tenien en la mentalitat dels feligresos de l’època. Els encarregats de 
pagar els aniversaris eren fonamentalment els hereus de la casa del difunt, però 
també veïns de les cases de la parròquia i en alguns casos residents a Mataró.  
 
A la llista podem observar que alguns dels noms es repeteixen. Això podria ser 
degut o bé a què el difunt fundés l’aniversari tant per al seu natalici com per a la 
seva data de defunció o bé a què correspongués a difunts de generacions 
diferents dintre de la mateixa família. En qualsevol cas el que podem constatar 
és que la utilització dels aniversaris per guanyar-se el cel era cosa dels caps de 
casa, dels homes. De les 44 fundacions, només 6 corresponen a dones. 
 
De la pervivència de les fundacions donen fe dos documents més datats als segles 
XVIII i XIX. El primer5, elaborat a l’any 1718 amb motiu de la visita pastoral del 
bisbe de Barcelona, Diego de Astorga y Céspedes, es detallen les fundacions 
d’aniversaris i misses a les parròquies de Dosrius i Canyamars6. Per a les misses 
el preu estipulat era de 6 sous, mentre que els dels aniversaris era de 20 sous. 
La llista enumera 153 fundacions en total i per a cada difunt es remet a la part 
del llibre on s’especifiquen les condicions particulars de fundació de l’aniversari. 
Així, en el cas de Maria Pou, vídua de Pau, el llibre aclareix:  
 

...y filla de Rafel Codina, y de Magdalena en son testament en poder 
del Rector de 11 Janer 1648 se deixa un Aniversari de 10 sous die 
obitus dicendo en Dosrius dia 6 de Janer. Ramon Codina Pages 
Marmessor de dita Masia funda dit Aniversari als 8 de febrer de 1648 
donantlo de un censal preu 10 sous li crearen endit nom de Marmessor 

                                                 
4 Hem introduït un símbol [.] quan el text és il·legible. 
5 Arxiu Parroquial de Dosrius, caixa 19. 
6 Vegeu apèndix núm. 1. 
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dit dia y any Jaume Ramon y Jaume Joan Ramon Pare y Fill Pagesos 
de Dosrius ab hipotecha especial, y consigna de un cens de 10 sous 
que Barthomeu Batlle feia a dits Ramons per una casa, y hort que 
estos li establiren [...]. 
 
Vuy los 10 sous corresponents a est Aniversaris nos cobran per 
haverse cedit a la casa de Batlle de la Torre quant esta cedi al Rector 
la aygua que servian de casa Sala, que vuy be a la Rectoria junt ab la 
de Vallmajor; y se posaran los dits 10 sous en la massa de Aniversaris 
incongrus de Dosrius.” 
 

La segona llista7, datada probablement durant la primera meitat del segle XIX, 
tornar a fer relació de les fundacions d’aniversaris i misses des del segle XVI fins 
a l’any 18118. Apareix el nom del difunt, la data d’establiment de la fundació i les 
circumstàncies de la seva creació amb les quantitats monetàries destinades a la 
mateixa. Hi consten un total de 106 fundacions, una quantitat menor a la 
corresponent a principis del segle XVIII. 

 
Els alous. Les rendes en espècie 
 
A més de les retribucions en metàl·lic que rebia per a la seva tasca estrictament 
religiosa, el rector també era meritador d’una sèrie d’ingressos que cobrava en 
espècie. Es tractava de tot un conjunt de drets que s’enquadren en les exaccions 
a què eren sotmesos els pagesos des de l’Edat mitjana i que no s’extingirien fins 
que a mitjans del segle XIX arribés la fi de l’Antic Règim. 
 
A la documentació ens trobem primerament amb els alous o propietats territorials 
lliures de qualsevol càrrega i dret senyorial dels quals els rectors havien 
traspassat l’usdefruit. Es tractava de petites peces de terra que estaven gravades 
amb un cens que s’havia de pagar en espècie (gallines, cereals,...) en determinats 
moments de l’any. 
 

“Los alous dela rectoria de Dosrius i Canyamas 
 

Pere Joan Puigvert de Dosrius fa de sensos cada any per nadal dos 
gallines per la pesa de terra de tras lo ort dela rectoria que es alou 
dela rectoria. 
 
En Figueres de Cañamas fa de sensos cada any per nadal dos gallinas 
per una pesa de terra te en alou dela rectoria. 
 
Nogueres de Cañamas fa de sensos cada any per Nadal dos gallines 
per una pesa de terra te en alou de la rectoria y de dita terra dona tot 
lo delme al Rector. 
 

                                                 
7 Arxiu Parroquial de Dosrius, caixa 19. 
8 Vegeu apèndix núm. 2. 
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Joan Granga fuster de Dosrius fa de sensos cada any per nadal dos 
gallinas y tres sous per la casa sua y den Catalins per uns orts estan 
davant que son en alou de la rectoria. 
 
Roig del mas y ya una pesa de terra que esta en alou dela rectoria y 
pague de sensos cada any vuit quartans9 de ordi.” 
 

La segona classe de drets eren els relacionats amb el delme. Segons aquesta 
figura impositiva, tots els camperols havien de cedir el 10% de les seves collites 
i dels seus caps de bestiar per a finançar les despeses de l’Església Catòlica. El 
delme, que inicialment pertanyia en exclusiva a l’Església, es va dividir en tres 
parts: una per al bisbat; una segona per al rei i la tercera per al personal 
parroquial. El text del llevador ens proporciona informació sobre les quantitats 
repartides i sobre la forma efectiva de fer el repartiment. 
 

“Per cada vedell que naix en qualsevol casa dela parroquia sedone al 
rector per delme una polla10 y si es vedella una pollastre. 
 
Les cases ten cabrit, porsells11 y anells paguen de pochs o de molts 
nomes de un cap de cada spesie lo qual delme se parteix ablo 
tersoner12 ab la forma sabuda exepto casa den Burguera del Far que 
sempre lo paguel al rector. 
 
Los delmes dels novals13 deles artigues velles, bochs14 se paguen al 
rector sens ferne part al tersoner. 
 
Les terres del Castell diuen que no paguen delme sino altersoner al 
muncho pague promia detreta una per la administracio dels 
Sacrament. 
 

                                                 
9 El quartà a Barcelona corresponia a uns 5,79 litres. 
10 Una polla és una gallina jove. 
11 El porcell és un porquet o porc petit. 
12 El “tersoner” seria segurament l’encarregat de recollir les parts que no corresponien a la parròquia. 
13 Es refereix al delme noval, aquell que es practicava sobre terres conreades feia menys de 40 anys. 
14 Les terres artigades eren les que antigament estaven cobertes de bosc i s’han preparat per ser 
conreades. 
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Los delmes de tots los grans se 
ha porten per los parrochians 
ala rectoria y en avent acabat 
de portar tots los grans se 
parteix de esta forma que en 
primer lloc se dona 1 cortera15 
de forment16 a las animas de 
purgatori despres lo rector 
pren primer y pren cinch 
mesures y dempres lo tersoner 
quatre, y dempres la obra ne 
pren una y dest orde en fins 
ajan acabat y dempres la obra 
de Dosrius Cañamas se 
partixen per iguals part lo 
quels ha tocat y que lo dia ques 
parteix no entra en lograne 
escombra sino sols lapala17. 
 
 
 
 

Los delmes dela verema seaporten cada any per los parrochians ala 
rectoria y cada cuba da de verema se parteix desta forma ço es quelo 
Rector pren primer sinch mesures y dempres los tersoner ne pren 
quatre y axi van continuant.” 
 

 
En un recompte fet a l’any 1734, el dret de carnalatge a repartir entre el rector i 
el terçoner, ens informa que es van recaptar 5 anyells, 6 nodrissos (garrins) i 14 
cabrits18. 
 
Les rendes en espècies expressades en unitat de moneda 

 
Com hem comentat més amunt, aquesta llista nominal de drets a què hem fet 
referència (aniversaris, alous, delme,...) es troben en un llevador de mitjans del 
segle XVII. Només detallen la part proporcional que li pertoca al rector d’un 
ramat, collita de cereals, collita de vi, sense que expressi els valors monetaris 
d’aquestes rendes, comprensible perquè la quantitat recollida pels pagesos diferia 
cada any. 

                                                 
15 Una quartera equivalia a 12 quartans. L’administració de les Ànimes s’enduia una part absoluta i fixa 
del delme mentre que el rector i el col·lector s’emportaven una part proporcional a allò portat pels 
parroquians.  
16 El forment és el blat normal. 
17 El repartiment seria bastant diferent a la distribució clàssica dels tres terços. El rector i l’obra 
s’emportarien 6/10 parts del delme, mentre que el col·lector s’emportaria 4/10 parts. Cal notar que les 
administracions de la parròquia rebien altres ingressos en metàl·lic o en espècie per drets consuetudinaris. 
18 Arxiu Parroquial de Dosrius, caixa 19. 

Repartidor dels cereals i del vi del 7 de setembre de 1771 
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Afortunadament, una declaració dels rendiments obtinguts entre els anys 1748 i 
175219 ens dóna la informació que necessitem per completar amb valors 
monetaris i quantitats absolutes de producte (tot i que amb el decalatge temporal 
d’un segle), la participació del rector en l’economia agrària de l’Antic Règim. 
 
En una primera aproximació a aquestes dades podem constatar la classe de 
productes que anaven a parar a les butxaques del rector: forment, mestall20, 
cànem, vi claret i carnalatge (el dret a una part de la carn dedicada a la 
alimentació). La quantitat recaptada de mestall (el cereal de pitjor qualitat) era 
superior a la de forment i tot i que aquest es cotitzava a un preu superior, els 
rendiments del primer eren superiors al del segon. Observem també que el valor 
del cereal es manté constant durant els 5 anys, tot i que això podria obeir a què 
el rector utilitzés un mateix preu per donar coherència al balanç. 
 
Les quantitats recaptades varien força entre anys, sense que es produeixi una 
correlació productiva entre els principals cereals.  En el cas del mestall: per a 
l’any 1750 s’obtenen 45 quarteres, mentre que a l’any 1748 la quantitat recollida 
és de 110; en el cas del forment: a l’any 1750 s’obtenen 12 quarteres i a l’any 
1751 es recullen 24. Tot plegat, la recaptació en matèria de cereals estaria 
condicionada per si la collita era millor o pitjor, tenint en compte que el preu per 
unitat de mesura es manté constant. 
 
Una cosa semblant succeeix amb la producció vitícola. El preu expressat es manté 
igual i la quantitat recaptada varia al llarg dels anys. Un mínim de 37 càrregues 
de vi per a l’any 1750 i un màxim de 67 a l’any 1751. 
 
En anys de collites relativament bones, els rendiments en concepte de cereals i 
vi eren superiors als corresponents a les misses de fundacions o aniversaris, 
adventicis, drets per funerals i oblacions. A l’any 1748, el delme sobre la collita 
representaria un 73% dels ingressos del rector, la carn un 2% i la part 
relativament estable dels drets per cerimònies, un 24%. S’evidencia així la 
importància que per a l’economia domèstica del rector tenia el delme. 
 
Amb les 513 lliures que de mitjana obtenia el rector, havia de fer front a les 
despeses domèstiques (425 lliures) de si mateix, un vicari, un criat, una criada i 
un escolà. 
 
Caldria investigar quina era la capacitat adquisitiva d’aquestes 425 lliures a 
mitjans del segle XVIII i si a la rectoria arribarien altres recursos (monetaris o 
no) que la incrementessin. 
 
 
 
 

                                                 
19 Arxiu Parroquial de Dosrius. 
20 Mescla de blat i sègol o ordi. 
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Estat dels reddits produheix la Rectoria de Dosrius y Cañamas, Bisbat de Barcelona y es com segueix 

  

Any 1748  

Primer 13 quarteres forment a 3 lliures 39 lliures 

110 quarteres mestall detota especie a 2 lliures i 10 sous 275 lliures 

2 arrobas canem que a 7 lliures quintar val 3 lliures, 10 sous 

58 carregas vi claret a 2 lliures i 10 sous 145 lliures 

Per lo carnalatge reputat uns anys ab altres 14 lliures 

De fundacions cobrables detret los dos sous per lluira 130 lliures 

Adventici, funeraria y oblacions 20 lliures 

 Total: 626 lliures, 10 sous 

  

Any 1749  

14 quarteres forment a 3 lliures 42 lliures 

54 quarteres mestall detota especie a 2 lliures i 10 sous 135 lliures 

Una arroba canem a 7 lliures quintar val 1 lliura, 15 sous 

50 carregas vi claret a 2 lliures i 10 sous 125 lliures 

Per lo carnalatge reputat uns anys ab altres 14 lliures 

Per las fundacions cobrables detret los dos sous per lluira 130 lliures 

Adventici, funeraria y oblacions 15 lliures i 10 sous 

 Total: 463 lliures i 5 sous 

  

Any 1750  

12 quarteres forment a 3 lliures 36 lliures 

45 quarteres mestall detota especie a 2 lliures i 10 sous 112 lliures 

37 carregas vi claret a 2 lliures i 10 sous 92 lliures i 10 sous 

Per lo carnellatge, reputat uns anys ab altres 14 lliures 

De fundacions cobrables detret los dos sous per lluira 130 lliures 

Adventici, funerarias y oblacions 18 lliures i 6 sous 

 Total: 402 lliures, 16 sous 

  

Any 1751  

24 quarteres forment a 3 lliures 72 lliures 

66 quarteres mestall detota especie a 2 lliures 10 sous 165 lliures 

3 arrobas canem a 7 lliures lo quintar val 5 lliures, 5 sous 

67 carregas vi claret a 2 lliures i 10 sous 167 lliures 

Per lo carnelatge reputat uns anys abaltres 14 lliures 

De fundacions cobrables detret los dos sous per lluira 130 lliures 

Adventici, funeraria y oblacions 25 lliures, 1 sous, 6 diners 

 
Total: 578 lliures, 6 sous, 6 

diners 

  

Any 1752  

17 quarteres forment a 3 lliures 51 lliures 

64 quarteres mestall detota especie a 2 lliures i 10 sous 160 lliures 

Un quintar canem val 7 lliures 

48 carregas vi claret a 2 lliures i 10 sous 120 lliures 

Per lo carnelatge reputat uns anys ab altres 14 lliures 

De fundacions cobrables, detret los dos sous per lliura 130 lliures 

Adventici, funeraria y oblacions 16 lliures, 15 sous, 8 diners 

 
Total: 498 lliures, 15 sous, 8 

diners 

  

Carrechs Intrinsechs  

En lo any 1748 perla manutenció del Rector, vicari, fadri, majordona, 
escolá, les 6 lliures del quarto y escusado que tots anys fa dita Rectoria 
gasto del matxo y algunas obras necessarias en la Casa, y limosnas als 
pobres, tant dela Parroquia, com defora ella, segons judici prudencial 

425 lliures 

En lo any 1749 per las mateixas obligacions 425 lliures 

En lo any 1750 per idem 425 lliures 

En lo any 1751 per idem 425 lliures 

En lo any 1752 per idem 425 lliures 

 Total 2.125 lliures 

  

Y peraque constia a hont convinguia, dono lo present manifest lo qual certifico estar arreglat segons las nota que e 
menpoder tenia resguardadas. Dorrius, y Juny als 21 de 1753. 

Lluis Prats Prevere y Rector de Dosrius, y Cañamás 
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Un segon estat de comptes confeccionat pel rector està datat a l’any 1821. Porta 
per nom “Relación de los frutos procedentes del medio diezmo y primicia” i té el 
format de formulari que segurament els rectors havien d’enviar al corregiment 
de Mataró21. 
 
En aquesta declaració el rector diu que rep 2 lliures i 10 sous en concepte de 
primícia del Castell de Dosrius. També rep el següents fruits de la terra: 13 
quarteres i 6 quartans de blat i pisana (a 14 pessetes); 7 quartans d’ordi (a 6 
pessetes); 60 quarteres, 2 quartans i 2 picotins de sègol i barreja (a 8 pessetes); 
60 quarteres i 4 quartans de fesol (a 6 pessetes); 11 quarteres, 8 quartans i 2 
picotins de cigrons (a 18 pessetes); 25 quarteres i 6 quartans de blat gros i 
rodonell  (a 13 pessetes); 1 arrova de cànem (a 35 pessetes). 
 
Pel que respecta a la ramaderia, el rector recolliria 2 xais (a 6 pessetes), 10 
garrins (a 6 pessetes), 5 cabrits (a 5 pessetes) i pel que respecta a la collita de 
vi: 30 barrils (a 14 pessetes).

                                                 
21 Arxiu Parroquial de Dosrius, caixa 19. 



 
 

Apèndix 1. Llibre de les Fundacions de la Rectoria de Dosrius (1718) 
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Apèndix 2. Llibre de les Fundacions de la Rectoria de Dosrius (segle 
XIX) 
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