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1.- I:origen de l'endeutament 
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Amb caracter general, podríem dir que l'endeutament a pages parteixde la relació de 
domini i explotació (sostracció) que la societat englobant estableix amb l'economia pagesa. 
Aquesta relació és, pero, dinamica en el sentit que durant la baixa Edat Mitjana es transfor
men les formes d'explotació, concepte que, almenys a partir d'aquesta epoca, integra o ha 
d'integrar també l'intercanvi desigual. Així, podríem afegir que, en part, l'endeutament 
prové de l'intercanvi desigual entre el camp i la ciutat, perquc s'origina en necessitats mo
ncraries de la pagesia (per pagar renda en diner, impostos i productes manufacturats) que 
són establertes fora d'ella, sovint en el medi urba; i de l'intercanvi desigual entre el petit pa
gcs i e~ mercat, que es crea en base al control que l'incipient capital mercantil i financer hi 
exercelxen. 

L'endeutament a pagcs també pren carta de naturales a en les irregularitats de les col
lites i en una demografia difícil de controlar (dots i llegítimes). La incidencia i la gravetat 
d'aquests factors, hom no sabria com separar de les específiques relacions de classe (entre 
economia pagcsa i societat englobant) que penalitzaven el consum i la inversió. 

Així, doncs, si la sostracció era l'clement desequilibrador de les fragils economies pa
geses que rosegava l'autoconsum, for~osament elastic, tindrem que la primera anella en els 
processos d'endeutament de la petita pagesia seria el que podríem anomenar préstec al con
sumI . 

El fenomen d'endeutament per préstecs al consum, inseparable de la participació 
for~ada en el mercat de cereals, és també dinamic en el sentit que molt sovint deu implicar 
una espiral de més participació involuntaria en el mercat i més endeutament, fins a la fallida 
de l'explotació pagesa. Dinamic, també, en el sentit que mentre, per uns, s'acumulen els 
deutes de manera imparable, per altres el nivell d'endeutament es pot controlar, i per altres, 
encara, hi ha la sort d'escapar deis deutes i arribar a la posició de creditors. Aixo, de fet, 
introdueix la noció de deute manejable i deute immanejable2, que parteix de la posició deu
tora inicial per acumular-hi les condicions d'austeritat (habits de consum i estalvi). Partint 

1. Col·lecció de pergamins de Can L/obera, L1inars del Valles, docs. 8, 15 i 69; i M. AVENT1N, Domments per a 
la Historia de L/inars del Valles,I, L1inars del Valles, 1990, p.16, 18 i 35. 

2. A. BHADURI, La estmctura económica de la agrimltura atrasada, Mexic,1987, p.74-75. 
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d'una posició deutora manejable, la fami1ia pagesa que tingui propensions al consum ex
tremadament baixes, si no es produeix una situació de sobresostracció i/o de mala colEta, 
podra amb e! temps acumular el suficient per a redimir e! deute i passar a la posició de pres
tadora. Per contra si e! deute inicial és massa gran (immanejable), amb independencia de les 
condicions d' aust'eritat de la família o de si es produeix una situació de sobresostracció () 
de mala collita, segurament es produira una espiral de deutes acumulatius que arrUInaran 
l'explotació. Cal tenir prescnt, pero, que ds petits pagesos amb propensió al consum re!a
tivament elevat no poden generar estalvis, de manera que, partint d'un nivell de sostracció 
estable, sempre viuran alllindar de la rui·na. Per als que s'alliberin d'una situació d'endeu 
tament, les condicions d'austeritat continuaran essent importants, puix que, de la dccisi6 
que el cap d' explotació prengui en aquest terreny dcpendra que s'incrementi el consum fa· 
miliar (com pensaria Chayanov) o que es primi I'estalvi, que pot ser canalitzat cap al mercal 
de dinero 

Les dues situacions, la de les famílies amb saldo negatiu (o sirnplement necessitades 
de diner) i la de les famílies amb saldo positiu, finalment, afloren al nivell documental a par 
tir del segle XIV, quan es desenvolupa a la ruralia el mercat de! diner sota la forma de com
pra-venda de pensions censals. Son els censos castellans o censos consignatius, més comu-
nament anomenats a Catalunya censal s morts. Prenien la forma de venda de pensiolls 
(censals) per una quantitat determinada de diner (preu), essent la re!ació entre pensió i preu 
e! for o interes, qu a Catalunya va oscil·lar, en el període estudiat, entre e! 5 i e! 7'14%3. 
Emiliano Fernández de Pinedo diu que era una mena de credit hipotecari a termini indefi-
nit que donava un interes legal i exigia la hipoteca ¿'una renda o un bé segur4

. Amb més 
precisió, Bartolorné Clavero explica que, segons la doctrina pontifícia, el contracte de C01l1 

pra-venda de censals rnorts es constitula per un venedor que venia la propia renda o pensió 
censal per un preu que, com la pensió, e~; fixava en diner (pecunia numerata); la renda o 
pensió censal s'havia de consignar (garantia hipotecaria) sobre un bé immoble determinar 
o també sobre tots cls béns del venedor i/o deIs seus avaladors; el censatari (venedor de la 
pensió) podia redimir-se de l' obligació a voluntat; i el censaler tenia un dret pcrpctu a la 
pensió que no s'cxtingia fins que el censatari, voluntariarnent, la redimias. 

Sota l' aparen¡;:a de venda de cens, amb pacte de retrovenda, era en realitat una forma 
de credit plenament inscrida en el sistema feudal que, com descriu Clavero, partia de la 
praxis jurídica de ks tinences en penyora (terres) amb dret als fruits, deis estabEments i de 
les vendes de rendes a carta de gracia, i de les lleis restrictives de la usura6. l-Iom observa 
les connotacions feudals d'aquesta forma de credit en la subordinació del capital a la terra, 
com indica Fernández de Pinedo: en el cas del credit rural feudal, diu, en que el més im
portant era la pensió censal (allo que es venia i comprava), e! possci"dor de! capital esta va 
com subordinat al possó'dor deIs béns hipotecats, pcrque, un cop constitult el censal mort, 
el creditor no podla recuperar el seu capital fins que el ccnsatari decidia redimir h/. EIs 

3. El preu del diner no es va mantcnir estable, sinó que va experimentar una tendencia a la baixa. A la década dds 
selanta nel s.XIV; el for de les p'O:lsions va puj"r per sobre del 8%, ero concorda"'.cia amb el mateix fenomen observat 
,,1 País Valencia. A finals del segle XIV, el prel! del diner va b"ixar fins el 6'2';(" per estabilitzar-·se molt avial de nou 
en el 1·-7'14%, situació e:lmbl,? firos a la decada ,Iels quaranta cid segle xv. A partir de vers 1445, el for de les pensions 
censals baixa al 5-5'5%, i es '''",1té en aques! baix nivdl fins a finals del seg]e XVI. Aquesta si!\tació s'insc!-i" en un 
fenomen més general, nom¿s que a Mallorca i al País Valencia va comen,ar aban s_ La pobresa monet.'iria, d" la qual 
les dcvahL1cions dels anys J 455-56 i 1492 .. 93 són testirnoni, podia ser la causan! ,:e ia tendencia a la haixa del for de les 
Dcnsions censals. 
• 4. E. FERNÁ:-JDEZ DE PINEDO, Del alISo a 1,( obligaáó1l: mod¡jicaáone5 en el crédito rural IIntes de 1" {lri-
me,-" guerra cadisl,' en el País Vasco, a A. GARCtA SANZ i R. GARRABOU, ed.,"Historia Agraria de la Espaiia 
Contemporánea",I, (Barcelona,1.985),p. 298_ 

5_ B. CLAVERO, Usura_ Del uso económico de 1" religión en /11 bistorú" Madrid, 1984, p. 47. 
6_ ídem, p.45-46_ 
/_ FERNÁi\DEZ DE PINEDO, Del censo ala obligación, p. 305. 
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mercantilistes, que formaven part d' aqueIl sistema, tendien, en realitat, a la identificació del 
diner amb els mitjans de producció, concretament la terra; de manera que, per eIls, l'interés 
del capital era una renda del diner semblant a la renda de la terras. 

2.- Procedencia del capital dels credits 

Per Emiliano Fernández de Pinedo, bon coneixedor del credit rural a Biscaia a finals 
de l' Antic Regim, el capital deIs credits no podia procedir ni exclusiva ni preponderant
ment d'antics censos redimits o d'aquests més els interessos percebuts. La font de capital s 
no es trobava dins del sistema creditici9. Fins aquí el seu punt de vista ens sembla ben apli
cable a la realitat que nosaltres hem estudiat: els censalers del Valles, als segles XIV-XVI, 
no invertien en la compra de censals amb el proposit dominant de capitalitzar els interessos 
per comprar més censals. Més interessant, pero, i digne d'analisi, és l'observació positiva 
d'aquest historiador que el capital invertit en censos havia de provenir de capitals generats 
a través de la monetarització de la renda de la terra, dels delmes i de l'especulació amb ce
reals i bestiar. Tindríem, doncs, que una part del producte pres al camp a través de la sos
tracció, hi seria reintrodult en forma de diner per la via del credit, a fi de convertir-se en 
una altra forma d'intercanvi desigual i de drenatge de recursos. L'observació, ens sembla 
essencialment correcta, amb precisions necessaries. En la mostra documental estudiada per 
nosaltres, eclesiasics i nobles figuren sovint com a compradors de pensions censals (els no
bles també com a venedors), la qual cosa encaixa amb la idea de la inversió de capitals pro
cedents de la sostracció; una massa considerable de compradors són pagesos benestants 
que poden invertir els seus estalvis (producte net de les seves explotacions) i els guanys ob
tinguts com a mediadors en la gestió de la sostracció (arrendament de rendes senyorials i 
monetarització-comercialització de les rendes); i altres són burgesos, homes de ciutat i 
vila-mercat (mercaders, menestrals, notaris, canviadors), que poden invertir en credit rural 
una part dels guanys procedents de l'intercanvi desigual entre el camp i la ciutat i de l'in
tercanvi desigual entre el petit pages i el capital mercantil i financer. Des d'aquest punt de 
vista ampli, sí que podríem convenir que, en part, serien capitals procedents de la sostracció 
(intercanvi desigual inclos) els que alimentarien el credit rural. Tanmateix, de l'estudi que 
nosaltres hem efectuat es despren que, al camp, una part numericament majoriraria del cre
dit, és a dir, de les compra-vendes de censals, ho eren per quantitats petites, aixo suggereix 
que el diner invertit en la compra de pensions procedia deIs estalvis de les capes mitjanes 
de la pagesia i la menestralialO. 

8. J. M. KEYNES, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, Mexic, 1970, reimp., de la 2' edició, p. 303. 
9. FERNANDEZ DE PINEDO, Del cerno a la obligación, p. 305. 
10. El grific adjunt ha estat confeccionat amb escriptures de compra-venda de censals i apoques de pensions pro

cedents de l'antic arxiu parroquial de Sant Pere de Vilamajor, de col·leccions de pergamins de cases de pages de Llinars 
del Valles, de l'arxiu Fidel Fita d' Arenys de Mar (documents relatius a Sant Celoni) i de I'arxiu Patrimonial del Mar
ques de Barbera (documents relatius a Granollers i als antics dominis deis senyors de Tagamanent). 
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Gritfic de freqüentació del mercat de censals per sectors socials 
(fonts parroquials, municipals j particulars del Valles Oriental) 
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En observar el grafic, podrem considerar globalment la participació de les diferentes 
classes socials, estaments i institucions en el mercat de rendes censals, copsar la freqüencia 
amb que hi acudeix cada sector, i quin és el proposit que el mou, si comprar renda censal 
o vendre-la. 

Els clergues, gairebé només hi acudeixen com a compradors. De fet, de tots els grups 
socials i institucionals considerats, l'Església és la que cobra un nombre major de rendes 
censals. En segon 110c, entre els perceptors de rendes de la documentació estudiada figura 
I'Hospital de Pobres Malalts de Sant Celoni, institució mig municipal (o de la universitat) 
mig eclesiastica que, com l'Església, és gairebé només cobradora de pensions censals, quasi 
mai pagadora. 

Els pagesos acudeixen al mercat de rendes a vendre i comprar, pero, com que una 
part de les pensions que compren són per a donar les a I'Es¡¡;lésia, el resultat és que són més 
censataris (pagadors de rendes) que censalers (cobradors)l . De tota manera, com que, en 
el rcferent a la pagesia, les dades documentals que hem obtingut respecte deIs censals són 
més completes que les de la resta de grups socials (hem treballat amb fons particulars de 
cases de pages), podem indicar que la diferencia entre les pensions pagades per la pagesia i 
les ingressades (el valor global en sous) no és tan gran com el que indirectament sembla re
flectir el grafic, el qual-repetim-ho- només indica freqüentació en el mercat. Si l'índex 100 
fos el valor absolut de les pensions pagade~per la pagesia, el 95 seria I'índex del valor de les 
pensions cobrades pel mateix grup social. Es a dir que, com a classe, la pagesia era quasi tan 
creditora com deutora de sí mateixa. A pages hi havia un mercat de rendes censals on el 
diner deis preus i ele les pensions -tret de les pensions per aniversaris12

- circulan gairebé 
només per mans de pagesos i, com que generalment en la mostra documental estudiada les 
famílies no es barregen passant de censataris a censalers i a la inversa, és clar que el mercat 
de rendes, els segks XIV -XVI, és reflex i causant del procés de diferenciació social entre 
pagesos. 

E/s ciutadans acucleixen més a comprar que a vendre rendes i aixo es correspon bé 
amb el seu paper de grup adinerat i socialment emergent. Els nobles també freqüenten més 

11. M. AVENTIN, Terrfl i 50<Íetflt fll Vfllles Orientfll (segleI X [[¡-XV!), Univcrsitat de Barcelona, 1993. Tesi doc
toral inedita, cap. IV, p. 645-679. 

12. M. AVENT1N, MO"cal de rendes, me"cal de /a SIl/vació, en premsa. 

58 



el mercat per comprar renda que no pas per a vendre'n, pero aquí el grafic és enganyós, 
perque, fins alla on les informacions xifrades de la mostra en que basem la nostra analisi 
indiquen, sembla qU,e el valor total de les pensions censals pagades per la noblesa era supe
rior a les cobrades. Es a dir que en termes reals en el mercat de rendes censals, a diferencia 
deIs ciutadans, cls nobles eren més deutors que creditors. 

A Sant Celoni, vila-mercat que hem pres per mostra, els menestrals, quan necessita
ven capital, venien pensions censals a gent de la seva classe social, a grups de I'elite (merca
ders, notaris, paraires), que hem classificat com a ciutadans, a I'Hospital i al clergat. A di
ferencia del medi pages, aquí el mercat era més diversificat, i el client del menestral molt 
sovint no era un altre menestral; per aixo, no es pot dir --com deiem de la pagesia- que a 
través del mercat de rendes el diner circulava entre gent de la mateixa classe social de pro
ductors urbans, creant una diferenciació entre menestrals. Més aviat sembla que s'hauria 
de dir que el mercat de censals a la vila serveix per a consolidar la posició eco no mica de 
I'elite de famílies mercaderes i de professions riques i la posició rendista de l'Ésglésia, en 
detriment de les capes populars que constitueixen la menestralia. 

Per últim, les universitats vallesanes són venedores de rendes, quasi mai comprado
res. EIs seus clients compradors eren, ja ho sabem, ciutadans, nobles, clergues i menestrals, 
més o menys per aquest ordre. El paper censatari de les universitats es compren si consi
derem la seva funció economica passiva: funcionaven gairebé només per a organitzar les 
recaptacions tributaries, acordar les despeses d'interes col·lectiu local i fer front als paga
ments senyorials i a la fiscalitat reia!. En aquestes condicions era més facil que els faltés di
ner que no pas que cls sobrés per a invertir-lo en la compra de renda. La creació i la venda 
de pensions censals per a cobrir deficits i fer front a pagaments imprevistos va comen~ar a 
ser practica comuna de les municipalitats o universitats rurals a partir de la segona meitat 
del segle XIV, amb autorització deIs senyors respectius. 

3.- I: element dinamic del mercat del diner 

En aquest mercat de diner que veiem comen~ar a desenvolupar-se a la ruralia, quin 
és l'element dinamic, I'oferta (quantitat de diner) o la demanda (preferencia per la liqui
desa)? La nostra impressió és que la demanda és feble, més que I'oferta. Les raons de la de
manda són diverses: d'inversió i endeutament. AIguns compradors de diner (censataris, ve
nedors de pensions), en fases de creixement, són gent que vol ampliar explotacions, posar 
en marxa un obrador o aixecar una casa. Molts, pero, en epoca de creixement, i més encara 
en temps de decreixement, eren gent amb dificultats que havia de fer front a una despesa 
extraordinaria (dotar una filla), equilibrar el pressupost familiar (mal any) o eixugar deutes 
anteriors. Efectivament, un elevat percentatge de censals morts van ser constituits per a es
borrar i simplificar petits deutes acumulats de termini fix, a base de convertir-los en un sol 
deute perpetu, I'import del qual acostumava a ser superior a la suma deis petits deutes pre
cedents, una part deis quals eren prestecs al consumo Seguia, així, l'espiral de l'endeutament 
que afectava les petites famílies pageses, i que va acabar per involucrar les propies univer
sitats de la ruralia quan, d'una banda, la pressió fiscal de la monarquia i els senyors les van 
empcnyer a cercar diner amb que satisfer els impostos, i, de l'altra, quan els estrats supe
riors de la pagesia i de les viles-mercat, van descobrir que la compra de censals de les uni
versitats propies era al cap darrer una forma d'obtenir renda dcls propis velns, accedint al 
control de les finances de la coHectivitat13. Així, per exemple, i com a testimoni de la pres
sió fiscal damunt la universitat de Sant Celoni, veiem que el 1353 la universitat protesta de 

13. AVENTíN, Terrll i societllt, cap.V; p. 719-733. 
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la talla que hom vol imposar als Velns per a contribuir amb 100 lliures a la proferta que els 
hospitalers havien promcs al rei per ajudar a la guerra contra Gcnova; el 1366, en plena 
guerra amb Castella, Pere "el Cerimoniós" va exigir el cobrament d'un subsidi per via de 
fogatge per a subvenir a les necessitats bc¡'¡iques, al qual els homes de Sant Celoni, teme· 
rosos de represalies, van fer front amb la venda d'un censal de 500 sous de pensió. Vol dir 
aixo que les necessitats pressupostaries de la universitat en aquella conjuntura eren de l'or
dre dels 7000 sous (for del 7%). Per a una població aproximada de 119 focs (fogatge de 
1381), la quantitat de 7COO sous representava una carrega d'uns 60 sous per família, alesho
res equivalents a l1ns 336 litres de blat14

. L'opció de vendre censals, en Uoc de repartir el 
pes total de la carrega entre els vilatans, és comprensible, perquc aquest sistema, dit de 
deute consolidat o perpetu, resultava més suponable: entre pagar d'un cop 60 sous per 
farnília, amb els que reunir els 7000 sous necessaris, o pagar a partir de 1 ány següent 4,2 
sous anuals per família, amb els que satisfer els 500 sous de pensió, sembla que l' opció rao
nable és la segona, sobretot si es té present que, com és normal, la universitat es reservava 
el dret de redimir l'obligació. Barcelona havia estat, vers 1330-1340, la pionera d'aquesta 
practica; una forma de deute públic que, amb sorprenent rapidesa, es va estendre pel con 
junt: del territori c;Hala, afectant indistintament municipalitats urbanes i rurals l5; l'exemple 
de Sant Celoni n'és una prova evident, que es va perllongar a les centúries següents, tal COIll 

consta en apoques de pagaments similars els anys 1512 i 1540, entre altres. 
La mecanica del sistema consistia en la creació de censal s rnons, per decisió dels ho

mes de la vila, reunits en consell general a la capella de sant Celdoni. A la mateixa reunió 
s'elegiell síndics, és a dir, procuradors o representants de la universitat, amb poders nota
rials per afer cfectives la creació i venda dels censals l6. Es tractava de gent de la vila, gene
ralment del món éiels oficis, com el ferrer NarcÍs Gurri, quí fa pagaments de censals a nom 
de la universitat el 143617

• Les pensions censals que es treien al mercat eren generalment 
molt elevacles, en consonancia amb les necessitats de diner de les universitats. Devia ser di
fícil que un sol comprador adquirís la totalitat del censal, que sovint calia fragmentar en 
funció de la demanda. Per a posar d'acord oferta i demanda, calia recórrer a la venda als 
encants en pública subhasta, de manera que el més oferent s'enduia la pan més gran de cen
sal. El pagament, quan la quantitat era important, s'cfectuava a través de la taula de canvi 
de Barcelona, lIlitjan~ant el procediment de la dita de taula, és a dir la comunicació al ban
quer de registrar en el compte de la universitat els diners del preu, dcscomptats del diposit 
() compte dd comprador: el 1447, per exemple, Gaspar de Palol, senyor del castell de Palol 
d'Onyar, va dipositar a la taula de canvi de Barcelona 250 lliures, en pa~ament d'un censal 
mort de 250 SOllS ele pensió que li va vendre la universitat de Sant Celoni 8. Comprar i ven
dre censals no es feia sense risco Risc del venedor d'endeutar-se amb excés i no poder pagar 
la pensió; i riscde! comprador de trobar-se amb un venedor insolvent que no li paga la pen 
sió. Per a conj urar el perill funcionaven ds fiadors ¡les garanties hiporecaries, que, en una 
uuiversitat COlll la de Sant Celo ni, eren les imposicions de la vila i els béns dels sellS habi 

14, Sobre el, foes ti" S"':C Celoni, vegi's s. LLOBET, El medi i /a vida al JI OIllSe>l)', Barcelona, 1947. Edició cal<l
lana, Granollers, 1990 ··{;;:em per aquesta cdició-, 1'.':53 (el fogatge que I'autor data de 1359 é.< en feaE!.1t de OSI). 
Quant al blat, calculem .\Obre k base de 8 sous la quartera vellade Granollers (de 44'8 L). Si com diu E. LE ROY l.1\.. 
DURIE (Les pllysal1S d, I.m¡guedoc, París, 1966 -citern per I·edició abrcujada d" Fla:l1marion, 1969, p. 47-48-), la fa
ció normal de bbt d'una persona era de 490 litres I'any, amb e1s 336 litres que cada família de Sant Ccloni havia de 
pat~~U per fogatge es podia alimentar un dcls seus rncmbrcs durant 250 dies. 

15 .. ROUS'l"n; l." consolidatio>l de /" deetc publique" B"1"[,,/ol1(, a" milie" d" XIV'>'ne. sieele, "Estudios de His
toria Moderna", IV (1954);; A.GARCíA SANZ, El cenm/, "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura", 31 
(1 %1). 

16. J. M. I'O:-'¡S 1 CURI, ¡'¡vel1tari de/s pl?1·gamil!s de l'Arxi" Ni,t"ric "Fidel Fila" d'Aren)'s de Mar. Barcelona, 
1984, doc.l. 605, 746, 180, 783, 874, %5, 1.016, 1.659 i 1.664. 

17. ídem, doc. 979. 
18, ídem, doc. 1.014. 
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tants. Vol dir aixo que, en cas d'impagament de la pensió, el censaler perjudicat podia pro
cedir judicialment contra els béns hipotecats fins a aconseguir-ne l'execució o embarga
ment en perjudici evident dels vilatans i del seu senyor. Res d'estrany, dones, que 
l'autorització del senyor (el comanador de l'Orde de I'Hospital i els Cabrera, en el cas de 
Sant Celoni) fos necessaria per a poder crear i vendre censals, i adhuc per a redimir-Ios I9

. 

Les raons de l'oferta, en aquest context, dins de I'economia pagesa, són fkils d'en
tendre. Qui oferta credit (ven capital i compra renda) és generalment un pages deis estrats 
mitjans i superiors, que esta per sobre del nivel! d'autosubsistencia, paga la contribució a 
la societat englobant i té un excedent que monetaritza en el mercat. Entre aixecar el nivel! 
d'autoconsum, que segurament aixeca (d'acord amb Chayanov) dintre d'uns límits (con
dicions d'austeritat), i tendir a I'estalvi, aquest pages amb el temps deu tendir a primar l'es
talvi, que és una mena d'asseguranr¡:a pel futuro La qüestió és que fer amb el estalvis en una 
societat en que el diner no té gran valor intrínseco No imaginem a aquells pagesos amb ca
pacitat o vol untat d' atresorar; més fkil era, en funció de la forr¡:a de treball de la família i de 
les condicions del mercat de treball (salaris agrícoles), ampliar explotacions, pero, com que 
també aquí hi havia limitacions (sobre la disponibilitat de terres i de ma d'obra, i la de
manda del mercat de productes), arribat a un cert sostre, no hi devia haver altre remei que 
oferir el diner estalviat a canvi de pensions censals. La qüestió llavors era que fer amb les 
pensions que una família pagesa podia acumular. La destinació de les pensions censals per
cebudes per les famílies pageses mitjanes i altes gairebé no podia ser altre que aixecar el ni
vell de consum familiar (que també vol dir pagar els estudis de capella del fill petit, dotar 
bé les filies, cte.) i disminuir I'esforr¡: laboral de la família. Així, d'una manera quasi imper
ceptible, els pagesos més afortunats acabaven adoptant, en part, el mode de vida rendista 
de la societat englobant. Assolit un cert sostre en l'ampliació d'explotacions, el diner no te
nia, dones, altre valor per a la majoria dels que el poss6en en el món rural que el de poten
ciar el consum i reduir les fatigues del treball. Per aixó, perque no hi havia altres sortides, i 
pel fet que qui demanava diner era generalment una persona en dificultats, s'explica que 
s'oferís relativament barat: for o interes del 5 al 7'15%. 

4.- Factors determinants de la taxa 

Keynes explica que a finals del període que hem estudiat els mercantilistes se n'ado
naven, que la taxa d'interes depenia de l'oferta i la demanda de diner, si bé consideraven 
que, sense lleis limitadores, la taxa tendiria a pujar indegudament, agreujant I'endeutament 
i obstruint la inversió20

. En aquest sentit, el propi Adam Smith creia que si la taxa baixava 
es facilitava l'eixugament de deutes i es donava sortida a noves inversions21

• Així, l'interes 
o for deis censals morts era el resultat d'una tendencia esponrania a l'ajustament automatic 
en funció de la correlació oferta-demanda de diner o el resultat de normes limitadores del 
preu del diner? Segurament, les dues coses i, a I'economia pagesa, encara un tercer factor. 
Locke anava més enlla que els mercantilistes quan, admetent els factors oferta-demanda, 
afegia que el diner tenia un valor d'ús semblant al valor de la terra (identificació entre renda 
i interes) i un valor de canvi que dependria de la relació entre el diner disponible i els béns 
comercials22

. En I'economia pagesa que estudiem, creiem que el comportament de ve
nedors i compradors de diner i el manteniment relativament baix del for de les pensions, 
ultra obeir a la influencia del mercat urba del diner i a normes escrites o costums limitado-

19. Ídem, docs. 684, 1.014, 1.659 i 1.663. 
20. KEYNES, Teoría general, p. 302 i 310-31l. 
21. Citat per Keynes, p.3 11. 
22. ídem, p. 303 i 304. 
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res, no va dependre tant de I'oferta i la demanda (que hi depengué) com de! valor d'ús que 
aquella societat donava al diner. Com e! valor de les terres, amb les quals s'equiparava, e!s 
pagesos no donavcn al diner un valor estrictament mercantil sinó l11és aviat personal: pe! 
pagcs gras comprador de censals, el diner tenia un valor equivalent a la millora en e! con 
sum i en e! benestar familiar, i a la minva de les fatigues dd treball. Pel petit pagcs en difi~ 
cultats, e! diner del credit equivalia a la parcel·la de terra o la quantitat de blat que Ji man 
cava per equilibrar la unitat economica familiar; per ell era qüestió essencial, de 
supervivencia. Pero, justament per aixo, perque era qüestió de supervivencia, no podia 
pas comprar el di:ner a qualsevol preu, comprometent la supervivencia familiar. Imagi~ 
nem, doncs, que, partint de les normes imposades al mercat de! diner des de I'exterior, 
aquestes motivacions i necessitats oposades de creditors i prenedors serien les que en 
darrera instancia farien funcionar el mercat del diner sobre la base d'un preu baix (for del 
S al 7'15 ex» durant el període estudiat. 

De tota manera, cls historiadors de I'economia no deixen d'advertir que una baixa 
de la taxa (com la que sembla que es va produir entre mitjans de! segle XIII i mitjans de! 
XIV, quan les lleis contra la usura i la difusió de! sistema deis censals l110rts van abaixar 
el preu del diner del 16 018% al S o 7'14%) té en un primer moment efectes negatius, 
perque fa disminuir l'oferta de diner al temps que creix la demanda i, en conseqüencia, 
els prestadors reaccionen racionant els fons disponibles per a préstecs, concedint-Ios als 
que ofereixen més garanties i sacrificant e!s grups de més baixos ingressos2:l. És possible 
que alguna cosa d'aquestes lugués passat a pages i a les viles~mercat on creiem haver de~ 
tectat la creació d'institucions de credit o d'institucions que, ultra altres finalitats, tenien 
la de concedir credits a famílies que en necessitaven i les quals potser no oferien garanties 
suficients als creditors que habitualment acudien al mercat de censals morts24

• EIs page~ 
sos, organitzats scgural11ent en associacions semblants a les confraries, participaven en 
I'administració d'una part deis béns, rendes i cabals de les parroquies, segurament aquel
les mateixes riqueses q¡;,e ells i els seus avantpassats havien donat o cedit a l'Església; hi 
ha la possibilitat que una part deis diners i béns que les parroquies recollien de la gene
rositat dels feligresos fos administrada per aquests i utilitzada com a caixa de resistencia 
per ajudar a famílies del poble o de po bies vei'ns, en mOl11ents de necessitat. Si la inter~ 
pretació fos correcta resultaria que, enfront de les necessitats, a I'interior de les petites 
comunitats rurals s'haurien donat diverses respostes. U na d'elles consistiria a pensar l11és 
en termes d'ajut que d'all11oina; és a dir que no es tractaria tant de donar terres i diners 
de l'Església (i, en cert sentit, de la comunitat) com de fer establiments i comprar censals 
a gent necessi tada de prendre terra en estabJiment i d' o btenir diner a canvi de vendre 
pensions censals, : que potser no trobava qui s'hi arrisqués. 1, posats a fer-ho, fer~ho 
sense abusar, en condicions, que podien coincidir ({or del 5%) o no amb les de mercat. 
A un cert uivell, i en una societat tan religiosa com aquella, la devoció i l'intercs no po
dien més que confondre's. No és una visió ingenua de la realitat social, perque, en un sis~ 
tema social COI11 aque!l en que l'Estat, és a dir, la senyoria, era fórmula política drenadora 
de recursos pero no fornidora de serveis, les coHectivitats havien de trobar fórmules per 
autoajudar~se. A i<. base, la parroquia, cls rectors de la qual procedien del poble (de I'elite 
del poble, per més matís), i s'hi barrejaven, era la institució de dimensió més col·lectiva 
que podia canalitzar formes d'ajuda mútua. A un nivellmés elevat que el poble rural, a 

23. D. C. NORTIl i R. l.EROY MILLER, El a¡¡álisis eco"ó",ico de la usura, el G'i",e", la pobreza, etcétera, 
Mexic, 19/(" p. 56. 

24. Arxiu Dince.<8. de B,1rcclona (ADB), Qua de,." d'Anive.-saris de Sa"t Pere de Vilamajor. Llibre de notes de Pe re 
Desp"jol, foli, 45; ídem, lvfilm,a,' primer de la doma major, foli 11; Pergmnim de Sa1lt Pere de Vilmnajor, mar~, 1539; 
M. AVENTíN, Vilamajor 872··1299. De la ji del sistema a"tic a la cOllso/idacici del feudalisme, Sabadcll, 1990, p. 150 
i 151. 
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la vila-mercat també es trobaven fórmules rnixtes, laiques i eclesiastiques, per a resoldre 
problemes individuals i col·lectius, relacionats amb qüestions de previsió social, medi
cina, obtenció de credit i exercici de la caritat. L'Hospital de Pobres de Sant Celoni, ins
titui"t abans del 1338, va rebre donatius, freqüentment en forma de llegats testamentaris 
de Velns de Sant Celoni, i segurament també de viatgers malalts que hi van ser acollits i 
hi van rebre atencions mediques. El servei de l'hospital es devia estendre als po bies de la 
ruralia d'on devien emanar també donatius que l'Església estimulava. Que fer amb els di
ners de la caritat popular? Comprar censals, és a dir, transformar en compradora de cen
sals una institució que fins Ilavors (quan es constitui"a i necessitava diners) n'havia estat 
més aviat venedora per mediació de la universitat. Segurament el censal mort era la millor 
fórmula per a transformar els diners deis donatius en rendes perpetues, en consonancia 
amb les des peses periodiques de la institució; va arribar un moment que l'hospital va dis
posar de molts diners i es va convertir, a escala local, en una poderosa institució finan
cera. EIs seus administradors, laics i eclesiastics, van comprar censals morts de manera 
ininterrompuda durant els segles XV i XVI (compres dels anys 1408, 1439, 1455, 1487, 
1503, 1512,1514,1515,1526,1529,1533,1553,1558,1560,1563,1564,1566,1567,1570, 
1584), en un seguit d'operacions que, considerad es des del punt de vista de la institució, 
podrien significar l'adquisició d'un important paquet de rendes, és a dir, d'ingressos 
fixos i periodics, que en garantissin el normal funcionamenr5. Vist des de l'angle dels 
venedors de censal s, és a dir, deis censataris, també es podria dir que l'hospital de pobres 
es va Iliurar a un seguit d'operacions de concessió de credits en profit de gent dels oficis 
(teixidors, araders, ferrers, paraires, nuncis, mercaders), pagesos, vídues i orfes de Sant 
Celoni i d'alguns pobles de la rodalia, a la demanda i necessitat dels quals potser no havia 
acudit el capital privat. 

5.- La qüestió del risc 

N o cal pensar en la baixada del preu del diner, que es va produir entre 1250 i 1350, 
per a descobrir que els creditors seleccionen la clientela; n'hi ha prou amb saber que els 
prestadors sempre han valorat el grau de risc a l'hora d'atorgar un préstec. 

La qüestió del risc en el credit dins del sistema feudal és, pero, enganyosa, perque 
de la lectura deis contractes de compra-venda de censals morts que hem estudiat sembla 
deduir-se que els prestadors (en rigor, compradors de censal s) van desenvolupar un sis
tema de subavaluació d'avals que, en cas d'insolvencia del censatari, no solament els re
feia d'una eventual perdua del capital sinó que fins i tot els permetia obtenir un "guany 
de capital". Era, doncs, una situació que no es caracteritzava pel risc del prestador (o cen
saler) sinó del prestatari (o censatari) que corria el risc de perdre el bé hipotecat (una par
cel·la de terra o el propi mas), que era el seu mitja de vida, per un preu inferior al del mer
cat, i a vegades d'arrossegar en la caiguda c1s seus parents i amics avaladors. 

El sistema de credit a pages és, doncs, de doble lectura. D'una banda, es ven el di
ner a un preu (l'intercs o for) que sembla rclativament baix, com si racitament es volgués 
contenir l'endeutament dintre d'uns límits; per no dir que es pretenia fomentar la inver
sió. D'altra banda, es penalitza durament la insolvencia deIs censataris morosos impo
sant un ajustament traumaric de les relacions de producció. Els processos d'endeuta
ment, pero, eren gcneralment Ilargs i irregulars; de manera que, abans de perdre el mas, 
el pagcs endeutat intentava sortir-se'n venent al mercat de treball el possible de la for~a 

25. PONS, Inventari, docs. 838, 840, 965, 985,1.053,1.215, 1.288, 1.347, 1.358, 1.364, 1.481, 1.527, 1.731, 1.773, 
1.803, 1.823, 1.838, 1.861, 1.862, 1.866, 1.892,2.014 i 2.017. 
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familiar i al mercal: de terres una rera l'altra les parecl·les o peces de terra del mas, si no 
estaven totes hipot:ecades i, si ho estaven, previa negociació amb el creditor. Així avan~> 
yava la diferenciació pagesa: per aeumulació de terres i rendes i per venda fonyada de ter~ 
res i endeutament. 
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