
CATALUNYA I EL MERCAT INTERIOR 
ESPANYOL AL SEGLE XVIII 

per Assumpta Muset Pons 

L'expansió de les relacions comercials alllarg del segle XVIII és un deIs 
fets més representatius del desenvolupament economic experimentat pel 
Principat alllarg de l'esmentada centúria, i també un deIs temes que, a nivell 
d' investigació, ha atret freqüentment l' atenció i l' interes dcls professionals 
de la historia, en el curs d' aquestes darreres decades. Un interes, pero, que 
s'havia anat centrant majoritariament en el tema del comer9 colonial, tal 
com ho corroboren els treballs excel.lents de C. Martínez Shaw, J. M. Oliva 
Melgar i J. M. Delgado Ribas, mentre que la resta d'ambits mercantils ha
vien anat quedant marginats de les vies de treball predominants. Aquesta 
situació afectava tant els intercanvis de caracter intern (mercats regional i 
peninsular), com aquells altres d' abast internacional (mercats europeus i afri
cans). El resultat fou, doncs, un evident desequilibri, que genera una 
sobrevaloració de la importancia i de la incidencia d'aquests intercanvis at
lantics en el procés de creixement de l'economia catalana set-centista, en 
general, i en el desenvolupament del sector cotoner, en particular. Així com 
una menysestima de la possible influencia que en l'esmentada dinamica van 
poder exercir la resta d' arees mercantils. Aquesta menysvaloració afecta, 
molt especialment, el comer9 peninsular, ja que es considerava que l'escas 
desenvolupament que caracteritzava les estructures economiques castella
nes, així com la inexistencia d'un mercat interior i la precarietat de la xarxa 
viaria hispana, impedien la consolidació i la normalització de vincles co
mercials entre la industriosa Catalunya i les depauparades regions agrícoles 
i ramaderes espanyoles. 

Aquesta visió va anar canviant al llarg deIs anys 70 i 80, a mesura que 
anaven veient la llum nous treballs que reflectien l'existencia d'intercanvis 
entre el Principat i la resta de regnes peninsulars. Cal destacar, en concret, 
les aportacions fetes per G. Pérez Sarrión, N. Sales i L. Navarro, a partir de 
l' estudi de les activitats realitzades pels Cortadella, de Calaf, a Aragó. 
Paral.lelament, van anar apareixent també les primeres matisacions i les pri
meres correccions, per part d'alguns historiadors, com Jordi Nadal o Josep 
Fontana. 
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De tota manera, pero, fins ara, l'únic intent concret i serió s d'aprofundir 
en el coneixement i I'analisi d'aquest intercanvis peninsulars, I'havia con s
titui't la comunicació presentada per M. Andreu al Primer Congrés d'Histó
ria Moderna de Catalunya (Barcelona, 1984), tot i que aquesta iniciativa no 
va tenir una continuüat posterior. La qüestió restava incdita i pendent, per 
tant, d'una investigació específica destinada a aclarir l'organització i I'evo
lució deIs esmentats bescanvis en el transcurs del segle XVIII. Un tema intc
ressant, que va esdevenir el tema central d' aquesta tesi doctoral l. 

Un deIs principals contratemps que varem haver de superar fou a ni vell 
documental, ja que la inexistencia de cap fons provinent de control s duaners 
o fiscals que regulcssin el trafic en el si de la Monarquia, impedia de fer una 
valoració i una quantificació del volum total d'aquests intercanvis i ens obli
ga, en conseqüencia, a estendre la nostra recerca envers altres ambits arxi
vístics. 

Dos han estat els grans puntals damunt els quals s'ha centrat la nostra 
investigaeió: la documentaeió mercantil, d'una banda, i la notarial, de 
I'altra. No hem menyspreat pas, tanrnateix, la possibilitat d'ampliar aquesta 
consulta vers altres tipus de fonts i arxius que ens poguessin aportar noves 
dades entorn d'aquest tema concret. 

Així, en el primer bloc s'inclouen diversos manuals de comptabilitat 
(facturacions, llibres de diari, major, comptes corrents, balanc;os, cte.) i de 
correspondencia, pertanyents a diversos fabricants i comerciants catalans 
involucrats en aquest trafic, i que formen part del Fons de FaHides de l' Ar
xiu Historie Municipal de Barcelona. La informació extreta ens ha penni:~s 
refer bona part de les llistes anuals de vendes, entrades de caixa i dentes 
pendents de liquidar que algunes d'aqueixes raons socials (set companyies 
cotoneres, un veler i un fabricant de teixits de llana) van girar en els dife
rents ambits mercantils i, molt especialment, en el peninsular. Al mateix 
temps, varem aconseguir reconstruir la nomina d'una bona part deis clients 
¡deIs corresponsats d' origen catata que, atllarg del seglc XVIII, apareixen 

l. A. Muset Pons, Ca!alllnya i el comer~ penillslllar al .I'egle XVIII, 3 Y. Tesi doctoral incdita, dirigida 
pel Dr. C. Martíne7. Shaw, llegida al Departamcnt d'llistoria Moderna, de b Facultat de Gcografia i 
Histllria de la Universitat de l3arcelona, el dia 15 de juny de 1993. El Tribunal estava format pcl Dr. 
J. Nadal i Oller (presidcnt), cls Drs. TI. L1uch i Martín, J. Fontana i Lázaro i J. Torras i Elias (vocals), 
així COIll el Dr. J. M. Oliva i Melgar (secretari). La qualificació obtinguda fou la d' Apta "Curn Lau
de", per unanirnitat. 
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instal.lats en diferents punts de la Monarquia, des d'on s'ocuparen en nego
cis relacionats tant amb la importació i la redistribució pel mercat hispa d'ar
ticles del Principat, com amb l'extracció vers la seva regió nadiua d'alguns 
deIs excedents generats per l' economia espanyola. Altres dades feien refe
rencia als mitjans de transport utilitzats, les mercaderies que eren objecte 
d'intercanvi, els sistemes de comercialització i de finane;ament emprats, etc. 

Les fonts notarial s ens varen permetre identificar les arees geografiques 
d'on eren originaris els membres del col.lectiu catala, així com els sectors 
socials i economics deIs quals procedien, les places espanyoles on fixaren la 
se va residencia, els lligams familiars i mercantils que varen desenvolupar, 
alguns deIs negocis en els quals varen intervenir, etc. 

Paral.lelament, hem intentar completar aquesta informació amb les da
des aportades per altres fons arxivístics espanyols. Unes vegades, de carac
ter administratiu (Archivo de Simancas i Archivo Histórico Nacional), en 
d'altres de tipus mercantil (Archivo de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación, de Sevilla) i, fins i tot, notarial (Archivo Histórico Provincial 
de Jaén i Archivo Histórico Provincial de Segovia). L' objectiu era, d'una 
banda, coneixer la política adoptada per l' Administració borbónica vers el 
foment, controlo protecció del comen; en el si de la Monarquia; de l'altra, 
assabentar-nos de les activitats i deIs negocis desenvolupats per aquests tra
ficants en aquelles zones on s'havien instal.lat. Sense oblidar, evidentment, 
la consulta d' algunes de les obres i els tractats de caracter economic que al 
lIarg del segle anaven apareixent, i en els quals sovint es manifesta un evi
dent interes pel tema del comen; interior. 

Un cop finalitzada aquesta fase de recerca, varem passar a una segona 
etapa d'ordenació i quantificació de les dades i de les xifres recopilades, per 
entrar de pIe, tot seguit, en l' elaboració i la redacció de la nostra investiga
ció. 

Una investigació que varem dividir en nou capítols, precedits d'una part 
introductoria i rematats amb les corresponents conclusions finals, i al llarg 
deIs quals varem anar desenvolupament els diferents punts que integraven 
aquesta tesi doctoral. 

D'entrada, varem intentar trobar les causes i les motivacions que perme
tien explicar, a partir de la realitat socio-economica que dominava tant a 
Espanya com a Catalunya, l'existencia d'un comere; que "a priori" semblava 
gaudir de molt poques possibilitats d'cxit, pero que en la practica, i segons 
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corroborava ampliament la documentació consultada, va manifestar un cvi
dent dinamisme i una notable expansió. Tot sembla indicar, pero, que cal 
cercar les raons d'aquest fet en el procés de creixement demografic i econo
mic que, tot i que amb magnituds diverses, afecta els diferents territoris que 
integraven la Monarquia Hispanica durant la divuitena centúria. 

Catalunya es mantingué, en el transcurs de tot el segle XVIII, dins de la 
mateixa dinamica de prosperitat iniciada ja a les darreries del XVII, i que 
tingué uns efectes molt concrets sobre l'evolució demografica i economica, 
d'entre les qua[s cal destacar la progressiva especialització deIs sectors pro
ductius regionals (agricultura i manufactura) en l'elaboració de productes 
destinats a la comercialització. Paralel.lament, hom assisteix també a un 
important desplegament de caracter mercantil que as segura l' articulació d 'una 
xarxa d'intercanvis, tant a nivell intern com extern, a través de la qual foren 
organitzades l' extracció i la comercialització deIs excedents autoctons i a 
través de la qual fou organitzada també la introducció de les primeres matc
ries, els articles semi-manufacturats i els aliments que la població i la 
indústria necessitaven. La combinació d'aquests diversos fluxos i 
d' aquestes diferents dinamiques mercantils esdevingué un autcntic revulsiu 
per a l'economia catalana, ja que no tan soIs es convertí en el principal ele
ment d'incentivació per als sectors productius autoctons, sinó que, a més, 
afavorí l'acumulació d'un seguit de guanys i de beneficis que es destinaren, 
en bona part, a finanr;ar el desenvolupament i la modernització industrial del 
Principat. 

Els signes de creixement no quedaren pas circumscrits exc1usivament a 
la zona catalana, sinó que es deixaren sentir també en la societat i l' econo
mia de la resta d' arees regionaIs hispanes. Aquí, un deIs ambits que més es 
beneficia d'aquesta nova conjuntura fou el demografic, amb un augmcnt 
notable deIs potencials humans i amb unes conseqücncies molt directes so
bre l' evolució del sector agrícola i sobre la dinamica dcls intercanvis. D' en
trada, es va haver d'ampliar l'area conreada, per tal de poder fer front a les 
necessitats alimentaries i laborals que aquest augment de població compor
tava. Bé és cert que l'expansió es féu, sovint, a costa de terres marginals i 
escassament productives, que requerien una gran aportació de for~a de tre
ball per part de la pagesia. En conseqücncia, doncs, moltes famílies campe
roles, dedicades de forma majoritaria a I'explotació agrícola, es van veure 
obligades a adquirir progressivament al mercat tots aquells béns de consum 
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(teixits, mitges, sabates, etc.) que tradicionalment s'havien autofabricat en 
l'ambit domestic mateix. 

Tots aquests canvis van afavorir molt especialment els grans propietaris, 
membres de la noblesa i institucions eclesiastiques, els quals van veure com 
s'incrementava el seu poder adquisitiu, com a conseqMncia tant de l'aplica
ció de contractes d'arrendaments de curta durada, els preus deIs quals s'ana
ven reactualizant constantment, com de l'als:a que experimentaren les cotit
zacions deIs cereal s alllarg, sobretot, de la segona meitat de segle. 

Uns i altres esdevenien, dones, potencials consumidors dcls artic1es ma
nufacturats que comercialitzaven aquests negociants i que, en general, es 
caracteritzaven per ésser productes d'ús massiu, baix preu i escassa qualitat, 
que s'adaptaven molt bé a les precaries economies d'una bona part de la 
població pagesa i artesanal espanyola. Per bé que aquesta oferta es comple
mentava amb altres generes més luxosos i cars, destinats al provelment de 
les c1asses privilegiades. 

Progressivament, dones, I'interior hispa s'anava configurant com una 
nova arca d'expansió per al comery del Principat, organitzada entorn de I'ex
tracció de productes manufacturats regionals i a la importació d'alguns dcls 
béns de producció i deis aliments que oferien els sectors agro-pecllaris espa
nyols, els quals solien gaudir d'una bona acceptació en el mercat catala. 

L'obertura d'aquest nou front d'expansió exigí la mobilització de deter
minats segments de la societat catalana (pagesos, traginers, patrons, etc.) 
interessats en aquest trafic d'ambit peninsular, i també la creació d'unes 
infrastructures a nivell comercial, així com de transports i de finanr;ament, 
destinades a assegurar I'articulació d'aquest corrent d'intercanvis. 

A nivell huma, aquesta escomesa ana acarree sobretot deIs col.lectius 
que gaudien ja d'lIna llarga experiencia en el comer9 peninsular. Alguns 
d' ells eren camperols i artesans, naturals de les comarques rurals i manufac
tureres de l'interior (Copons, Calaf, Vic, Olot, Tortella, etc.), els quals, tot 
aprofitant els períodes de menys activitat laboral, es desplar;aven, amb els 
seus animals i els seus carros, cap a Castella, Aragó o Valencia, a la recerca 
deIs crus i deIs aliments que els tallers i la població comarcals necessitaven. 
D'altres eren patrons i mariners, nascuts a les zones del litoral (Canet, Mataró, 
etc.) i avesats a recórrer les costes espanyoles, tot seguint les rutes tradicio
nals del cabotatge mediterrani, d' on retornaven amb carregaments d' alguns 
deIs productes agro-pecuaris que hi aflulen des de les tenes més interiors. 
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Progressivament, dones, s'anaren articulant i estructurant uns 11igams 
entre Catalunya i la resta de províncies peninsulars, els quals s'anaren con
figurant, un cop superat el trauma de la guerra de Successió, en un front més 
del desvet11ament catala del XVIII. Entorn als anys quaranta, hem detectat 
la presencia de les primeres companyies de negociants instal.1ades de forma 
estable en diferents punts de la geografia peninsular. Aquesta afluencia s'in
tensifica durant les decades posteriors i, molt cspecialment, al 11arg deIs anys 
setanta i vuitanta, tot coincidint amb un període caracterití',at per l' estabilitat 
política a nivell internacional i per la prosperitat economiea a nivel! penin
sular. Aquest panorama experimenta importants alteracions a partir de la 
dccada deIs noranta, amb una evident reculada d' aquest moviment migrato
ri, com a conscqücncia tant del seguit de males co11ites i de les crisis dc 
subsistencia que sovint se'n derivaren i que es deixaren sentir molt clura
ment sobre el camp espanyol i sobre el comen; nacional, corn dels conflictes 
bcl.lics que enfrontaren la Monarquia Hispanica amb les potencies europecs 
i molt especialment amb Anglaterra i que tingucrcn també una incidencia 
directa sobre el trafic colonial, en particular, i sobre l' economia hispana, en 
general. J,'agreujament de la situació economica durant cls primers anys del 
segle XIX, davantla persistencia de les crisis alimentaries a l'interior i deIs 
conflictes armats a l'exterior, així com l'impacte negatiu que provoca la 
invasió napoleonica i la posterior guerra de la Independencia, comporta una 
espectacular caiguda d'aquest fcnomen i la paralització d'aquests intercan
VIS. 

Aqucsts negociants optaren per instal.lar-se en aque11es ciutats i viles de 
la geografía peninsular que els oferien unes rni110rs perspectivcs de negocis, 
ja que, en general, totes elles coincidien en ésser notoris centres comareals i 
rcgionals a través deIs quals s' articulava l' extracció deIs excedents agro
pecuaris produ'its en l'area rural adjacent i a través deIs quals s'articulava, 
també, la redistribució deIs productes manufacturats entre la població arle 
san al local i entre la pagesia d'aquest hinterland. Al matcix temps gaudicn 
d'una privilegiada ubicació a nivell de cornunicacions, ja que d'ordinari, to· 
tes elles s'alc;aven alllarg del litoral peninsular o bé al costat de les princi
pals vies de comunicació de l'Espanya del moment, la qual cosa afavoria i 
facilitava les rdacions i els contactes amb Catalunya. 

La fórmula predominant, a través de la qual s'articularen i s'organitza
ren les iniciativcs i les aportacions financeres realitzades per aquests hornes 
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de negocis, fou la de la companyia mercantil. Unes companyies que es 
caracteritzaren, en general, per la seva gran flexibilitat i per la se va gran 
funcionalitat, facilitant així una millor adaptació i una millor explotació deIs 
recursos i de les possibilitats que oferia el mercat interior espanyol. Per bé 
que predominaren majoritariament les societats col.lectives amb uns forts 
vincles familiars. Uns vincles que tendiren a enfortir-se, i a perpetuar-se, a 
partir d'una política matrimonial clarament endogamica que primava les ali
ances dins el cercle mercantil més immediat, contribuint així al tissatge d'uns 
Bigams, molt solids, de solidaritat i cohesió entre aquests individus. Al ma
teix temps es facilitava també la integració, en aquests negocis peninsulars, 
de les noves generacions i la continu"itat de moltes d'aqueixes companyies. 

L' oferta catalana estava formava majoritariament per un dilatat assortit 
de productes manufacturats, tot i que predominaren majoritariament els arti
eles de consum massiu, escassa qualitat i baix preu, destinats a cobrir les 
necessitats d'una població amb un poder adquisitiu molt redu"it, i que, a més, 
s' oferien en unes avantatjoses condicions de pagaments a terminis. Aquest 
cataleg es complementava amb trameses de teixits de cotó estampats, eixits 
de les noves fabriques que, al Barg de la segona meitat del segle XVIII, van 
anar apareixent a Barcelona i en d'altres ciutats catalanes; així com d'altres 
articles manufacturats i semi-manufacturats arribats de diferents centres in
dustrials europeus. 

Aquest circuit es tancava amb I'extracció, cap al mercat catala, d'una 
amplia gamma de béns de producció (llana, seda, roja, etc.) i d'aliments 
(arras, blat, sardina salada, etc.) que eren, d'altra banda, l'única oferta que 
podia fer l' economia espanyola organitzada majoritariament entorn deis sec
tors primaris (agricultura, ramaderia i pesca) i amb una escassa incidencia 
de les activitats secundaries. Aquesta extracció constituí, sovint, un deis ne
gocis habituals de la colonia mercantil catalana ubicada a I'interior peninsu
lar i, alhora, un deis carregaments que freqüentment portaven els traginers i 
els patrons catalans de retorn a les seves comarques d' origen i que, tal com 
ja hem esmentat, tenien una bona sortida en el mercat del Principat. 

En tot cas, pero, hom pot constatar ja el caracter de regió eminentment 
industrial que anava adquirint Catalunya dins el concert espanyol, mentre 
que la resta de províncies anaven constrenyint les seves activitats economi
ques entorn de I'apartat agro-pecuari. 

L'organització d'aquesta xarxa d'intercanvis es complementa amb I'es-
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tructuració d'un competitiu i efectiu sistema de transports i no tan sois cn 
l'ambit marítim, on els avantatges en despeses i rapidesa eren evidents, sinó 
també en el fluvial, aprofitant les possibilitats que, a nivell de navegació, 
oferia el riu Ebre, al' hora de fer baixar els carregaments de blat aragoncs, i 
molt especialment en el terrestre. En aquest apartat, cal fer esment de l' es
pecialització que experimentaren els carreters i els traginers del Principat cn 
la locomoció d'artic\es de poc pes i escas volum, així com de la utilització 
d'aquelles carreteres i vies de comunicació principals, que coincidien en 
ésser les que gaudien d'una millor infrastructura en l'apartat de serveis (hos
tals, etc.) i a través de les quals es podia arribar amb relativa facilitat als 
principals punts neuralgics de la Monarquia, per tal de connectar des d'alla 
amb altres arees més periferiques; en tal s ocasions hom aprofitava els dispo
sitius de traginers i transportistes autoctons. 

A tot aixo, cal afegir la savia i Mbil explotació deis dispositius mercan
tils existents, combinant la venda ambulant per pobles i ciutats i assistint als 
mercats i les fires que periOdicament s'hi celebraven, amb la venda sedenta
ria en els hostals que els servien d'hostalatge i en les nombroses botigues i 
magatzems que progressivament anaren obrint arreu de la Monarquia. Alter
nant el comer~ per compte propi amb el comer9 a comissió; la venda a l' engros 
i la venda al detall; i assortint tant les masses populars urbanes i rurals com 
les adinerades elits socials espanyoles. 

Aquestes practiques comercials es complementaren amb l' aplicació de 
sistemes de pagaments a terminis, el venciment deIs quals solien fer coinci
dir amb la celebració d' alguna fira o mercat important, durant el qual aquests 
pagesos i artesans aprofitaven per a comercialitzar els escassos excedents 
generats per les se ves activitats economiques, per tal de poder així liquidar 
els deutes que tenien pendents amb els negociants catalans. 

L'articulació d'aquest trii.fic afavorí, d'altra banda, l'organització d'una 
infrastructura de caracter financer. De fet, tant les trameses d'articles com 
les posteriors operacions de pagaments anaren vinculades, en general, a es
peculacions més vastes, destinades a donar una cobertura creditícia a les 
firmes catalanes i a facilitar uns serveis financers que únicament eren possi
bIes a partir de la mobilització deIs recursos pecuniaris de la noblesa caste
llana i deIs estocs monetaris arribats de l'altra banda de l' Atlantic. Una frac
ció d' aquesta massa de diner era tramesa cap a Catalunya, com a compensa
ció, en part, per les exportacions de manufactures catalans, i alhora servia 
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també per afer front al pagament d'algunes de les importacions d'aliments, 
materies primeres, semi-manufacturats i altres béns de consum que calia fer 
en el mercat internacional; contribuint així a pal.liar el greu desequilibri que 
tradicionalment caracteritza la balanr;a comercial exterior catalana. 

Les conseqüencies d'aquest comerr; peninsular foren múltiples i diver
ses, tot i que les seves repercussions es deixaren sentir sobretot en l' ambit 
economic catala. De fet, el mercat espanyol esdevingué una nova area d'ex
portació per a la indústria regional i, alhora, un nou mitja d'acumulació de 
capitals, una part deIs quals fou destinada a finan~ar la modernització i el 
desenvolupament del sector secundari del Principat, en general, i el de la 
branca cotonera, en particular. 

BIs efectes sobre la manufactura espanyola foren, segons tots els 
símptomes, molt diferents deIs que acabem d'analitzar per al cas catala. Tot 
sembla indicar que l' arribada massiva d'aquestes manufactures, que s'adap
taven molt bé a les necessitats de consum i a les possibilitats economiques 
de la població hispana, va colpejar molt durament els sectors artesanals pe
ninsulars, molt menys desenvolupats que els seus homolegs catalans. Uns 
sectors que van anar sucumbint progressivament, incapar;os d'imposar-se a 
la forta competencia d'aquests productes forans. 

L' cxit d' aquesta escomesa rau, sobretot, en l' habilitat demostrada per 
aquells traficants que saberen adaptar-se molt bé a les necessitats i a les 
possibilitats que oferia el mercat espanyol. Un mercat caracteritzat per la 
seva escassa elasticitat i consistencia, i pel predomini d'un autoconsum pa
ges, sotmes a les irregularitats de la producció agrícola, on l' alternanr;a de 
cicles de creixement amb d'altres de recessió determinava, en part, la bona 
marxa deIs negocis deIs comerciants catalans. Aquesta redu"ida flexibilitat 
de consum incidia també en el fet que la clientela espanyola optés per adqui
rir aquells artic1es que es presentaven en una major varietat de qualitats i 
models, amb uns preus més economics i en unes condicions de pagaments 
molt més optimes, en detriment de l' oferta artesanal autoctona, que es mo
via en unes condicions de venda molt rígides i que, en conseqücncia, perdia 
competiti vitat. 

Con a c10enda final, volem fer una breu reflexió entorn del protagonis
me desenvolupat per aquest c01.lectiu d'homes de negocis catalans a 1'hora 
de saber aprofitar i explotar els escassos recursos que era capar; de proporci
onar el territori peninsular, fent-Ios coincidir amb els interessos economics i 
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mercantils del Principat. Obrint, tal com hem pogut constatar al Jlarg del 
nostre treball, nous mercats per al' cxportació industrial catalana, i nOllS 
punts d' aprovisionament de materies primeres id' aliments, contribuint així 
a reduir la dependencia respecte a I'exterior que en aquests renglons tenia 
l' economía catalana. Hom no els pot pas negar tampoe el seu innegable pro
tagonisme en el procés de normalització de les relacions entre Catalunya i la 
resta de regions espanyoles, així com en la creació i l'estructuració deIs pri
mers esbossos del que, ja en pIe segle XIX, esdevindria el mercat interior 
peninsular. El seu llegat passa, decades més tard, a mans d' aquellcs noves 
generacions d'homes de negocis catalans que, a partir del primer tcn;,: del 
vuit-ccnts, es van veure obligats, com a conseqMncia de la perdua de les 
colonies americanes i de la prohibició d'adquirir cereals estrangers, a rees
tructurar els modcls d'intercanvis vigents fins aleshorcs, en benefici d'una 
major presencia en l'ambit mercantil espanyol. 
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