
A TRES-CENTS ANYS DEL "FENIX DE CATALUÑA" 
RECUPERACIÓ I REFORMISME ECONQMIC SOTA CARLES ".y. 

per PERE MOLAS RIBALTA 

Enguany se celebra el tercer centenari de la publicació del «Fenix 
de Catalunya», obra de l'advocat i escriptor catala de les acah¡¡.lles del 
segle XVII Narcís Feliu de la Penya. Aquesta obra ha sigut considerada 
justament per la historiografia actual -Pierre Vilar, Henry Kamen 1_ 

com la quinta essencia i el símbol d'una represa economica, i sobre 
tot de la consciencia que en tenien alguns contemporanis. Fa ja alguns 
anys vaig intentar reunir les dades que posse'iem sobre l'anomenada 
represa de 1680 per cls diferents regnes i territoris de la Península 
Ibcrica.2 Avui ja no subscriuria totes les afirmacions que aleshores 
vaig fer. Vull aprofitar l'avinantesa del tercer centenari del "Fenix» per 
ampliar i rectificar els meus propis treballs, tenint en compte les apor
tacions de noves recerques, propies i alienes, i sobre tot el llibre que 
Kamen ha dedicat a l'estudi de I'Espanya de Carlcs IP 

La primera rectificació que cal indicar és la relativa a la situació 
internacional, a les condicions de l'economia europea arra n de 1680. 
Fins fa pocs anys podiem basar-nos en els estudis d'historiadors fran
cesos ben coneixedors de la historia espanyola, com Pi erre Vilar i 

Aquest article va ésser escrit abans de la cclebració del 111 Centcnari del 
,:énix de Cataluna (Barcelona, 7·8 novembre 1983). 

l. VILAR, PIERRE: Catahmya dir" l'Espanya moderna. 1.' cdició catalana. Bar· 
celona 1964, Ir, pp, 394 i ss. KAMEHN, HENnv: Proleg a la seva edició del «Pimix de 
Cataluña», Barcelona 1975. . 

2, MOLAS RlBALTi\: Comen; i estructura social a Catalunya i Valencia als segles 
XVII i XVIII, Barcelona 1977, pp, 47·69 (sobre la represa) i 70·120 (sobre Peliu de 
la Penya), 

3, La España de Carlos JI, Barcelona 1981. Vegeu el. cornentari que en fa Do· 
"'líNGUEZ ORTIZ al n.O 146 de la revista "Hispania» (1980), pp. 679·682, 
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Pinre Chaunu 4 pn parlar d'una rcprc~<l gcneral de I'eeonomia mundial 
després de la famosa «crisi del segle .\\'11 ». Per la seva banda Pierre 
Leon situava en els anys anteriors a 1700 cJs inicis d'una nova c;vilit· 
zació economica de la qual participaven també els pa"isos ibhics:' Pero 
en una obra rnés recent, dirigida pel mateix Pierre Leon, altres histo
riadors francesos ens donen una \'i~ió difcrent. La prou coneguda crisi 
s'ha transformat en un «crei::<ement indecís», encara que aquestes pa
raules segueixen designant dificultah i entrebancs considerables, Com 
a resum, Pierre Oeyon i Jean Jacquart creuen que els pa'isos mediter
ranis ja no podien ornplir a les darreries del Siscents el buit creixent 
que els separava del Nurd-Oest d'Eurupa: «tous ces facteurs d'un pos
sible developpement he peuvent combler I'ecart. .. bon nombre de ces 
tentatives échuuent ... \'ers 1720 les retombées I'elllportent sur les ell
vols»,~ 

Entre els historiadors que s'ocupen de la societat espanyola els 
més vinculats a Catalunya acostumen a ésser partidaris de l'existencia 
d'una represa. El primer de tots Pierre Vilar, el qual ja fa més de 
trenta anys escrivia unes frases ben conegudes: 

cabe preguntarse si la decadencia española. no es más que 
el tiempo muerto en que Castilla pierde los fundamen tos ma
teriales de su superioridad, mientras las regiones periféricas 
no han experimentado aún sus modernas posibilidades,i 

També Joan Regla va ésser un defensor incansable de la idea de 
«recuperació periferica». En la seva darrera publ,icaciú insistia en la 
convenincia d'estudiar el fenomen de reconstrucció interior de la ma
teixa Castella.x Els historiadors de la corona de Castella han sigut lllés 
aviat reticents a acceptar la idea sense rebutjar-la pero, del toL 00-
mínguez Ortiz tendeix a moderar els entusiasmes, Parla de «recupera
ción periférica en modesta medida» i en termes demograJics aconsella: 

4. VII.AR: Oro y /1/o/leda en la His(uria. 1450·1920, Barcelona 1969, pp, 235·216. 
Vilar ha sigut abanderat del can\'i dc tendi:ncia econumica dL' 1(,80 al mem's desde 
la seva rcsscnya a War alld prices in Spai/l. /650-/800 del nord-americá E\RI. J, 111-
M II.TON, publicada a «Annales ESe .. , 1949, pp. 29-46 i tradu'ida a Crecimie'110 " de
sarrollo, Barcelona 1964, pp, 209-237. 

5. LEO:\, PIERRE: Eco¡¡on¡ies el socieles /'reilldllslrielles. 165(}·J7S9, París 1970, 
pp, 127, 

6. Hisloire c'cUllo7l1iqlle el sociale dll 1/1O//{k, dirigicb per P":Rf{l: li:o:\, II, Le.l 
hesitatio/ls de la croissa/lce, /580·/730. París 1978 (tradllcciú castellana, ~1adrid 1980), 
pp. 507 i ss. «La nOLl"elle eonfigUl'ation economique», Sobre la Península Ibi,rica, 
pp. 51I-513, 

7. Crecimie/l(o v desarrollo ... cit. p. 223 . 
. ' 8. Seria rciteratill reuni,' totes les cites de Reglil sobre aqllest tellla, La de 

difusió mes ámplia fou potser la de la III(/{}dllccicjll ti la Flis(oria c/e l:spalia, Bar
celona 1963, pp, 395-397. La daITer¡¡ fOll la de la Sl'\'" P('¡stllm" IJistoria de C{/wlwia, 
Madrid 1974, pp. 125-133; sobre Casklla, p 119, 

748 



«quizá no debemos dejarnos lle\'ar por el modesto auge de la capital».9 
Amb la se\'a mesurada prudencia deia el 15 de gener de 1981 a una perio
dista del diari «AHli»: 

Catalunya es recupera prol! per a que es puglli parlar d'un 
cam'i de tendencies. Aquesta recuperació és possib\c que fos 
demogralica, tot i que no hi ha pruu dUClll1lentaciú per afirmar
ho. Va ésser economica ",i sobre tot \'a ser una recuperació 
moral o mental. 

El meu interes pel tema em porta a organitzar en 1981 un petit 
coHoqui en el si del Departament d'Historia Moderna de la Universitat 
de Barcelona. 1O La meya idea és ara la de construir un esquema dels 
trets que conliguren la realitat economica de la Catalunya de 1680-1700, 
i tot seguit de comparar-la amb la situació d'altres tcrritoris peninsu
lars, buscan! les semblances més que les diferencies. 

Catallll1ya vas 1680 

En presentar la realitat catalana a \'epoca del Fenix vull comen<;ar 
assenyalant aquells factors que trenquen o disminueixen el concepte 
de «recuperació»: 1) la feblesa de les estructures demografiques, 2) les 
tensions agraries i 3) les dificultats !inanceres. J a varen indicar Nadal 
i Giralt que les dues darreres decades del XVII catala foren anys de 
fam, plagues de llagosta i possibles epidemies 'amo puntes de mortalitat 
en els anys centrals de cada deceni." Estudis recents no publicats, els 
d' Antonio Moreno, permeten parlar per a la Catalunya Nova d'una 
rapida i continuada recuperació després de la incidencia negativa de 
la guerra deis Segadors, de manera que vers 1700 s'havien recuperat 
els nivells de població del segle XVI. Hem de comparar-ho amb els re
sultats de l'acurat i aprofondit estudi de Josep M.a Planes sobre Tar
rega, el qua! dins una estagnació demografica observa que a les decades 
finals la tendencia augmenta tímidament. 12 Les males anyades agríco
les cal posar-les en rclació amb la important revolta deis «gorretes» 
o «barretines» ben analitzada per la historiografia més recent en les 

9, DOMí~Gl'EZ ORTlZ: La crisis de Castilla 1'11 1677·1687 a Crisis l' decadel1cia 1'11 

la Espwla de lus Al/strias, Barcelona 1969, pp. 197·198, Suciedad." e,;tllllu 1'11 el siglo 
XV 111 espwlul. Barcelona 1976, p, 19. Es mostra especialmenl crític envers la pos
sibilitat d'cxtendre el mateix Illodel a Caslella. 

ID, Hi participaren Antonio Moreno, Eva SlTra, Jaurnc DantÍ, Carlos MartÍncz 
Shaw ¡Fernando Sánchcz Marcos. 

11. La popl/latiul1 calala1le tic 1553 ti 1717. París, 1960. 
12. PU'>;ES I CLOS.\, JOSEI' M.: Metotluiugia i demugrllfia histórica. Ttlrregll, se

gles XVII-XV // l. "Pcdralbcs», n," 2 (1982). pp. 251-256. 
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seves diverses irnplicacioIlS.u Per fi, tunt a l'inici com a la ti del període, 
en 1680 i 1699 hi trobem l'allides hancilries d'ulla certa import~mcia.14 

m model cstahlert per Vilar partía de l'existencia d'una recuperació 
agraria, basada en la producció per a l'exportació, sobre tot del vi, i 
tarnbl~ de la [ruita seca a les terres del Camp de T¡:¡rragona. 15 L'ex
pansió de la vinya, l'elaboració de l'aiguardent, la construcció naval i 
el comen;: marítim formaven tot un conjunt ben lligat al PeIledes i al 
:'v1aresrne, a la costa de Ponent i a la de Lleva/1t. Els estudis més re
cents confirmen en general aquesta argumentaciú, com ho proven cls 
treballs d'Anton .Torda sobre les noves roturacioIls a Vilaseca i a Salou.11: 
Es ciar que pot ha\'er-hi diferencies dins ur'a mateixa comarca, per 
exemple el Valli:s. Eya SerTa troba que entre 1670 i 1685 la producció 
va augmentar en deterrninats !locs en un 349o, tot i que la recupera
ció va arrihar a un sostre en 1685-1695; també observa uns prirners 
sírnptomes de diversificaciú amb el conrcu de Ilegums i uns inicis d'cs
pecialització cornarcaUi En canvi, UllS kilómetres més enlla dins el 
mateix Valles, .Taume Dantí observa una situació rnés aviat estancada 
sensc canvis ele conreus ni expansió de la vinya. lh 

Vilar talllbé va insistir en la irnportáncia de la producció arlesanal 
cleseentralitzacla a «viles i 1l()CS».19 Cenyint-rne a la produccir') textil rnés 
o menys lligacla a les iniciati\'es de Narcís Feliu de la Pen~'a i del seu 
grup em sembla possihle d'asscnyalar quatre faclors signiflcatius dd 
moment: 1) la imporlimcia ele la noya draperia, bCI1 paksa <'11 la for
mació de rnenestrals que el propi Fcliu va em'iar a l'estralli,':cr, 2) l'in
teri?s per la f,ihricació de telcs a la flamenca, 3) la fabricació de mitges 

n, K.UIE:\, HI:'ln: ['i/{/ il/surrecciu "hIi1lm/a del SI.',[:lc XI'II, l,'iI!,'{/¡;¡el!l dels 
campero/,,' cata/iI/ls dI! !'mi." 1688, «Rl'cerqucs .. 11: 9, pp, 11 .. 28,1.1\'\11 [)\'!'I RII': I.ll 
revul!a deis gurre!es a Cwallfl!\'lI, «Estudis d'JlisliJria a!',rüria .. , Ji!, '1') 99, FERRER 

I Al.os: L'(i\'{i/ol de les fa\'es iI ,\1aurnll, ('I! n¡Un¡'clIl de la re\'"lw de la 'erra II 

Cala/lfnYll el 1688, «Recerques» I~." 11 (1981). 
14, El "Diari" del ciuladü honral Joscp dL' ;\lonr~lI' (Biblioteca Uni\'l'rsiUll'ia 

d(~ Barcelona, Mss. 1763, 29 octubre 1683) l'S rdl'l'ei.\ a la rallida dL' Franccsc Potau 
major en 1680, També', Biblioll'ca dL' Calalun\'~\, Folle,ts Bon SOIllS, n," ),630. Per a 
la fallida del Bane de la Ciutat en 1699 n'l'.l'l! CIl<lHlnS (''''\JI, lA/ ciWa/ dI! Bar .. 
cl'irJlla, s.a. p, 736 i VII.II<, C(i/aluli..\'rI, JI, ~07, 

15. VIUR, op. cit.. 388, Pel \1areSI1lC I'obra dL' Jo Illl 1 \1 I.I.0HT: .1/illlIrcj 1680-1719, 
1:'1 pas de l'ila a Cilf/{i! i {/ cal' de currC'giil/t'II!. :\1atani 1966. 

16. JOIW.\, A'TO\ :VI.: BarL'l/\'s i Ellllnills de Salo[/. :lsl','c/es eculló/IÚCS i socials, 
(segles XII-XVIII). VilasL'la·Salou 1981.. 

17. SeRR\ Pl'I(;, E\\: I~a s(}cic/{¡/ 1'1/1 al cl//alallu cid S('I~lr: XI' 1/, Se/lIl11c/l{l/, Wl 

eXl'lIIple lund dI'! Ifallé" Occide!l/al ! 15'JO,!??'»). E:xt¡'ack de lL'si doctoral. Ban:e .. 
lona 1980, 

18. fh\TI Rll', JIl'\II:: Grri!/(!ll~rs i cO/lIl/rca ti/s .,,,;de's XVI ¡XVII, E\'olllció 
r!"/nognific{[ i eCOlIlJlllica, Grallolkrs 19~1, Ln l'as m0s cOlllpln 0s el de Marlorclil's, 
estudiat pc1 malc'ix autor: ',([ I'i'od/lccicí I/gr"ria en [/I/lI \'ila dd Vallés orielllal a 
la se¡!,o/la II/L'iUI/ del seglc: X\'I/. /)<'IIIIL'S dI! ,1/ur!ordlC's (165717N), "Pedralhes» 
n," I (1981), pp, 103-126. 

19. \'II.\R, 00, cit. JI, ~07, 
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de seda amb teler, i 4) la preocupació pel tint, ben característica del 
pensamenl mercantilista.20 

L'augment de la producció es va traduir en una revifalla del co
mer<;.21 Hi havia certament un important C0111er<; d'importació de pro
ductes colonials i de teixits, i els interessos deis importadors textils 
no coincidien pas amb els projectes de millora industrial de Narcís 
Feliu, el qual es queix<lva de la oposició de "muchos tratantes en rORas 
extranj eras» i del « sobrado uso de las Topas extranjeras ».22 El comer<; 
catala fins aleshores eslava oriental ,'ers un mercat ¡talia que s'havia 
perdut, com indica"en lots els autors de temes economics,lJ Vers 1680 
les exportacions catalanes, i també les importacions, comen<;aren a 
vincular-se amb c1s terri toris dC! nord d'Europa, cls futurs aliats de 
la guerra de Successió. També comerH':ú a infiltrar-se el comen; catala a 
la Carrera d'Indies, com prO\'a el !libre de Carlos Martínez Shaw.24 

Factor fonamen tal de la prosperi ta t ca talana va é~ser l'estabili ta t mo
netiuia, la importancia de la qual fou posada de relleu per Vilar.25 

El Fimix d,e Catallll1ya 

Resta un factor per considerar, precisament el que es !liga amb el 
titol d'aquest article: la consciencia de represa i la propaganda en favor 
d'una política economica mercantilista. L'obra de Narcís Feliu de la 
Penya s'insereix dins una veritablc florida de projeetes econ6mies,26 
inspirats en idees i principis similars. Les idees fonamcntals del Fenix 
havien estat exposades dos ansy avans en el "Político Discurso», un 
opuscle que s'explaiava sobre tot el1 la defensa d'una política industrial 
netament proteccionista.27 

En el Fenix de Calalunya hi trobem en primer Iloc una descripció 

20. :Vlol\s RIBII.T\, op. cit. pp. 95·98 'Ohl·'· la «no\'a dlapl'l'ia». 98103 ,obrL' les 
Illitges, i 103-107 sobrL' el tinto 

21. VII. IR, II, 384. Talllhé la His/ória dels Pli'isos Ca/alal/.'. Dels vrígi'l/es a 1714. 
11. Barcelona 1981, p. 1.113. , 

22. F';I/ix de Ca/alm/a, p. 77. Del mall'i, FU.Il·, AI/liles de la/allll/a, Barcelona 
1709, IlI, 381. Político Discurso Barcelon:l, 1681, p. l'i ,,11110 un:\ intL'lessant nota 
Illanuscrit:\· «cuiclen pues lo, llllTC:\ckl'L" mir:1r por su p:1tri:\ )' acl\'iLTt;m que con 
el trato de lapas extranjelas dcstrLl\en Sll pz\tria, picrckn las artes v oficiaks». 

23. Entre c1ls els autors de 1620·1630, ]):111ll;\u PlT;dt;\ i O:1ll1ians. FIl.!l· en 
parla al P()/ílicu DisclII"(), 25 i zli F2/1ic, 73: «el cOI11l'lciu de Italia pur nuestro 
descuido cst(l en poder (k' Franci~l, HOlalld~l \ Ing13tcrra». 

24. M IRTi'\rz Sil 111: ClIlalll11\'lI 0'/1 la ClIrrcu/ ele l/1dlll.'. /680·/756. Barceluna 
1981. 

25. Op. cit. ,73. 
26. VILlR, op. cit. 391 i ". Mol.\S RIB\I TI, op. cit. 88-89. 
27. MOl\s RIll\I.T.I, 79-85. El e;¡pÍtol qual·t presenta la prohihieió de teixits im

portants eOfll «único medio para aclelantal la, artL's, eOI11LTcio» 1:1 pl'Ohibició d'ex
portZ\t' prinlcTcs 111Z\tcrics. 
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geogri,dica i histórica del Principat, cn la -línia de la »Cataluña ilustra
da» d'Este\'e de Corbera i la «Crisi de Cataluña» del ,jesuita M,\rcillo 
publicades en 1678 i 1684 respecti\'ament. El Principat i els eorntats de 
Rosseiló i Cerdanya (és ben signilica'ti\'a la menció deIs territoris per
duts en la Pau deIs Pirineus) constitueixen als ulls de NarCÍs Feliu 
«un bello mapa, pequeño mundo () admiración del mundo», Desde l'aH
gle historic es destacava la importancia de la fe catolica en la formació 
del Principat, i es reclarnava com a motiu de gloria la creació de la 
Inquisició medievaP' També s'exaltava el valor militar deIs catalans, 
pero sobre tot, i donada la intenció de l'obra, el que s'ha anomenat 
l'aptitut económica de Catalunya: «el ingenio, habilidad y natural incli
nación de los catalanes a las ciencias, arte de marcar y mercan
CÍa».29 L'expansió economica medieval (<<aumentos antiguos») fona
mentada en el comen;: i la na\'egació havia estat seguida per una 
etapa de decadencia (<<disminuciones presentes») amb la perdua de la 
iniciativa comercial (<<se ha pasado a otras n¡¡ciones mas diligentes») 
i la caiguda del credit que «jasse desecho).'!) La causa del «infeliz estado 
en que se ve esta provincia» s'atribula de manera simplista, que no 
deixava de tenir el seu pes, a l'absentisme reial i a les c6nseqüencies 
negatives del Descobriment d'America.11 

Després d'aquest exordi historic que ocupa vuit capítols del \libre, 
passa Feliu a presentar una descripció industrial del Principat, alter
nant I'exaltació de les produccions prüpies amb el blasme deis mals 
causats per la competencia estrangera. Les principals línies de fabri
cació que indicava eren la metaHurgia, la fabricació de vidre i els tex
tils. En aquest darrer punt destacava especialment les innovacions que 
ell mateix estava afavorint (<<con las asistencias y favor de quien lo 
ha solicitado a su costa») en materia de nova draperia, mitges, tint, 
i també \Listoneria. Corn a bon mercantilista lIoava la producció del 
país i criticava la d'importació, concretament els teixits de llana fran
cesos. En la seva opinió la c1raperia de quaJitat, les randes, la \Iistoneria 
llisa ,i de tlors i el tint eren a Catalunya superiors als estrangcrs: «me
jores que los de Holanda y Francia», «con mayor perfección que en 
Flandes», «con mayor primor que en otras provincias».12 En canvi els 
teixits francesos eren «falsos de hilos y de valor, sólo aparentes." 
aunque los vendan baratos son caros a los que los compran y muy 

28. Fellix de Cata/lIIiIJ, p, 7, "El Santo Tribun~1 de la Inquisición sólo pudo 
proceder de la fe Catalana», 

29. Ibídcm, 31. Tarnbé Pulítico DisclIrsu, "geniu, habilid~d ~' bondad del c~
talán para el comercio», 

30, ¡::imix, 63. 
" 31. Ibídcm, 66-68, Si torné s el rei, «n:nacerú fl'nix la n~\'cgación, el cOll1crcio y 

las artes», 
32. Ibídem, pp, 72-77. 
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útiles a los que los envían». També denunciava els mecanismes de 
benefici dels francesos que s'enduien teixits de baixa qualitat i els tor
naven a vendre «después del lucir y prensa».33 

Davant aquesta situació difícil i esperan~ada alhora, Feliu i el seu 
amic i inspirador, Martí Piles, oferien el «único medio práctico de re
novar el antiguo esplendor, crédito y opulencia de Cataluña», segons el 
parer del jesuita Mauris, censor de 1'0bra.34 Aquest «medio útil y fácil» 35 
havia de donar embranzida a la navegació, al comen;: i a la manufactura. 
Es considerava que el problema fonamental era el reunir capitals, so
bre tot després de les fallides de 1680: «no hay caudales grandes en 
Cataluña para que uno solo pueda emprender negocios medianos». Pero 
aquesta dificultat quedava resalta «si se juntan muchos formando com
pañía y uniendo los caudales en un solo caudal».36 Ja tenim formulada 
la confian<;:a que la generació de 1680 posa en la gran companyia para
estatal que tenia els seus millors models a Holanda i Anglaterra. Aques
ta «grande compañía o junta» (la formula ció no és precisa), aquesta 
«nueva compañía perpetua»,37 havia d'estar vinculada amb les princi
pals institucions públiques catalanes. Posada sota l'advocació de la San
ta Creu i la protecció reial, hauria d'estar relacionada amb la Diputació 
i tenir «principio y origen en la nobilísima ciudad de Barcelona». La 
seva comissió directiva hauria d'estar composada per quinze persones 
de cadascún deIs quatre estaments socials de la ciutat, i presidida com 
el consolat de Llotja per un cavaller i un mercader. Aquests dos serien 
«cabeza y como presidentes», assessorats per altres vuit persones, i 
constituint plegats «las diez personas de gobierno». La institució havia 
de tenir presents els interessos de la fe católica i del reial servei, «sien
do amparo y lustre de nuestra patria».3B 

La missió de la companyia havia d'ésser la d'una gran entitat de 
finan~ament per impulsar la fabricació industrial, el comer<; i la nave
gació. Hauria d'afavorir la construcció naval, i podia dedicar-se als can
vis marítims. S'indicava molt especialment l'interes que oferia el mer
cat ame rica per a l'exportació de productes agrícoks i industrials, tex
tils i metaHúrgics. 1 afegia, potser amb una mica d'ironia que més valia 
que se n'aprofitessin els catalans que no pas els estrangers, com estava 
succeint.39 Es deixarien diners a les botigues de comanda, «que anti-

33. També els autors de 1620 insistien en la. suposada mala qualitat de la pro
ducció estrangera. 

34. «Censura del Muy Reverendo Padre Theodoro Mauris, Calificador. del Santo 
Oficio y Retor del Colegio de Belén de la Compañía de Jesús.» 

35. Fenix, capítol X. 
36. Ibídem, p. 81; també p. 83 «necesario es unirse algunos para formar un 

mediano caudal». 
37. Ibídem, capítol XI. «A imitación de otras provincias que tanto se han ade

lantado». 
38. Ibídem, capítol XII. «Gobierno político y administración vigilante que ha

brá de tener la compañía ya fundada.» 
39. Ibídem, p. 93. «Se juzga será servicio grande de S.M. pues por la mayor 
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guamente fueron de tanto lustre y utilidad a Cataluña»; es farien pres
tecs als importadors i als menestrals (<<oficiales y sus pequeñas com
pañías»), «con un interés competente».4<J 

El pensament de Feliu de la Penya con tenia encara altres tres ele
ments característics de les inquietuts economiques de l'epoca. En pri
mer 1Ioc el desig d'übtenir un port franc. 41 En segon la unificació deIs 
impostas que gravaven el comer<; i en dificultaven l'expansió: «no los 
derechos y alcahalas, sí estar divididos y ser tantos los exactores pier
den el comercio en Cataluña"Y Per fi la mobilització de la ma d'obra 
representada per pohres i rodamons, reelosos en hospitals i cases de 
misericordia, on havien de ser «inclinados ya de niños al trahajo». Era 
tot un programa de la «policía de pobres» el considerar que 

para los adelantamientos, comercio, navegación v último bien de la Re. 
pública, conduce asistir a los Hospitales de l\1isericordia y Huérfanos .. 
no permitiendo en esta ciudad vagamundos y gente sin provecho.4] 

No hi mancava la lloan<;a del comen; que «engrandeció Roma, en
riqueció Cartago, pohló Holanda, ilustró Florencia, fortaleció Inglate
rra,,44, ni tampoc el rcconcixement de l'esfor<; del trehall manual, <<lustre, 
acrecentamiento y ser de la bien gobernada repúhlica».45 

Sabe m que els projectes de Feliu de la Penya no varen passar gairc 
a la realitat. A partir de 1684 va tenir una relació intensa amh la Junta 
general de comer<; ele Madrid,ló pero la companyia no va veure la llum. 
Fins i tot quan les Corts de Catalunya varen recollir la idea en 1701 
varen introduir-hi modiflcacions.1i Peró el seu ideari ens serveix de punt 
de referencia important. Vint-i-cinc anys més tanl el mercader Josep 
Aparici rehlava els mateixos arguments.4R Aparici insistia en la '1Ioan<;a 
del comen; i l'admiració indiscriminada d'Holanda; peró parlava també 

parte está esta contratación en manos de los fOl'élstlTOS." També Político Discurso, 
25. "Serú mayor senicio de S.~1. que no Ile\',\I'lo allí otl'as naciones extranícl'as." 

40. [bídem, capítol XV 1. "Líbl'icas de \'a'l'lc\i, cam hios milrítimos, asistenciils 
de las f;ibricas, préstamos a mLTcaderes.» 

41. [hídelll, capitol XV, 
42. [hídem. p. 112, "El unir los derechos no es quitados. porque no son gran

des los ckrechos en Céllaluiía. ni l'n esto e,tú l'l daño.» Político DisclIrso, capital V. 
43. Ibídem, eapítol XVIII. 
44, [bidem, p. 30. En el Político DisclIrso el comen; l'ra "polo que sustentil lo 

firme de al república. el pockr cié Gl'no\'a, 1l0blc'7.a de Florencia, vanidad de Holan
da y aliento de Francia». 

45. Féllix, p. 32. Político Discurso, capitol IV. 
46. Biblioteca Ministeri d'Hisenda (Madrid), "HiUoria de la Junta general de 

Comercio .. » d'EliGEJ';lO DE LARRl:GA, IV, 114 i ss. "Proyecto de Don Karciso Feliu 
para form<ll- una compañía general de comercio.,) 

47. BAIUROLÍ ORPÍ: La Cort de 1701-1702. VII camí truHcal. "Recerques» n." 9 
(1979), 57-75. 

48. VILAI{, Cala/¡lIlya, II, 407-411. MOLAS RIB.\LTA, op. cit. 89. KAMEJ';, España de 
Carlos n, 139 i 197. 
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de l'allunyament deIs nobles envers el comen; que sorpren una mica en 
el contexte social catala. Feia una bona descripció de l'activitat econo
mica catalana, destacant fets ja indicats pel "Político Discurso», com 
la fabricació de mitges a Olot, i assenyalant amb agudesa la nova situa
ció de les poblacions litorals, com Sitges, a les quals "la indústria de 
tantes barquetes ... los dona més menjar que la collita». També es deu 
a Aparici una famosa descripció de Mataró, en la que desenvolupa la 
seva idea de que la prosperitat (" los hOl11es se han fet rics ... se han fet 
moltes cases opulentes») havia estat possible pel baix nivell il11positiu 
i la migradesa de l'administració l11unicipal.-IQ 

D'aquesta presentació de l'economia catalana vers 1680 vull extreu
re'n alguns elementes per a configurar un model que procuraré como 
parar amb la realitat d'altres regions. Aquests factors són: 1) l'evolució 
demografica, 2) la producció agrícola i sobre tot l'existencia de conreus 
cOl11ercialitzables, 3) la renovació textil, centrada en els punts que he 
indicat, 4) el moviment comercial, i 5) el pensament economic. Comen
c;aré aquesta comparació pels territoris que podel11 considerar perifhics 
i en primer lloc pels que integraven la corona d'Aragó. 

El País Valencia i les Illes 

Al País Valencia les tensions agraries eren fortes. L'estudi de James 
Casey 50 ens presenta un país dominat per l'estancament i per tota mena 
de factors retardataris. El bandolerisme hi romania viu i les reivindi
cacions pageses esclataren en la Segana Germania (1693), un moviment 
que podem considerar en paraHelisme amb els gorretes de Catalunya.51 

Pero analitzem altres factors. Per exemple l'increment demografic ex
perimentat en algunes parroquies ha sigut qualificat de "crecimiento 
visible y casi espectacular», "fuerte explosión demográfica».52 El mate ix 
Casey registra I'existencia de bones collites en alguns l11unicipis com 
ara Morella aixís com indicis de millorament economic. En general creu 

49. SALVADOR LLOBET va publicar la Descripció del Principat d'Aparici a la re
vista «Hispania», 1946, pp. 632-669, segons el Mss. 516 de la Biblioteca de Catalunya. 
Vegi's sobre l'admiració d'Holanda p. 646, I'animadversió de la noblesa envers el 
comen;:, p. 661, la descripció de l'activitat económica, p. 663; per Mataró, p. 662. 

50. CASEY, JAMES: The kingdonz of Valellcia ill tlle seve/lteelltlz celllUry. Cam
bridge 1978. Hi ha traducció catalana (Barcelona 1981) i castellana (Madrid 1982). 

51. GARCÍA MARTÍI'EZ, SEBAsn,iN: Els fOllal/le/lIS del País Valenciá modern, Va
lencia 1968, pp. 51-84. Valellcia bajo Carlos JI. Balldolerismo, reivilldicaciones agra
rias y servicios a la mOllarquía. Valencia 1975. 11. Sobre <da conmoción de los va
rretines», p. 261. 

52. Sobre Oliva, MESTRE SANCHÍS: ESllldio de la demografía de Oliva a través 
de los archivos parroquiales después de la expulsió/l de los moriscos, «Estudis», 
n." l (1972), 169-184.,Sobl'e Pedralba, CAsn, edició catalana 90-91, i MARTÍNEZ PERONA: 
Demografía y alimentacióll en la barollía de Pedralba y Blgorra (1610-1720), «Estu
dis» n." 6 (1977), pp. 123-156. 
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que la c1imatologia iou fa\'orable, pero que la mateixa abundcJr \'a 
provocar la caiguda deis preus i que soIs \'ers 1690 es reanima la pro
ducció de forma apreciable. Estudis posteriors sobre els delmes indi
quen una situació d'estancament o lenta creixene;a a partir de 1660, i 
una recuperació molt forta des de 1680, que a \'egade\ era acceleració 
de la tendencia exterior.H L'estabilitat monctária va ésser en opinió 
de Vilar un factor positiu.SI Sebastián Carda Martínez ha estu,liat l'in
teres de la ciutat de Valencia de disposar d'un port franc (i encara sen
zillament d'un port) a partir de 1679.'; Si Valencia no tenia port en 
canvi Alacant era un deIs principals centres mercantils d'Espanya, sobre 
tot a partir de 1660.'" Les importacions valencianes varen augmentar 
fins 1681, perú després experimentaren un cstancamcnt i ádhuc una 
reculadaY També trobem a Valencia el descnvolupamcnt de noves es
pecialitats textils en el camp de la nova drapcria, en la fabricació de 
mitges i sobre tot en l'especialitat valenciana que era la sederia; existí 
una vinculacicí amb el rcformismc industrial de la cort per medi deIs 
germans Bertct, afincats a ValenciaY En canvi manca a ValCncia, o al 
menys no ho coneixem encara, el projecte de caire mercantilista, l'exal
tació de la companyia de comere;, etc S9 

Pels volts de 1688 I'illa d'Eivissa va patir per manca de blats f/.l i s'hi 
produ'iren greus tensions socials. Pero a Mpllorca les col1i tes foren bo
nes. La producció va créixer a partir de 1660. va incrementar-se arTan 
de 1680, i es varen assolir les quantitats més elevades de tota l'Edat 
Moderna, gracies a noves roluracions.hl No trobem 9. les IIles cap altre 

53. J. CASEY: Slruclure el deve/uppeme/ll de Va/ellcc á l'épu'l/l(.' /1wdeme. 1500-
1700, a J. Goy·E. LE Roy L\UlR1E: Preslaliull, paysalllles, dimes, re/lle fO/lciére el 
mouvemel1l de la prudUCliu/l agricule á l'épu'lue preillduslrielle, Paris·La Haye 1982, 
pp. 331·339. PALOP RA.\10S: El produclu diezmal valellciw/() durallle lus siglus XVII 
y XVII1, lbíd",m, pp. 408-416. 

54. V1LAR, Crecimie/l/o y desarrullu, pp. 223·225. També CARRFRA PUJAL: Hislo
ria de la ecollomía espanula, Barcdona 1943. JI, p. 588. 

55. CARRERA Pt:JAL, op. cil. pp. 578 ("punto real de tt'ánsito de mercaderías») 
i 590. GARel,\ M.\RTí~EZ: El.\ [ullwl1e.l/S, p. 34. 

56. G.\RcLl MARTi:\EZ, 32·33. K,\ .\1 E:\, 186. També MARTi:\EZ S 11.\ IV: AlgwlOs aspec· 
lus del cumerciu valel/ciallU CUI/ 1 isbua a [illes del siglo XVII. Actas 1 Congreso 
Historia País Vaknciano, lIJ, 1976, pp. 473·490. 

57. CASTlLLO PINTADO, A1.VARO: fa Cu)'wl/ura de la ecol/umía valel/cial1a en los 
siglus XVI y XVlf. "Anuario de Historia económica y socialn (Madrid), ll, 239·288. 

58. MOLAS R1BALT¡\: Cumen,: 53·55; i Prublelluílica suciul!cu/lúmica del País Va· 
lellciano a "Nuestra Historia», V, Vakncia 1982, en especial pp. 72·74. Sobre els 
Bertet. vegi's GARCÍA M,\RTi:\Ez, Els [Ullamenls, pp. 24 i ss. i KA~IE;-';, p. 436. 

59. MOLAS R1BALT.I: Sobre la burguesía valellcial1a e/l el siglo XV r l r. "Actes C\U 
Premier Colloquc sur le Pays Valcncicn il l'époque modernc», Pau, 1980, p. 247. 

60. S,\E~z·R1CO URBt;-.;¡\, ALFREDO: La pelluria de I rig() ell Ibiza durallle los wios 
1685 a 1688, "Pedralbes» n." I (1981), pp. 167·186. 

61. .JUAN VIIJAL, J osI': 1,a evolució/l de la pruducció/l agrícola ell Mal/orca du
rallle la Edad Modema. Fuentes y problemas de su esludio. "Moneda y Crédito», 
n." 145 (1978), pp. 67·98. 
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deis factors de ddinicili del mo\'iment de represa, El projl'cte de com
panyia de comen; na discutit a Mallorca més de cent anys després."~ 
cosa que pot signilicar un e\'itknt rdard, pero tambL; cO!1\'é subratllar 
la solidesa dL'l Colkgi de la Mercaderia tIL' Ciutat, molt més resistent 
que no pas les llotjes de Saragossa o de Valencia.o3 

El refOrlllisllle aragolles 

El rcgne d'Aragó ens ofereix un exemple ben CUrIOS. Un país poc 
poblat, colpejat pn l'expulsió deis moriscos i pL'r la pesta, economica
ment dcprimit.,N sense una burgesia mercantil d'imporU\t1cia, i malgrat 
totaixo, o potser precisament com a conseqi.icncia, s'hi va produir un 
mO\'iment reformista sostingut i ferIn. El mo\'iment es va iniciar en 
1674 sota la proteccili de don Joan d'Austria ".' amb una «Junta magna 
para el remedio uni\'ersa¡" que va establir unes conclusions de caire 
proteccionista: «pendía eslL' dai10 de la copiosa introducción de fúbri
cas cstrangeras». Les Corts de 1678 i 1686 \'aren \'otar importants dis
posicions \cgislati\'es amb la intenció de promoure el desenvolupament 
de la indústria i del comen;. «Por lo mucho que importa animar a los 
fabricanlL's y premiar su industria en nue\'as rúbricas» es prohibí l'en
trada de molts productes estrangers.'" També L'S renO\'a una \lei anterior 
(de 1626) que permetia la compatibilitat entre la condició nobiliaria i 
l'acti\'itat mL'rcantil, i Illolt conndal1lent les inversions textils, «por 
lo que importa al benelicio uni\'L'rsal del Re~'no que sus naturales se 
apliquen al trato de seda ~. lana, sin que quede motivo que los retraiga 
de tan hor,roso empleo». Es declarm'a doncs 

que el ti-ato de seda ~' lana no pueda ser de plTjuicio a los nobles, caba
lleros o hi.iosdalgo que lo llevaren.!" 

Aragli fou el primer regne hispanic que feia una declaraciú expres
sa d'aquesta cornpatibilitat, extesa i conlirmada en 1686, perú amb 

62. MOI.L BL\:->I:s, ISAREI.: La Campa/lía de Comercio mallorqllina. 1784-1802. <lBol. 
Societat Arqueológica Luliana", XXXVII (1979), 329-348. . 

63. Vegi's l'informe publicat per JOSEP Ju.-\),¡ VIIHI. a Fontes Rerwn Balearicllm, 
IIl, 277. 

64. COLlS, GREGORIO: Las cilldades y la illdllstria ell el reillo de Aragón en los 
primeros años del reinado de Carlos 11. «Estudios», 1974, pp. 121-129. 

65, KHIE¡";, op. cit. p. 548 i ss. 
66. S~V~LL i PF.)'¡E~: FlIcros, observallcias y actos de corle del Reino de AragólI. 

Zaragoz~ 1866, pp. 527-531. «Nuevo establecimiento del comercio» (1686). «Se desea 
que los naturales de este Rcyno se aficionen más a la mercanCÍa y que se habiliten 
a la inteligencia del trato y comercio con las naciones estrangeras.» 

67. Ibídem, pp. 517 i 531. «De los que trateren en lana y seda.» «Queda res
tablecido el fuero de los honores a los que tratar<:n en texidos de seda y lana.» 
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escas(J~ re,>ullah pr~,ctics pcl que ~embla ell\'Crs el~ objectius propo
sats. 

Entre una i altre ,>c~si<Í Je les Corts \'.\ !uncionar una comissió par
lamenUtria anomenada «Junta de comercio y servicio». La ce\ebraciú de 
les Corts i !'exi~ti:ncia de la Junta \'aren donar Iloc a un \'critabk allau 
de projectes,~' més o menvs comistents, per(¡ amb unes flnalit1ts con
cretes: «reparo uni\ersal del reino», «rc . .,tabkcirniento del reinu», "res
tablecer el cornercio», «adelantar comercio, artes \. fábricas». El medi 
per aconseguir-ho era el mateix que proposa\'a a Cataluma NarcÍs Fcliu 
encara que amb paraulcs una mica di1crents: «consulado o casa de con
tratación», «consulado y compaiúa» o un« «compartÍa general de Ara
gón». Encara en 1694 s'escrivia que «toJos reconocen la importancia dc 
promover en Aragón alguna compañía de comerciantes».69 Tanmateix 
Aragó «no tiene flotas por donde k entre el dinero», peró no tenint-ne 
les buscava, buscava un port franc en les \'i\es \'alcncianes de Vinar<Ís 
i Benicarló.70 

El rcforrnisme aragoncs tenia perú les seves tensions internes. Els 
memorials i projectes de rcdrec,: acosturnm'en a respirar un proteccio
nisme furiós i un gran oJi envers els franccsos. Perú hi havia tarnbó els 
partidaris del <dliure cornerc,:» i c1s enfrontaments entre C\S uns i els 
altres roren durs. A la Junta magna «hubo encontrados pareceres en 
cuanto a la prohibición de tejidos extranjeros. Discordia que trascendió 
al pueblo, alterado con la grave controversia de la libertad o de la lilni
tación del comercio».JI Els rnencstrals de Saragossa Icrcn pressions 
molt fortes sobre cls ITlcmbres de les Corts o de \es juntes per aconsc
guir disposicions protcccionistes i mides contra cls francesos, fins el 
punt de que <da quietud pública se halla muy arric'Sgada». «Prohibir el 

68. CARREII.' Pl:.lM., op. cil. Il, 445-491. COU!I:lRO: Biblio/eca c/e los ecoilomis
tas espailOles de los siglos XVI, XVII y XVIII. UL\S'\: Biblioteca alltigua y llueva 
de autores aragoneses. Zaragoza 1884-1886. De,taqucm tres deis autors de projcctc,. 
José Gracián Serrano amb el seu «Manifiesto convencimiento de los darlOS Que oa
dece el rcyno de Aragón y arbitrios para su remedio»,' Pedro Barruel y Antonio 
Cubero. 

69. l.ATASA, !Ir, 653. «Memorial .¡ la Diputación del Reino de Aragón, suplicando 
la formación y estab!ccimiento de un consulado y casa de contratación en la ciu
dad de Zaragoza para beneficio del mismo Reino.» Asso: Historia de la eco/lomía 
política de Aragc5l1. Reed. 1947. 238-239. Memorial de comerciants i homes de ne
gocis: «La redención de la llorada p()b~eza y despoblación se debia busca,- en la 
libertad de comercio y que para cimentarla C()I1\'cndría formar en Zaragoza un 
consulado. Esta compaíiía ... ». GI·II.I.ER,\fO REllo;-';lJo: Las corporaóQl1cs de artesal10s 
de Zaragoza en el .,iglo XVII. Zaragoza 1982. p. 240. 

70, CARRERA PUJAI., 443. K.\.\¡¡:;-.;, 551. El punt dc vista valcnciil a CARRERA PIIJAL, 
592-594 i GARel" MARTí~z, 31. Encara en 1783 I'aragones Arteta de :l.1onteseguro par
lava de les «ventajas que puede conseguir la indust,-ia de Arag!Ín con la nueva am-
pliación de puertos concedida para el cOIllLTcio de Arnérica». 

71. COLMEIRO: I/istoria de la ecol/olllía política el/ F'pa/ja. Rcedición de GO!ll
ZAtO A!IIES. Madrid 1965, 11. 789. 
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trato a franceses, hiios v nieto~» i pri\ar-los d'ocupar d,rrecs en el 
regne era el menys que demana\L'n els qui creien que 

el trato v comercio con franccscs ha sido el más p\.'rjudicial ycneno con
tra la salud v cOIl\"cllicnl'ia públiL-a.7' 

Er. 1685 un «zeloso \' apasionado de la mayor utilidad ~' beneficio 
del reino» opina\'a que «el único rcmcdio para poblar \' cnriquecer el 
reino de Aragón consiste en la priyación total del comercio con los 
france.jé:s».'3 

Després de les corts de 1678 els partidaris cle les prohibicions par
laven cle una suposada creixcn<;a dc la produ:::ció tcxtil: «sc aumcntaron 
las [áb.·icas ... sc crcció cl númcro dc los telarcs». En 1685 cls dirigents 
deIs gremis dc la scda propos,ncn cstablir Cl'nt tders "imitando a los 
extranjeros». Vers 1680 d milancs Antoni Trioli va introdu:r cls "e!luts 
a la veneciana i en 1686 d mncadn Bartomcu Brutau va fcr el rnateix 
amb teixi ts de la nma d rapnia.7• Per 1 'al t re banda ds pa rt idaris del 
."lliure comen;:» es queixa\'Cn dcl fcixuc pes dcls drds duaners. Un do
cument de 1685 criticava els drets de peatge, "notable molestia y em
barazo a los comerciantes». Un <dll'l vasallo de S,M. zcloso de su real 
servicio y del beneficio público del reino» es queixava del «infeliz e 
infausto estado en que sc halla, originado de las subidas imposiciones 
de los derechos de las generalidades». Lorenzo Calvo, teia l'elogi del 
lliure comere;:: <dos lugares que son libres, aunque no tengan puerto, 
sólo por la libertad son una leria continuada». El remci el veien en 
«abrirse generalmente al comercio v contratación de todos los reinos ... 
sin limitación alguna»," En aquLst bandol va militar el canonge i histo
riaclor Juan Pablo Dorl11er, personatge que salvant les distancies po
driem considerar el Feliu de la Penya aragon~s, historiador de les gran
dese s del seu país i alhora reprl'sentatiu dcls sc.ntiments de reforma 
economica: disminuciú d'impostos, navegació per I'Ebre, port de Vina
rós, exaltació social del comen;:, ete./ó 

Les «periteries» de Caste/la: a) el Nord 

La corona d'Aragó constitu'ia una de les periferies hi~paniques, pero 

72, ACA, Consell d'AI'agó. L1igs, 146 i 177-178, LAT.\s,\, ITI, 655. "Motivos que jus
tifican la prohibición de tejidos y otras mercaderías ... » CARRER,\ PUJ.\L, 11, 486. 

73. Citat per K.\\lE)I, 555. L'autor afegia: "Dios nuestro Señor crió los Piri-
neos por anternurallas y resguardo para librar a los españoles de los franceses». 

74. t'ED01\IlO, op. cit. pp, 153-154. 
75, ACA. CA. L1ig. 177. 
76. COLMEJRO n.O 175, CARRERA PUJAL, 451-461. La seva obra en aquest ámbit 

són c1s "Discursos histórico-políticos sobre lo que se ofrece tratar en la Junta de 
los ilrnos. cuatro Brazos». 
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hi havia d'altres grans fae;:anes litorals. Considerem ara la que s'exten, 
en paraules de Cela, del Miño al Bidasoa. Són territoris ben diversos, 
pera units a la fi del segle nlI per un fet important: la introducció 
del blat de moro que havia produit canvis notables en el paisatge rural, 
en el ritme deis conreus i en el regim d'alimentació. La historiografia 
d'aquests pa"isos esta desigualment desenvolupada. Pel que fa al País 
Basc se'ns parla d'un procés de reconstrucció i recuperació i de la 
importancia de l'exportació de la llana de Castella.77 Pero aquesta ten· 
dencia sembla haver estat limitada a Biscaia. A.laba seguia més aviat 
la conjuntura agrícola castellana.78 A Guipúscoa, Fernández Albaladejo 
creu \'eure a les acaballes del segle una si tuació desfan)fahlc, paliada 
una mica per l'anterior expansió del blat de moro, la «revolució groga». 
El comere;: es trobava pine;:at entre Bilbao i Baiona, els des ports 
rivals, i les ferreries passaven també per un mal momento Dins aquesta 
aptica, la fundació en 1682 del consolat de comers, de Sant Sehastia 
fora més una acció defensiva que no pas un símptoma de recuperació 
o de millora. Potser tingui el mateix significat el proyecte de compa
nyia comercial elaborat el 1705.'9 

Més enlla, Santander maldava per esdevenir el port d'exportació de 
Castella, aconseguint «que el comercio y embarco de lanas de Bilhao 
se mude», pera malgrat el suport estatal no pogué assolir-h0 80 A Astú
ries els estudis fets sobre les inversions manifesten una estructura per
fectament tradicional, sense signes de represa.SI 

La nova historiografi.a gallega ens permet de fer un balane;: sobre 
les realitats econamiques de les darrcries del segle :\\11. Les comarqlles 
que han sigut cstudiades sistemáticament" ens deixen veure un rort 
crcixernent demográlic ja des de 1660, observació que capgir~l, les no
cions tradicionals sobre la tendencia demográfica del segle. EIs estudis 
d'Eiras Roel sobrc els delrnes ~3 parlen d'una expansió secular iniciada 
vers mig segle X \'1 1; en 1675-1685 s'observa una llcugera puja, seguida 

77, K"~IE~, 192-193, Segol1s cls treballs de Lns M,' Bu.R.\o i JeAN JosÉ LABORO" 
publicats a la revista «Saioakn, 

78, FLlc\,¡")EI.!J1. P"mo, E\llI.I.IXO i BlI.UIO, Lt;IS M,': La evo/uciÓll del pro· 
ducto agrícula [¡rUlO el/ la llal/(/(lu aIUl'e.\(1, 1611·1813. Actas 1 Jornadas Metodología 
Aplicada CiL'llcias Históricas, IlI, Vigo 1976, pp, 109-142. Dl.!!s mateixos autors sobr'c 
el conjunt del Pais Base a Pn','lIIlicJ/ls ¡}(ly"al/lleS, cil. PP, 313·327, 

79, FEI{'¡'IlL/, AI1/II.IIlL,10, PIULO: La crisis del AI/liguo Regimen Cll GuipLÍzcoa, 
1766-1833, Madl'id 1975, pp, 83·8'¡, A pro!J<jsilo de la recuperación peri[áica de 1680. 
El caso de GuifJlÍ~c(}a, «Anales de Economia» 11." 24 (1974), pp, 5·41. 

80. LlRRl (;1, Hisloria" cil. IV, 54 i ss. AHN: Consejos, L1ig, 7223 n." 58. 
8\. (,,6.111:/, ÁI.IIllLZ, el/II.IJO: J:'sludio J,islaric() de los prólwlws ccmales del 

Pril/cipado de ASlllria" 16S()·1715, Luarca 1979, 
82. B,IIUU.II{O Mili 0', B,111>lIiO: La jUrisdiccicjl/ de Xal/a.' el! el siglo XV1l1, 

Po/Jlaciól/, .wciedad y eCOI/O/llÚI, Santiagu 1977, PÚlEZ G,IRCi.\, Jos(: M,I~lEL: UI! 
/Ilode/o de s()ciedar! rural de Alllig//¡) R<'gilllell en la Galicia C()SIl!/'{[, Santiago 1979, 

83, E1Il.IS RoLl., A'IO"O, Villle el II/O//\'C/lICnl c/// !iI'oduit agricolc el! Galicc, 
1600-1837, A Pl'cslalioll.' /}(/ys(l/llln . . cil. 341 i ss, 
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pero d'un estancament. El blat de moro, introduit vers 1630 a les Ries 
Baixes &-! es troba ja perfectament arrelat. El sistema de cessió de 
I'usdcfruit de la terra anomenat «subforo» agafa un impuls extraordina
ri que porta a la consolidació social d'una petita noblesa intermedia
ria.ss 

A Galícia tingué lloc en aquells anys una iniciati\'a textil important 
pero que cal analitzar bé, perque es tractava de capital s aliens al país 
que n'aprofitaven la ma d'obra i les primeres materies. Em refereixo 
a I'activitat deis flarnencs Roo i Kiel (antics corsaris de Dunquerque), 
establerts aSada, vora la Corunya, primer per a fabricar-hi eixarcies 
(1675), pero ben aviat per a l'elaboració de llien<;os i de draperia fina. 
Foren els orígens de la famosa mantelería de La Corunya, destinada a 
durar en el segle XVIII. 86 

b) Alldalusia 

A mes de la gran «periferia» nordica, la corona de Castella s'obria 
al mar per Múrcia i Andalusia. La historiografia murciana, renovada 
gracies a estudis recents,87 considera ben plausible la tesi de la inversió 
de la cojuntura económica sota Caries n. Hi figuren la creixen<;a de
mografica, la recuperació deis nivells de producció, i en resum una re
vifalla que és qualificada de «fulgurant» pero que es detura vers 
1720. Andalusia ens presenta problemes més complexos. Domínguez 
Ortiz ja ha avan<;at les seves reticcncics cnvers la possibilitat d'una re
presa economica, per cxemplc a Sevilla.88 Basant-nos en trcballs recents 
podem donar algunes indicacions, no scmpre concordants. En l'ambit 
demografic el mateix Domínguez Ortiz sitúa en 1685 el mínim secular 
de butlles (utilitzades com un medí indirecte de coneíxer la població) 

84. PÉREZ GARCLI, Jos(' M.I:\l'l'L: Apruxi.//lIIciólI al estlldio de la pelletración del 
maíz ell Galicia, a «La H istona social de Galicia en sus fuentes de protocolos», 
Santiago 1981, pp. 117-159. 

85. Vegeu els U-eballs de B.IRRI'I RO MILLo:\ i ROGRíGl'EZ FERREIRO inclosos a 
La Histuria social,. citada, . 

86. l.a base de la información es troba L'n els \'OlllmS 42-45 de les Memorias 
Políticas)' Ecullómicas d'En;I':\lo IJI' LIRHn;.I, T¡ulll1L' C.IRRER.I Pl'J . .\I" 11, 69 i ss. 
MEI.IlIJE P,IRIlO: ApurtaólÍlI a la historia il/dl/strial corl//lesa. Las fábricas textiles 
de Sada. «Re\'ista Corlliia», VI, 1965, 77-126. E:\clso RECIO: Lus establecilllielltos ill
dt/striales espaiíoles ell el siglu XVIII. I,a 1I1l1/11ekría de La Curl//la. Madrid 1963, 
pp. 57-67. 

87. MARíA TERESA PI'RI'Z PIOZO, Gry L!·\lIT:\I"R. FHI:\CISCO CIIACÓN: Materia
les para !/Ila Histuria del Reillu de MI/reia ('1/ lu.~ tiel/lpus lIludemos. Murcia 1979, 
pp. 93-95. 

88. Historia de SCl'illa. IV. El Barroco l' la f/lIst raeiúlI, per.. i F. AGUll.AR Pr
Ñ,IL, S"villa 1976, p. 12. Suciedad y estllllu .. ' 19-20 ... «algo en Andalucía». «Si hubo 
recuperación como sost ienL' una moderna escuela bistórica en Sevilla no se notó 
o fue tan tenue que hasta ahora 110 ha podido detectarse.» 
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i parla de la lenta recuperació portada a terme amb un gran retardo 
Pero Bernard Vicent escriu per a Granada que malgrat les catastrofes 
de tota mena que es produiren en els anys 1670-1685 (inc1onte-hi terra
tremols) <dos progresos demográficos son innegables ... la capacidad de 
recuperación fue notable».89 En agricultura les interpretacions tampoc 
són senzilles, sobre tot després del nou plant~jament d'Antonio M. Ber
nal sobre la modernitat capitalista del camp andalús al segle XVII.90 El 
mateix autor creu que es produí a partir de 1680 una recuperació de les 
collites de cereals, un «incremento fuerte y sostenido», amh un avene;: 
espectacular dcls delmes de Sevilla; en canvi no hi hagué creixement 
demográfic estimable fins 1730. L'historiador frances Pierre Ponsot ob
serva augments de la producció i deis rendiments a l'estudiar 45 «corti
jos» propietat del capítol catedralici de Cordo"a. Els dclmes del bisbat 
de Málaga palcsen una primera represa desde 1672 i un veritahle incre
ment des de 1683.91 

L"n segon punt que cal considerar sobre la realitat andalusa del 
moment és la situació del cornen;: hispano-america. VIla línia d'historia
dors estrangers -Michcl Morineau, Jan Evcraert, Hcnrv Kamen 9~,._., 
han coincidit en revaloritzar la importancia de ¡'arribada de metalls 
preciosos sota Caries 11. De manera més matisada, Lutgardo García 
Fuentes ens diu que si bé les estadístiques oficials de la «Casa de la 
Contratación» semblen donar la raó als partidaris de la decadbncia 

hay suficientes indicios para sospechar que las verdaderas importaciones 
de caudales debían moverse en cifras muy aproximadas a las que sos
tienen Morineau y Everaert.9.l 

També troha símptomes de reactivació vers 1670 en la cow;trucció 
naval, i pel que fa al volum de mercancics un creixement regular a par
tir d{! 1660, accentuat en el pcríode 1670-1690. 

89. Historia de Al1dalucía. VI. Barcelona 1981, pp. 140-14L Les afirmacions de 
Vicent a 353 i ss. 

90. Ibídem, 185-240. Andalucía en la llamada «Cl'i~is del siglo XVII». 

91. PO:\SOT: Rel1delllel1l des cereal!'.\' el rel1le ful1cic're dal1;,~ la Campifie de Cor
dOlle.. "Cuadernos de Historia. Anexos a b Revista Hispania», n.O 7, pp. 475-489. 
BE:\ÍTEZ., R.: DieZl110s (JIulalllces, Series l11alagueíias del diezmo del Irigo, a Presta
liolls pays(JI 111 es, pp, 295-307. 

92. :\10Rl:\E.Il·: D'Amslerda/11 IÍ Sel'illl'. De q//clle realilé I'HislOire des prix 
es/-elle le miroir? "Annaks ESe», 1968, 178205. Gaz,el/es /lOl/alldaises e/ /resors 
americaillS, "Anuario de Historia económica ~' socia],> (Madrid), 11, 289-361, 111, 
339-211. Talllbé Les ilesillllio/1s dI! la cruissal1cl', cit. pp. 80-85. E\'ER,\ERT, J.: Le com
merce colol1ial de la «,w(icJ/1 filuI1I1Ul/ldc» a Cadix -'o//s Clzarles If, a «Anuario de 
Estudios Americanos», 1979, pp. 139·151. K.-\~IE:,(, op. cit. 204 i ss. 

93. (J,\RcíA Fl'E'TES: El cumercio de Espaiia CO/l América. 1650-1700. Sevilla 
1980, pp. 381382 i 411-·H2. UlIa discllsió recellt del problema a J. FO!l!Tt\:-.I'\: La eCOHO

mía espaíiola al fi/lal del Anlig//o Régimen. 111. Comercio y colonias, Madrid 1982, 
XX-XXIII. 
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En darrer 110c tenim les condicions de la producció industrial. Els 
bistoriadors sevillans 94 han insistit en el caracter absolutament secun
dari i deprimit deIs gremis d'aquella ciutat al llarg de tota la seva 
historia, i concretament a les acaballes del segle XVII. Pero vull senya
lar un parell de fets. El primer d'e11s és la formació a Granada (1684) 
i a Sevilla (1687) de les primeres Juntes de comen;: provincials, lligades 
amb la Junta general de comen; de la corto Foren les més antigues 
Juntes de comen; de la Península i les d'existencia més continuada. 
L'origen d'aquestes institucions estava en els intents de redre<;ar la 
producció textil de llana i seda. Entre 1683 i 1708 les principals ciutats 
d'Andalusia (Sevilla, Granada i Cordova) varen coneixer la introducció 
de teixits de la nova draperia, la fabricació de mitges de seda i l'enllus
trat deIs teixits.95 És coneguda la presencia d'artesans estrangers a 
Fernán-Núñez.96 A Cordova es va portar a terme un ·pla molt complet 
d'iniciatives textils,97 i a Granada es varen centrar les reformes de la 
sederia. Entre els capdavanters d'aquest moviment hi figuren comer
ciants del país i sobre tot fabricants estrangers, bornes que retrobem en 
altres 110cs i altres projectes, com Gaspar Naranjo, Claudi Bertet i Joan 
Trebulet.98 És possible que la trascendencia practica d'aquesta inquie
tut fos escassa, pero que va quedar també deIs projectes de Narcís 
Feliu de la Penya a Catalunya? 

Les dues Castelles 

Queda per examinar les dues Castelles, el centre de la monarquia. 
En aquest punt Domínguez Ortiz au¡!menta les seves reserves envers 
la possibilitat d'una represa que «en la España interior no se notó», 
doncs «en la Castilla propiamente dicba continuaba el marasmo».98 En 
canvi Henry Kamen fa afirmacions en sentit contrari, basades en eviden
cies diverses, i aixo si no referint-sc exclusivarnent a l'Espanya interior. 
En la seva opinió ens trobem davant un «período de indudable recupe
ración demografica», un canvi de la tendencia de la població, un nou 
esquema de creixement, una recupcració len ta, retardada per dificul
tats de tota mena. Escriu també que sota el regnat de CarIes 11 va 

94. GARCÍA-B..\Qt:ERO. COLL\!,;TES DE TERÁiI:, A. M. BER:-'¡AL: Sevilla. De los gremios 
a la industrialización. «Estudios de Historia Social de España», n." 5-6 (1978), 7-307. 

95. MOLAS RIB,\LL\: Las JU/ltas de Cumerciu de Andalucía. Actas 1 Congreso 
de Historia de Andalucía. Siglo XIX. 1. Córdoba 1979, pp. 159-170. Iniciativas tex
tiles en Andalucía. 1680-1700. Comunicació presentada al I Coloquio de Historia 
Moderna de Andalucía (Córdoba, 1980)_ 

96. LARRCGA, Memorias, 1, 128. COLMEIRO, 11, 796. 
97. FORTEA PÉREZ, JOSÉ IG~ACIO: La industria textil en el contexto de la eco

numía cordobesa entre fines del siglo XVII y principios del XVIII. Una reactiva
ción fallida. I Coloquio Historia Moderna Andalucía. 

98. Vegeu nota 95. 
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creixer la producció agrícola a tota Esp<trl\'a i eS COlllen','arCII a recupe
rar cls nivells del segle X\I, que les ciutah es bencliciaren de la recupe
ració demográfica i que fin~ i tut Ca.,tella e\perimenti\ una mudesta 
expansió a partir de 1680, L'e\oluci() deis preu" estudiada pcr Hamilton 
posa de relleu clarament, cn opinió de Kalllcn, la conjuntura j,l\'orabit: 
de l'economia castellana?) Perú en relació amb cls delP.1es de ~~eg¿)\'ia, 

Angel García Sanz IrJl ens fa \'l~ure que una lleugera pujada iniciada \'ers 
1660 arribava al seu sostre vcrs els all\'s 1680-1690 i que sois \'ers 1720 es 
retrobaren els valors deIs temps de Felip IL 

Tanmateix es pruduú-en a Castella algunes iniciati\'es de caire mer· 
cantil, per exemple les destinades a re\italitzar el comer',' de Burgos: IIII 
«que se haga feria de las lanas que se embarcan para el norte», Desde 
1673 volia aquella ciutat tornar a ésser «emporio del comercio de la 
lana», mitjanc;ant la restauració del seu consolat i la [ormació d'una 
companyia «de los mismos que hoy tratan ell lanas», Vint anys després 
se seguia parlant de la cornpanyia «para la gobernación del estanco \' 
ferias de las lanas que se hubieren de embarcar para el norte por los 
puertos de Cantabria», Aquesta «compañía especial para la nm'egació!1» 
havia d'estar relacionada amb el consolat, perú es va topar amb l'opo
sició deIs grans ramaders, La «quadrilla» de Cuenca de la Mesta volia 
que fas Madrid la seu d'un «consulado o junta» 102 (un cop més la vacil
lació terminológica i conceptual). 

Si Burgos era un centre mercantil en decadencia, Madrid havia 
esdevingut un gran centre consumidor, <1mb una important burgesia 
d'importadors i financers. El grup més conegut és la ramília Goyeneche, 
per la seva volada social i la seva ulterior funció industrial a la po
blació de Nuevo Baztán. I01 La proximitat ele la cort fcn possible que 
molles poblacions castellanes es benclrciessin de les mides de proteeeió 
a la fabricació textil canalitzades pcr la Junta general de comen;:. Tan 
nombrosos roren c1s privi Icgis coneed i ls que han pogu t ésser objecte 
d'un estudi monogrülíc. 11H La rabricació de teixits de llana i de sederia 

99. K,\.\IE~, op. cil. pp. 68, 72, 75, lOS, 114. In. 174. 
lOO. Desarrollo y crisis del AI1!i~l/o Régimel/ ,'1/ Caslilla la Vicja. h'col/ol1lía y 

Sociedad el/ lierras de Segovia. 15IJO-1814. Madrid 1977, p. In sobre el dclme de la 
llana. Comentat per K,UIlS, 114-115, 

101. P'\I.,\CIO A'r,\Il11: El comercio de Caslilla ." el pl/erlo de Sal/tal/del' el/ el si· 
glo XVIII. Madrid 1960, 54-56. 1.\IlI<LG,\: Mcmoria.'. XXVII, pp. 297·312. 

102. L\¡¡1l1~G\: Me/1lorias.. XXVIII, 17-18. 
103. RI~GIlOSE: Madrid y Caslilla. /560-/850. [JI/a capilal l/acial/al ('1/ w/a ecollo 

mía regiol/al. "Moneda y Crédito». 1969, pp. 65 i ss. Do ~1Í~¡;lTZ OIlTlZ: IIlgl/l/as /10-

las sobre bal/ql/eros y asel/listas de Carlos 11, "Hacienda pública csparlO!a", n." 55 
(1978), pp. 167 i ss. Sobre cls C;oyencche. C\RO 8.\ROI\: La J¡ora I/(J\'{I/Ta del siglo 
XV fl/, Pamplona 1969, i WIl.l.L\~I- J. C\I.U 1 L\~: !lO/lOr, cOII//1lace al/d il/dl/slrv i1/ 
eighleelllh il/dl/slry SpaÍl/, Boston 1972, pp_ 20·21. 

104. FI.OIlEI\S,\, NÚlu.\: Polílica il/dl/slrial a CaSI ella sola el regllal de Caries l/. 
Tesina dC' lIieenciatura, resumida a "Pedralbc.-". 11." 1 (1981), 371-375. També KH!E~, 
op. cil. 126 i ss. 
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fou protegida a les pro\"Íncies tic' Madrid, Toledo, Guadalai~lra i Conca, 
i també a SegoYia, Valladolid, etc. La tipollJgia de la prutl'cciú 'era fona· 
mentalment la mateixa que aplicaren I1lL;S tard els goyernants e~;pan~'ols 
sota Felip V; aquest fet ja hayia estat assL'nyalat fa més dc cent anys 
per Colmeiro: Il'; subn~ncions, crida als artesans estrangers, desgrava
cions f scals en I 'adq uisiciú de les primL'l'e,.; ma teries, I 'eXL'mpciú d 'im
post os i d'allotjaments militars, etc. La contimútat de la política eco
nomica de Caries II i la deis Borbons ha sigut obseryada també per 
Jan Eyeraert,h'" el qual ha fet notar justament la gran importancia deis 
fabricallts flamencs en aquestes proyatures. L'inknt estatal de protegir 
la indústria textil ya donar lIoc en 168-l a la prol1lulgació d'unes orde
nances generals de la sederia, en I'elaboració de les quals participaren 
representants de les ciutats de Seyilla, Granada, Toledo, i també Va
lencia. h1i Aquell mateix any s'intenta fer el mateix amb la indústria de 
la llana, sense aconseguir-ho, potser pel seu elevat grau de dispersió. 
Aquests esfon;os formen part de la «interesante \' mal conocida políti
ca de reestructuración económica» de que parla DomÍnguez Ortiz. I08 

E/s reformadors de Cas/ella 

És molt possiblc que a la corona de Castella els desitjos fossin su
periors a les realitats, pero no es pot negar la importancia del pensa
ment reformador, polaritzat vcrs la topica companyia de comen;. Les 
fites més solides d'aquests projectes corresponen a 1669 i 1683. En la 
primera d'aquestes dates es va tractar en els cercles del govern de 
fundar 

una compañía general española que entienda en la navegé\ClOn y comer
cio total de las Indias occidentales para su mayor seguridad y defensa, 
a semejanza de otras compañías armadas que estaban en uso entre los 
extranjeros. 

Aquest projecte de «compallla española J" comercio armado» no 
va trobar ressó a Catalunya ni a BisdliaY19 Pero el tema romania viu. 
En 1675 la «Reformación 'moral, política y cristiana del comercio» de 
Juan Cano proposava l'establiment d'una companyia general de comen; 

105. COI.~IEIRO: Historia de la ecollomía política ... 11, 794-796. 
106. L'implalltatioll de malll/[actures textiles [lamalldes CIl Espaglle a la fill 

dlt XVII siec/c, a Miscelánea Chnrles Vl'dinden, Roma, 1974, pp. 253-269. Molt avans 
n 'havia parlat CARRERA Pl'."IL, III, 80. 

\07. CARRERA PI·UI., 11, 65. Mous R1BII.H, 66 n." 40. 
108. El A'lIigl/o Régimell. Los Reyes Católicos )' los Al/strias. Mndrid 1973, 

p. 411. Afeg"ix: «en Castilla estos esfuerzos no dieron g¡-an fruto». 
109. COLMElRO: Biblioteca, n.U 138. CIRRERI Pl·.LIL, 30-32. M." JESCS MATlI.l.,\: Las 

compa11ías privilegiadas ell la España del Alltiguo Régimell a MTGI·E1. ART01.A: La 
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radicada a Sevilla i Cadis a parts iguals.'['¡ En 1681 e! primer ministre 
duc de Medinaceli rellane;a I'afer,'" posant-Io en mans de la no\'a Junta 
de comere;, uns deis membres de la qual, .Cerdeño y Monzón \'a redac
tar la "planta que de orden del rey ha formado para la institución de 
una compañía en los reinos de Castilla, por cuya dirección corra el 
comercio privativo de la Amáica».J12 No s'arriba a res concreto pero el 
el projecte de Cerdeño va ésser tractal de nou en 1692 i en 1703-1705.113 

Un altre defensor de la companyia era l'antic ambaixador a Holanda 
i secretari del «despacho universal», Manuel de Lira, el qual proposa\'a 
també I'establiment d'una companyia general a Cadis i Sevilla."~ A Bru
sel·les el mallorquí Oliver i Fullana feia publicar escrits sobre comer<; 
i navegació. JJ5 En raó de la importancia que encara tenien les relacions 
amb els Palsos Baixos del Sud es va proposar l'establiment d'una com
panyia de comen;: amb Flandes."6 La idea de la companyia «a ejemplo 
de las más ilustres de otros países» era present en els escrits de Luis de 
Salazar y Castro.1I7 A principis del segle X\'[IJ l'andalús Gaspar Naranjo 
Romero, comerciant relacionat amb les anteriors iniciatives tcxtils i 
coHaborador de la política economica de Felip V proposava una vega da 
més la formació d'una companyia universal a Sevilla i un seguit de 
companyies per el comere;: interior, la principal de les quals ha\'ia de 
tenir la seu a Burgos.1I8 

Val la pena que ens aturem en I'obra de dos projectistes, sino per la 
originalitat del seu pensament, al menys pels problemes que deixen 
veure. El primer d'ells és el genovcs Francesco Centani, un actiu finan-

economía española al final del Al1tigllu Régimel1. IV. Il1stitllciol1es, Madrid 1982, 
pp. 296-299. També KAMEN, 177-178. 

110. CARRERA PUJAL, 34-38. 
111. GARcfA FUEt\TES, op. cit. p. 104. 
112. COi.MEIRO: Bibliuteca n." 152. S"r..:CIIEZ APEi.L\:\IZ: El proyectu de compañía 

de comercio con hldias aprubadu pur la JUllta de Cumercio ell 1683, «Revista De
recho Mercantil» 1962, 95-117. AI.EJANDRE GARCÍA: Un proyecto de Compañía lIniver
sal de cumerciu CUIl Illdias eH el siglu XVII a JI Congl"Cso del Instituto Interna
cional del Derecho Indiano, Madrid 1973, pp. 975 i ss. KUIE:\, 178. M.ITli.!.A, 303-304 .. 

113. GAN GIMI;~EZ: Curplls duclIIl1e/ltal del Arzu/Jispu-preside/lle-virrey Ibáiíez 
de la Riva, «Chronica Nova» (Granada), 11 (1980), 1, documents 34, 82 i IV, n." 163. 
El projecte de n05 es de Manuel García Bustamante, consellcl' d'Indies i "ocal 
de la Junta general dt: Comere;:. 

114. COI.MEIRO, Bibliu/eca n." 246. C\l~RER.I Pl·.J.\i., 96-103. Lira exaltava la «dol
;:or» del govern d'Holanda «empleado únicamente en la felicidad de sus habi
tantes». 

115. Siete reflexiolles históricu-pulíticas de la llavegacióll y cumercio (1686), 
Memurial al Rey Nuestru Se/iur sobre el comerciu, Ilavegació/I y curso ele los fla
mencos (1690). 

116. LARRUGA: Histuria de la.. JUl/tl/ gelH'ral de Comerciu, III. párrafo 408. 
CARRERA PUJA!., p. 75. Pro.iecte rcno\'at en 1701. 

117. Discurso pulíticu subre la flaqueza de la 1I1OIlarquía espwiola ell el reinado 
ele Carlos l/. Publicat més tanl en el "Semanario Erudito» de VALL.lDARES DE 50-
TEMAYOR, II, 128-144. 
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cer, gran arrendatari d'impostos, alt funcionari en el consel: d'hisenda, 
i alhora portantyeu deis intcressos de Burgos, membre de la Junta 
general de comen; i defensor incansable de la reforma tlscal. L'eix del 
seu pensament ya ésser l'establiment de l'impost únic sobre la propie
tat. 119 L'altre, Miquel Áh'arez Osorio ~. Redin, fou un autor d'expressió 
confos<, i redundant, jades del mateix titol d'algun deis seus escrits: 

E"tensión política \. económica y la mejor piedra de toque \' crisol de 
yerdadL's para descubrir los tesoros que necesita esta católica monar
qll{a. 
Discurso lIniyersal de las causas que' ofenden esta monarquía y remedio 
eficaces para todas.l~o 

Aquest «zelador general para el bien común de todos» era per des
comptat un defensor de la companvia general o uni\'ersal de comen;:, del 
«comercio uni"ersal de frutos y fúbricas de todos los reinos v señoríos 
de Su Majestad». L'cxemple holandes el formulava amb una exagerada 
disminució de la pmsperitat agrícola d'aquell país. Concol-den amb les 
directrius de l'epoca la defensa del treball manual, aixís com de la 
compatibilitat de comcn,:<;: i noblesa, i les propostes de reforma tribu
taria.I~1 Hi ha altres factors que fan més interessant el pensament d'a
quest home. Prill1erament l'experiencia personal de viure en una epoca 
de bones collites,m i en segon lloc la defensa d'una burgesia propia
ment industrial que realitzés inversions directes en la producció textil 
i no es limités soIs a la comercialització. 123 També són aspectes dignes 
de destacar el seu intcres per les matematiques com a ciencia d'utilitat 

118. LIRR1'CA, Historill .. [V, 494-498. «Comercio interior en estos reinos y res
tablecimiento (te fábricas.» El seu manuscl"it es titulal'a concretament «Antorcha 
que alumbra para empezat· la restauración económica de España por medio de su 
comet-cio interior y fábl'icas de sus naturales». 

119. DOM Í1'GUEZ ORTlZ: Política y Haciellda de Felipe IV. Madrid [960 (reedició 
1983), p. 118, n. 27. KU1DI, 562, 580. Sobre el seu pensament económic, COLMEIRO: 
Biblioteca, n." 150. MARIORIE GRICE-HCTCIII~SO~: El pellslImiellto ecollómico ell Es
palia. //71-1740, Barcelona, 1981, p. 201. 

120. c..IRRERI Pl'.LII., 89-96. KI~IE~, 109-110, GR!cE-HuTCJ-1 INSO~, 214. He consultat 
el Mss, n." 6659 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Vegi's el títol d'aItres deIs 
seu s discursos: «Defensa, unión y restauración de esta Monarquía, con abundantes 
medios, suaves y ciertos, para único remedio de esta corona ~' definiciones eficaces 
del comercio univerS<ll de frutos y fábricas». «Definición de la regla universal, nor
te y guía de esta monarquía». 

121. BN. Mss. 6659, fols. 174 i ss. Fou molt admirat per Campomanes. 
122. Ibídem, fol. 4 v." «En el tiempo que reinaba el padre de V.M. me acuerdo 

que a dos años medianos se le seguía uno malo, y tocio el tiempo que ha reinado 
V.M. tocios los años han sido buenos de cosechas y los peores han sido medianos.» 

123. ibídem, fols. 76 i 138. 
124. Ibídem, fol. 14 1'.": «las ciencias del comercio están en la experiencia teó

rica y práctica de las matemáticas»; fol. 177: «los reinos están podel'Osos por hacer 
estimación de las matemúticas»; fol. 180: «todo se consigüe con la buena cuenta y 
razón y sin ella todo se pierde». 
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practica i les mencions a la conservació de les autonomies deIs regnes 
que entressin en el seu projecte de comen; universal i genera\.1l5 

La política económica 

La reforma economica va arribar als rengles del govern, tal com ja 
hem vist en parlar de la protecciú a la indústria. Kamen insisteix en 
el paper capdavanter de don J oan d'Áustria en la primera formació el 
gener de 1679 de la Junta general de comen,:, nudi de la política mer
cantilista. l26 També creu Kamen que li pertoca el mcrit d'un altre elis
posició governativa de gran interes en la definició de la represa: la gran 
i dan'era eleflació ele la moneda ele coure de 10 de febrer de 1680 Aques
ta mida va donar !loc a greus tensions en la \'ida cconomica i social: 
caiguda de preus, bancarrotes i aldarulls de pagesos, meenstrals i bur
gesos a Madrid i Toledo. 127 Pero avui es tendeix a considerar-la com l'i
nici d'una nova etapa d'estabilitat monetaria a la corona de Castella. 
Corres ponen a Vilar les expresions «se anuncian tiempo.~ mciore~». «se 
dan las condiciones de un resurgir» rnentres Domínguez Ortiz es mostra 
més eseéptic: 

Lna medida en sí justa y acertada quedó desvirtuada por las diversas 
circunstancias y por la forma rigurosa en que [ue ejccutada,IZ, 

La deOaciú de 1680 fou complementada per les modificacions de la 
moneda de plata que es portaren a terme en 1686,129 

Encara és més evident el paper de la política reformadora en els 
dos prirncrs ministres que succei'rell don Joan. Em scmbla po~sible in
dicar que el govern de Mcdinacel i va dur a terme una política de pro
teceió al COIlIl:n,: i a la inc\ústria i s'interessá pel comen:; arnericá. Ja 
han indicat altres historiadors que Medinaccli tingu0 entre els seus col-

125. Ibídem, fols. 11 i 21. "En I~ 1l1ism~ f0\'l11a h,1I1 de entrar los reinos de 
Aragún, con la diferencia lk jusi ieia, que sc nOl11brarán según sus fucros.» 

126. K'\~IE:-;, p. 122 i ss. Tarnbé EVERAERT \'eu darrera el ~Oll organismc la fIgura de 
D. Joan que ha"ia presidit la Junta de 167-1 a Aragú. La Junta tenia per objectiu 
«restabll'cer en estos reinos las I1Ianuf<1cturas \' el cOl11ercio». Sob"e el scu personal, 
Mo!.·,s HIBII.n: I~a ./11/110 ~e/lt'/'al de CO/llL'!'cio \' ,\/o/ln!a. La i/lslilllciun y los Izo 117-

bres, "Cuadernos de Hi.'to)'ia. AI1L'.'os ,le- I~l re',i.sta Hisp~ni~", ¡X (1978), 1-3H. 
127. K \.\lIe", 170. Ll dclJaciú rou «el indudable testamento de don Juan». Pcr 

les sC"es eonseqü01lcies negati\'es, 11.\\111 JO", War alld prices, citat, pp, 126-129. 
In. VII.AR, Crecimienlo .1' lksarrullo, cit. p. 227. «Catorce aiíos de estabilidad 

monetaria \' de Ie,'c alza de precios \'al1 a compel1sar en el secreto de los hechos 
la anarquía real dc ClI'105 ¡J". Do \1 í"Ct t:Z Olnll.: I~os Rnes Calljlico,l' )' los Al/S-
I rias. pp. 409-411. . 

129. ESTEBA" COI.I.A"TleS i JOSI: PATRICIO MERI"O: Alleraciones del sislellla llZO

ne/ario de Caslil/a dural1/e el reil1ado de Carlo,l' 11. «Cuadernos de Investigación 
Histórica», n." 1 (1977), pp. 71·98. 
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laboradors homes procedents de la "Casa de Contratación» de Sevilla, 
sobre tot Carlos Herrera RamÍrez de Arellano,lJo i José de Veitia Linaje, 
l'autor del "Norte y Contratación de Indias» (1672) com a secretari del 
"despacho universa¡".\31 Tots dos formaren part de la Junta de comen; 
que fou reorganitzada en 1682y2 En 1682 es promulga per iniciativa 
deIs fabricants de Sego\'ia la famosa pragmatica que declarava com
patible a Castella la condició nobiliaria amb I'activitat mercantil, i so
bre tot amb les inversions en la indústria tcxtil.133 L'any segiient es va 
disposar que 

a los fabricantes de te"idos de seda no se les embarguen ni vendan por 
deudas civiles los inst rumen tos de su uso 

en virtut de la importancia que es concedia a la "restauración del co
mercio» i concretament de la sederia.l:J.l Al lIarg deIs anys següents la 
Junta de comen;: va impulsar la seva política «para el restablecimiento 
del comercio y manufacturas» amb la crida d'artesans estrangers i con
cessió de privilegis als fabricantsYs El reclutament de tecnics estran
gers .ia s'havia iniciat avans de 1679, amb la interveneió deis ambaixa
dors espanvols en els respectius pai"sos, entre ells Manuel de Lira. l36 

Aquest personatge fou el successor de Veitia en la secretaria del 
«despacho universa¡" durant el govern del comte d'Oropesa (1685-1691). 
Podriem dir que aquest ministre va decantar-se més aviat vers la políti
ca fiscal. El nou president del consell d'Hisenda, Ginés Pérez de Meca, 
V<1 impulsar una política d'austeritat, sobre tot envers els financers de 
la corona. m El marques de los Vélez, en el nou carrec de superintendent 
general d'hisenda va plantejar la substitució els "millones» per un im
post único Es tractava d'obtenir 

alivio cle los tributos, reduciendo tocios los que hoy se pagan a uno solo 
general para tocios los estados lJS 

130. M.\lR \, Duque de: Vida y rcinadu ele Carlos /l. Madrid, 1954. 1, 353·354. 
131. Vegi's la reedició del Norte, Madrid 1982, amb prblcg de FR·\NCISCO DE 

SOL.\"o. No esmenta la se\'a participació en la Junta. Talllbé M \\'R.\, r, 414. 
132. També roren membres de la Junta Centani L'n 1679 i Luis Cenkño en 1682. 
133. Nuvísima Recopilación. L1ibn: VIII. Ti tal 24, Lki 1. KAME", ~~~ ¡ss. 
134. Nuvísima.. L1ibre XI, Titol XXXI, Lki XVIII. Fou una illiL'iativa de la 

Junta de comen;, AHN. Consejos L1ibre 1515 n." 3. 
135. L\RRLG\: Histuria. JlIl1Fil CUIIIL'I'ciu. 111, Ilibre leL eapll()1 ler. «Provi· 

dencias que en general tomó la Junta en el tiempo del Sr. Don Cilios rl». 
136. KulL'x, 129·132, indica que la crida d'artesans estrangel's fWlI un deIs éxits 

més compkts de la Junta. E\'L'raert ha destacat el papn que hi tin~IIL'n~n I'ambai
xador Lira i el duc de Villahcrmosa, l!O\'ernador deis Pa'isos Baixo" 

137. DO~lí"GLTZ DRTI/.: Asclltistas Carlus /l, cil. p, 173, n. 21. 
138. C\"GA·ARGCEI.I.I:S: Dicclul1ariu de Haciel/da. RCL'dició, Madrid, 1968, JI, 95. 
GARZÓ" PAREJ..\: La Haciellda de Carlus 11. Madrid 1960. AnTOI.A, MIGUEL: La 

Hacienda del Antigllu Régimel/, M<ldrid 1982, pp. 216·221. 
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Ens trohem dm'ant la illusió per la contribució única, un impost 
que seria definit alguns anys despr0s com 

más exequihle, más líquido, menos gra\'oso a los pohres y más propor
cionado al caudal de lus vasallus \. de más fácil perccpción. 139 

No manca va en la memuria presentada pel marques de :(~s V(\]ez 
la relaciÓ entre pressió fiscal i desefl\'olupament mercantil, la «general 
franqueza del comercio» i la consideració de que «las fábricas no pue
den crecer mientras se mantengan estos tributos». Són uns textes que ja 
anuncien Uztariz. Com ja és sabut els projectes del marques de los Vé
lez no passaren mai a realitat. Es tracta de compensar-ho mitjan¡;:ant 
una política d'austeritat en les despeses de la eort, de la burocracia 
i del deute estatal. Destaquem en 1691 la creaeió d'una "nueva planta» 
o xarX3 de superintendents de rendes a la corona de Castel1a, amb unes 
funcions basicament fiscal s, pero amb algunes orientaeions d'estadísti
ca ecolllomÍCa, com era «averiguar tratos de comercio, maniobras de fa
bricas de lana, sedas u otros géneros».I40 

Altres territoris 

Ens resta encara un altre "periferia» peninsular: el regne de Por
tugal. També pels voltants de 1680 va coneixer el regne de Portugal una 
embranzida mereantilista. 141 Portugal es trobava al bell mig deis can
vis produits a l'economia brasi1cra, de l'explotació del sucre a la de 
1'or. Trobem a Portugal una mentalitat mercantilista, uns defensor.s del 
colbcrtisme, una reforma monetaria (1688), una legislaeió proteccionis· 
tao El Feliu de la Penya portugucs en I'aspecte teoric fou l'ambaixador 
Duarte Ribeiro de Macedo, autor d'un «Discurso sobre a introdw;:ao 
das artes no reino» (1675). El títol de «Colbert portUgUl:S» s'ha donat 
al marques d'Erieeira, supnintendent de fábriques el qual aetuava d'a
cora amb el «veedor da Fazenda», marques de Fronteira. Foren prote
gides la indústria textil, la mineria, la ll1etaHúrgia i la. eonstrucció, 
amb fórmules molt semblants a les espanyolcs. Pero el programa de re
formes no va scbreviurc el seu CITador Ericeira, mort en 1692. Quedava 
una forta especialització vinícola que rnitjan<;:ant el sacrifici de la indús-

139. GAN GIMI'NI'Z, op. eil. n. 187. 
140 ARTOLA: l.a Hacienda, p. 220, 11. 2. 
141. Com a obra més recent sobre el tema la de C\RL A. H\NsoN: Eco/1omy alld 

Society i/1 Baruque Porlugal 1668-1703. Uni\'l'1'sitv of Minessota 1981. Com a més 
clássica la de BORGr:s DI' M·\lTIlIJ: O lIlelúlllli/islllU en Por/lIgal. Lisboa 1966. Més 
accesible a un lector espanyol la coJ.laboració dc V. M.\G.\I.H.\ES GODI\;HO al volum 
VI de la «Historia del Mundo moderno» (NcIV Cambl'idg~ Moclern History), Bar
celona 1975, pp. 371-373 i 377-378. 
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tria va portar a l'acord amb Anglatcrra concgut amb el nom de tractat 
de Methuen (1703 l. 

Podríelll extcndrc le~ nu~tlcs rcccrqucs a d'a!trcs territoris dc la 
MrJnarquia a Europa. Ja hCIll \'ist la gran illlportilllcia quc el comen;: 
i sobre tol els fabricants bclgucs tinguL'lcll cn les prO\alurcs textils dc 
Caste!1a. A finals dc scgle el ministrc COllltC lk Berge\ck \'a desenvolu
par una política reformadura qUL' li ha \algut el títol (k «Colbert bel
ga)),142 Si passelll al ducat dc MiIa hi trobarel11 una situació quc no ens 
sera descolleguda. DOlllcnico Sella indica quc S'ObSLT\'Cll en tes ciutats 
lombardes de finals del '\\11 

i,~timatiuJls of reCO\'LT\ a ne\\' mood 01 oplimism and confidencc. 
cfforts to ,'L'l'U\'LT prolllising signs. 

Aquests signes es concreta\'en, per exclllple en I'cstabliment de 
manufactures de llana a l'cstil de Flandes (1670), en la introducció de 
({¡-aperia holandesa amb artesans estrangers (1672), en la utilització de 
nO\'es tccn iq ues en la indúst ria de la seda, a I 'es ti! anglCs (1681) o a la 
manera ele V L'IlL'Cia (1682 l. Per li en 1682 L'S procla llla\'a soklllnement la 
cOl1lpatibilitat entre el cOlllcr<.,: i la noblesa,'·' Hi ha estudis en curs so
bre la formaeió de Juntes ck Comen;: a Napols encara que una política 
lllercantilista lllL'S ~ostinguda leu la se\ a entrada sota el gO\'l'rn aus
tríac, a partir de 1707.''' 

COIlc1l1siOI1S 

Hem jet un recorregut per la Península Iberica pels vo!ts de 1680-
1700 tractant ele trobar-hi aquells elcl1lents que apareixien en el model 
catalá, Hem pogut \'eure les diferencies, pero també les similituds i les 
rc\acions. Helll deixa t per ú I tima hora b eompa ració d 'alguns temes 
de gran difusiú en aquella gcneració. VClirem, per exel11plc, com tots 
coincideixen en una pretesa pobresa agrícola d'Holanda, per fer re
saltar més les possibilitats gairebé taulllatúr?iques que s'atribulen al 
«comen;:», Aixís pe! catala Josep Aparici Holanda era 

«un rincón dL' tierra qUL' más dc la mitad es agua de ríos cabales y 
pantanus», 

L'aragonés Gracián Serrano per la seva banda deia 

142, Vcgi's la recensió de M. MOR1'\1~\l a la biogrZlfiZl d'Zlquest personatgc pu
blicada en tlamcnc en 1965 pcr RU;I'\\11l Ilr SCIIRY\TR, Zl "Revuc Historique», 1967, 
178-180, 

143. DO~IE'\ICO SELU: Crisis all(i cOlltilluilv. Tlle ccollomv of spallish Lombarnv 
in the sevelllccllllz cnetu'ry, Harvard Univcrsity Prcss 1979, p. 83, 

144. G.\I.\SSO. GIUSEI'PE: Na¡Joli dopo Mas,;l1l1icllo, Napoli 1972. VrrrORlo, AN
TONIO DI: Cli Auslriaci e NapoZ¡. NZlpoli 1973, 1, 226,228. 
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las provincias de Holanda y Zelanda, careciendo de mantenimientos v 
frutos ele su país, los tienen abundantes de todos los del mundo con la 
diligente maña de su negociación. 

1 el castella Osorio y Redín insistia amb vehemencia: 

¿Qué gente tenía Olanda quando se revelÓ,.según la población que ahora 
tiene? ... un rineoncillo en relación a España, unos pobres pescadores 
vestidos de lana.. una repúhlica tan corta con unos pocos harquillos. 145 

Un terna encara desenvolupat més a fons pels autors de diferents 
territoris és la crítica de la derogeancc, la defensa de la compatibilitat 
entre d comer<;: i la noblesa. Es un terna que trobem ben situat a 
Castella. Salazar i Castro pensa en els heneficis que es produ'irien «si 
nuestra nobleza perdiera el horror al comercio». Luis Cerdeño y Monzón 
fcia observar que »ha errado el juicio u opinión de los que desconl'Ían 
que los españoles se apliquen al comercio»P6 La defensa del comen; 
va ésser també un dcls ternes preferits d'Osorio '! Redín. Al regne 
d'Aragó, malgrat les c1ecisions de les corts, Dormer es condolia de 
l'abandó deis afers pcls cornerciants, i en 1695 el bisbe de Solsona, 
l'aragones Juan de Santa María insistia en el mateix tema. w Peró tam
poc Catalunya estava totalment exclosa d'aquesta mena de prejudicis 
com lamentava Josep Aparici: «tenen a \'ilipendi lo negociar»Y' 

Hi hagué una recupcració cconomica ele la periferia peninsular 
vcrs 1680? Tot plegat és possible que Illés que de «represa» es pugui 
parlar d'UIlS inicis de rcfor1l1isme cconórnic, en cls quals, COlll diuen 
alguns historiadors francesos predominaren els fracasos sobre les ini
ciatives recxiclcs. Scnse una rclercncia munc1ial clara, ens trobelJ1 en 
una diversitat de rcalitats, sobre tol en l'i111lbil aclaparador lü~tjoritari 

de I'agricultura. Pero hi ha tarnbé una cornunilal de tencICncies, uns 
fenorncns comuns, pcr exemple en les injciali\'es l6xtils, una depen
dencia deIs tecnics eslrangcrs, que certamcn! a Catalunya fon IllOlt 

menor, una adoraciú per Holanda, una jHusionada con(ian<;:a en la com-

145. Be. Mss. 516, 101. 61, Bi\. Mss. 66'w. 1'01. 10 \'." "Vn rinconcillo, el más 
estéril del mundo, con 'u conlL'rcio ha sido poderoso para destruir a una 1Ilonar
quía tan dilatada». Fol. 138. «Los l'stados lk Olanda, CUYOS moradores, siendo solo 
unos pobres r".'SGldores, pOI' Illcdio de sus 1;:\I)l'il'~1s se h;)n alzado easi COI1 el co· 
mercio de todo el orbe". 

146. CitM per G.\R/.Ó, P\RU.\, p. 28. 
147. Sobn, Dormer. C.\IUlERA I'l.l\I., 458. "En Aragón, con el anhelo natural de 

mejorar estado, o por malcontentos con l'I su\'o, sin la esperanza de mayor estima
ción en 01. SOIl 111 u,· pocos los hijos que siguen la profesiún de sus padres, perdicn. -
do la hacienda que ellos adquiriL'I'oll (Cuántos habremos "isto que han dejado 
sus tiendas por la honrosa alllbiciún dc ser ciudadanos." El IcxlL! del bisbe dc Sol
son a ha estal publicat per REIlU'I)O, op. cil., p. 240-241. 

148. Be. Mss. 516, rol. 661 «La noblcsa no \'01 apadrinar lo públic comen;». So
bre I'ho:lor del com~n;:. K \\11:" 262 i ss, 
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panyia, etc. Fins i tot pode m indicar que alguns moviments ascendents 
de població i producció es feren palesos, ja no vers 1680, sinó vers 1660. 

Molts d'aquests fets eran ja coneguts. El duc de Maura, tot refe
rint-se als coHaboradors de Medinaceli deia: «estos reformadores no 
encontraron en la Península el aliento ni la colaboración de que habían 
menester».t49 Ja fa anys que José Larraz podia parlar de «los excelen
tes propósitos del conde de Oropesa», pero considerava que «inútiles 
fueron los insuficientes intentos de fin de siglo por levantar la pJtencia 
económica de Castilla trayendo operarios extranjeros».150 Tenim les 
opinions, ben separades en el temps, de Colmeiro i de Carrera Pujal, 
sobre la política industrial. Em sembla que John Lynch va escriurer 
encertadament: 

a partir de la década de 1680 la reforma estaba en el ambiente, oscura
mente en Castilla, y acaso con más claridad en la periferia. 

La «Gecada tdlgica» de Castella era també el temps deIs precur
sor, que permetien parlar d'un primer segle X\"ln a partir de 1680.1S1 

Domínguez Ortiz matisa una \'egada més: 

la recuperación de! XVII final, limitada a ciertos aspectos y a ciertas 
regiones, más que realidades firmes y avances netos, fueron comienzos, 
indicios, esperanzas que aun tardarían cierto tiempo en convertirse an
dando e! XVIII en progresos tangibles. 152 

La realitat d'un reforma de política economica es Higa amb molts 
d'altres factors. Algun historiador apunta que en el clima polític del 
regnat de CarIes 11 un programa colbertista de control centralitzat 
hauria sigut considerat com una innovació tiranica, sense possibilitats 
de futur. Segons l'ambaixador venecia «Espai'ia no quiere un Colbert 
ni introducción de ejemplos tiranos».')\ El replantejament del concepte 
de recuperació periferica afecta eI'alguna manera dos altres idees rela
cionades amb l'obra de loan Regla i l'hisloriogralia valenciana: la idea 
del neo[oralismc en el pla polític,'54 i de la introducció de la ciencia 
moderna en el cientírlc. 155 Hi ha també tol e! problema de les arrels de 

149. MAI'RA, 1, 414. 
150. LIRIUZ: La épuca lid lIlercillllili.)///(J ell Caslilla. 2." edició. Madrid 1963, 

pagina 97. 
151. Espaiía baju lus Auslrias. TI. Barcelona 1972, pp. 383-394. 
152. Reccnsió a I'obra dL' ¡";:.I.IIE'\ cilada supra nola 3. 
153. Cilal per 1. A. A. TII ()~tI'S()'\: WlIr a 1/(1 gOl'e/'llmclII ill Habsburg Spai'l. 

1580-1620. Alhlonc Press 1976, pp. 281 i 347, n. 18 (lraducció caslL'llana, Barcelona 
1981 l. 

154. Vegi's el rncu prólcg al lIibrc de FER,(\'\IlO S.íNCIIEZ MARCOS: DO/1 ]Uall 

de Auslria y Calallliia. BarcL'lona 1983. 
155. LÓPEZ P':\IERO: La illl rulillcciún de la ciellcia moder/1a ell Espaiia. Barce

lona 1969. 
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la ll-lllstraeió en el~ cerclc~ de l'ilulllanisllIc crític dcl darrer barroc. l "" 

La veritat és que tcnim mull d'aprendre del~ rredcee'sors. Si Colmeiro 
ja havia anunciat els trels general, de la pulítiea indu~trial Ul' Carlcs II, 
Cánovas del Ca~tillo s'ha\ia relerit al nUll eritiei~mc histCJric que 
incloYa a Dormer: 

un incsl'll:radu .'iur1u dl: lihertad rel l'C'ilLl sin duda la ;ttrncJsfcr.1 d.: Es
paña cn lus últirnus dCll'llius dc la dinastía auslríala L ;; 

156. MI'S'lRE, A~\lTO~lO: DC'I'olismu (' !lus/raciólI. Barcelona 1976. 
157. La Casa de Auslria. Reeclició, Maclrid 1971, p. 307. Un deis assistents als 

ccnacks intclcctuals de Ji de segil' a Madrid rou el l'on'iclil'r ck Castclla Juan Lucas 
Cortés. Fou casualitat la scva pertincm;a a la JUllta de cOIlH'r<;? 
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