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Julián Mariños Anguera va morir als 84 anys el 4 de desembre
Andrés Merino Cabaña va morir als 84 anys el 3 de desembre
Agustín Julià Folch va morir als 87 anys el 2 de desembre
Ana Barreto Cabaña va morir als 81 anys el 2 de desembre
Fernando Tubau López va morir als 90 anys el 2 de desembre
Manuela Navas Moreno va morir als 65 anys el 29 de novembre
Francisco Barragán Reyes va morir als 77 anys el 28 de novembre
Josefa Ribero Andrade va morir als 90 anys el 28 de novembre
Manuel Viera Robles va morir als 72 anys el 27 de novembre
Juan Moreno Aguilar va morir als 94 anys el 25 de novembre

Necrològiques

Buscant certeses... i trobant-les
Hi ha una característica del 
gènere humà difí cil de defi nir, 
indestriable de la nostra mane-
ra de ser més essencial, present 
en tot el què fem. Actua, però, 
de forma imperceptible com 
a rutina gravada amb foc al 
nostre còrtex i impossible de 
modifi car per molt que fi loso-
fem o intentem modifi car-la: la 
necessitat de certeses o veritats 
inequívoques.

Durant la trista història de 
la nostra espècie (trista per bel-
licista i carregada de destrucció 
i obsessió per la lluita) podem 
observar, des dels primers i 
rudimentaris començaments, 
la necessitat de seguir un líder, 
un cap de colla que doni la 
sensació de seguretat i certesa 
que el grup necessita per seguir 
caminant cap a un objectiu 
comú. En aquells moments, els 
objecti us semblaven molt més 
clars que no pas ara: menjar, 
guarir-se i defensar-se de les 
bèsti es i altres grups que inter-
ferien en aquests.

Amb el perfeccionament 
de la humanitat (en defecte 
de trobar una paraula més 
encertada), van arribar temps 
d’innovacions materials i refi -
nament en les relacions socials, 
però la necessitat de certesa, 
de guiatge, conti nuava intacta. 
Varen sorgir mites, deus i tot 
un esplèndid catàleg d’éssers 
sobrehumans en els que els 
membres més infl uents de les 
tribus van aconseguir fer creure 
la resta. La certesa o veritat 
sempre residia en quelcom 
allunyat de les persones; la 
deriva de les vides i els horit-
zons parti culars estaven traçat 
des d’altes esferes impossibles 
d’assolir o entendre. El mono-
poli del guiatge social estava 

assentant-se i prenent formes 
cada cop més solides i perma-
nents. La identi tat de la tribu 
s’havia anat formant en base a 
creences no reals i mediati tzada 
per gurus en noves tendències 
espirituals i transcendentals. 
La necessitat de certesa no 
només no decreixia, sinó que 
s’alimentava cada cop més, de 
forma més rentable i, indubta-
blement, més conscient de la 
meravellosa eina que s’havia 
descobert: la creació i mante-
niment de certeses podia fer 
que les masses en creixement 
esti guessin perpètuament lli-
gades a aquesta necessitat de 
guiatge. 

Els segles seguiren avançant 
cronològicament endavant. Els 
hereus d’aquells primers guies 
primigenis d’arreu del planeta 
aprengueren molt bé els ets i 
uts de la tècnica dissuasiva de 
l’orientació massiva. Però les 
formes, necessàriament, van 
haver de canviar per obsoletes 
i massa gastades. Els espectres 
d’altres móns varen deixar 
d’impressionar els mortals 
i una altra quimera de cer-
teses s’estava preparant per 
entrar en escena. Les certeses 
científiques s’adiren més als 
homes lliurepensadors fills 
de la il·lustració renaixenti sta 
que s’estengué arreu del pri-
mer món (una altra vegada en 
defecte d’una paraula millor) 
i així va ser com la humanitat 
va canviar la forma de la cer-
tesa, però no la seva essència. 
Conti nuem necessitat certeses: 
grans certeses existencialistes 
i peti tes certeses quoti dianes, 
totes elles relacionades i ara 
sustentades en la gran fe actual 
en la ciència i la tecnologia, mà 
de sant i placebo modern de la 
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REFLEXIONS CIRCUMSTANCIALS

L’Amilarament de 1854 és un vo-
lum enquadernat en pell, de 378 
folis. A cada pàgina s’avalua un 
contribuent, fi ns un total de 651, 
començant per Francesc Aguilera 
Torras  fi ns a Joan Ynglada. Alguns 
són propietaris de les terres (“de 
su propiedad”, “de su cuenta”) 
però la majoria no, sinó que van 
a cens o a parts. El document 
comença amb la formació de 
la Junta Pericial que iniciarà els 
treballs d’amillarament, encap-
çalada per l’alcalde Joan Riba, i 
s’acaba amb l’aprovació per part 
de l’administració Hisenda de la 
capacitat imponible del poble de 
Rubí, que queda establerta a l’Ami-
llarament a parti r de les quanti tats 
atribuïdes a cada contribuent pel 
producte de les seves fi nques. 

L’amillarament no és pròpia-
ment un impost, sinó el document 
on s’avaluen els béns i propietats 
sotmesos a la contribució territori-
al (inmuebles, culti vo y ganadería), 
i s’elaborava a parti r de les declara-
cions jurades, que malauradament 
no s’han conservat en aquest 
cas. A parti r d’aquesta valoració, 
s’estableix una quanti tat (líquido 
imponible) que serà l’impost 
propiament dit de la Contribució 
territorial. Aquest impost apareix 
el 1846 a parti r de la reforma del 
ministre Alejandro Mon, que va 
modernitzar i racionalitzar la Hi-
senda espanyola durant el regnat 
d’Isabel II.

De cada contribuent sabem 
quines parcel·les de terra posse-
eix, les podem situar exactament 
en el plànol perquè consta el nom 
de la hisenda a la qual pertanyen 
i estan numerades (“Una fi nca si-
tuada en la heredad de Casa Pi de 
Vilaroch”);  ens diu el règim jurídic 

de la terra (“a parceria”, “a censo”, “de su propiedad”); i el ti pus de culti u de 
cada una de les parcel·les: vinya, cereal de secà o regadiu, oliveres, pollancre-
da, bosc o erm. No cal dir que, en aquell moment, a Rubí la preeminència del 
culti u de la vinya sobre la resta és aclaparadora. Per tant, l’amillarament i el 
plànol de 1854 són documents cabdals per l’estudi del paisatge agrari a Rubí 
a mitjans del segle XIX  (usos del sòl agrari, la seva distribució al terme, règim 
jurídic de la terra...).

Arxiu municipal de Rubí
Crta. Terrassa, 116, 2n.
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L’amillarament de 1854

Amb la voluntat de donar a conèixer el ric patrimoni documental de Rubí, aquesta secció presenta cada mes un document 
històric. Avui li toca a l’Amillarament de 1854, perquè està estretament relacionat amb el document del mes anterior, 
el “Plano geométrico de Rubí”, tots dos documents elaborats per a la gesti ó de la contribució territorial.

Cedida


