
CRíTICA AL MODEL DE KULA * 

per ALFoNs BARCELÓ 

Dos elements han actuat com a catalitzadors del present assaig: una 
problemlltica teOrica, de la qual ja fa alguns anys que m'estic ocupant, 
i un llibre (Teoría económica del sistema feudal)/ que té el merit d'en
focar els problemes histories des d'un angle encara poc freqüent: el teoric. 
Una exposició resumida de la problematica mencionada pot ser la següent: 
la teoría economica dominant parteix d'un enfocament insatisfactorí; és 
limitada la seva capacitat d'explicar els mecanismes economics efectius i de 
descobrir les tendencies economiques rellevants en un pla correcte; re
sulta contradictoria la seva utilitat com a utillatge mental per als histo
riadors, perque, malgrat subministrar algunes trames analítiques, sovint 
també en distorsiona . les interpretacions. Aquesta situació pot ser supera
da només a partir d'una alternativa, ja esbossada (aquesta és la meva 
hipOtesi de treball) en les aportacions neoricardianes y neomarxistes, que 
ha de mesurar les seves forces no solament en el nive11logic, sino princi
palment en la practica, és a dir, en l'únic laboratoria gran escala de que· 
disposem: la historia economica. 

Enfrontar-se amb el llibre de Kula a partir d'aquests sUpOsits resulta, 
evidentment, temptador. Es tractad'una obra fronterera entre la historia 
i la teoria economica, ja que l'autor intenta dissenyar un model de l'eco
nomia polonesa dels segles XVI al XVIII, a fi de comprendre els mecanismes 
economics que hi juguen i 11ur funcionament complex en unes coordena
des de major amplitud que el simple esdeveniment puntual. Per tant, 
malgrat la multitud d'objeccions -grans i petites- que se li han de 
tirar en cara, pot resultar un estimulant efica~ tant per a la revisió i re
plantejament de la necessitat d'un tractament teoric de la historia coro 
per a impulsar els intents de verificació retrospectiva deis es quemes pro
posats per la teoria economica. 

* Traducció del castellií per Josep Carreras. 
1. Totes les referencies i cites del llibre de Witold Kula que es fan en el present treball 

remeten a l'edició castellana Teoría económica del sistema feudal, Buenos Aires, Siglo XXI, 
1974 . (Varsovia, 19621). 

3. 
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En el projecte primigeni de Kula el llibre que ara comentem no tenia . 
una existencia independent, sinó que constituIa l'últim capítol de la seva 
ambiciosa obra Problemas y métodos de la historia económica.2 Després 
de les reflexions teoriques generals calia posar-ho en acció i comprovar-ne 
a la practica el grau d'aplicabilitat en els problemes concrets. Els resul-
tats semblen suggestius, pero no són pas convmcents del tot. . 

Aquestassaig nostre, que intenta posar en rel1eu els punts debils de 
que pateix} esta escrit des de la vorera de la teoria economica i, per 
tant, els temes escollits i les crítiques formulades tindran un caire distint 
d'aquel1 del qual pecarien si hagués estat un expert en altres qüestions qui 
hagués empres aquesta tasca. Fet aquest advertiment, no sembla recrimina
ble que els vems guaitin envers les cases dels seus compares, exposin les 
seves opinions i formulin les seves critiques. Potser tots en sortirem be-
neficiats amb algunes economies externes. . 

El present trebal1 consta de cinc seccions. En la primera es fa un 
resum concís del contingut del llibre. En la segona s'efectua una soma 
digressió sobre els pressuposits toorics que inevitablement han de condi
cionar i orientar qualsevol temptativa d'analisi historica. Després s'analitza 
l'enfocament de que parteix Kula. A continuació avaluem amb el major 
rigor possible l'utillatge mental amb que opera; aquesta quarta secció és 
la més crítica, ja que considerem que els conceptes i instruments utilitzats 
per Kula i la manera d'articular-Ios resulten summament febles. Per últim, 
intentem una l1eugera recapitulació i proposem algunes consideracions 
tooriques com a corol:lari de tot. el que hem exposat anteriorment. 

1. En aquesta secció només pretenem d'extractar el llibre de Kula 
per als lectors que no el coneixen; per tant, els qui ja hi estan familia
ritzats poden ometre-Ia sense cap mancament. 

El llibre es presenta dividit en set capítols d'unaextensió i interes 
molt desiguals. El primer capítol (<<¿A quines preguntes ha de respondre 
una teoria economica del feudalisme?», pp. 3-12) esta destinat a justificar 
la importancia del tema i a assenyalar les propietats que hauria d'acom
plir qualsevol teoria economica d'un sistema determinat, que -segons 
Kula- en poques paraules es redueixen a: «formular les l1eis que re
geixen la magnitud de l'excedent economic i la seva utilització, tenint en 
compte que ambues qüestions han de ser elucidades en leS seves dues 

2. Witold KULA, Problemas " métodos de la historia económica, Barcelona, Península, 
1973 (Varsovia, 1963'). «Per tal de sintetitzar [les meves] reflexions entorn del meca
nisme del funcionament de ¡'economia precapitalista i, ensems, a fi d'experimentar un 
metode diferent en la seva investigació, com és el concepte dels models, s'ha elaborat una 
prova d'aplicació d'aquest als materials [per mi] coneguts, és a dir, als referents a la Polonia 
contemporania.A1 principi, aquesta prova havia de constituir el capítol dissete del present 
llibre, pero donada la seva magnitud i el seu caracter un xic marginal, aquest trebalI. ha de 
ser publicat a part» (p. 7). 
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dimensions: a curt i a llarg terme» (p. 10). Es lamenta que «l'historiador 
del feudalisme -si no li és totalment aliena la reflexió metodologica
sent la inadequació de la teoría economica del capitalisme quan s'encara 
amb l'objecte de la seva investigació» (pp. 6-7). Com a consideració úl
tima exposa que «1' anwsi deIs fenomens del mercat jugara un paper im
portant en el nostre assaig, pero el seu propOsit sera quasi sempre de pene
trar en aquella zona oculta de la vida economica ·de la qual menys ens 
parlen les fonts, pero que és la més important i decisiva: la produc
ció» (p. 12). 

En el segon capítol (<<La construcció del model», pp. 13-24), després 
d'una lleugera discussió sobre la validesa i necessitat de construir mo
dels, adopta com a punt de partida la proposta de Lewis sobre les eco
nomies dualistes, corregint-ne l'esquematisme. Assenyala que «justament 
el caracter peculiar del caleul economic de l'empresa, gran propietat rural, 
en una realitat "bisectorial" és aquí el problema més important» (p. 16)_ 
A continuació delimita així els elements fonamentals del sistema feudal 
de Polonia durant !'epoca considerada: «1) el predomini aclaparador de 
l'agricultura en l'economia; 2) el fet que la terra no sigui mercaderia so
bretot a causa del monopoli de la propietat rustica exercit per la noblesa, 
pero també perque la taxa d'interes dels préstecs en numerari supera 
la rendabilitat de l'explotació agrícola; 3) distribució de la totalitat de 
les forces productives en l'agricultura entre l;aldea i la reserva senyorial; 

. 4) eficients barreres institucionals contra la mobilitat social i geografica, 
especialment dels camperols (servitud de la gleva); 5) la major part de 
les prestacions de la pagesia es donen. en forma de treball; 6) producció 
artesanal i industrial enquadrades o bé en la gran propietat rural o bé 
en les organitzacions gremials; manca de restriccions jurídiques que limítin . 
laUibertat d'opció economica de la noblesa; 8) forta propensió de la no
blesa al consum de luxe determinada per factors inherents al regim so
cial; 9) existencia de paYsos economicament més desenvolupats en un radi 
accessible a la comunicació; 10) manca d'intervenció de l'Estat en la vida 
economica (ni tan soIs mitjan\;ant aranzels proteccionistes o mesures si
milars)>> (p. 22). 

El capítol següent (<<Dinamica a curt terme», pp. 25-135) és el més 
extenso S'ocupa primerament del ca/cut economic de l'empresa feudal; a 
partir de les dades comptables de tres finques posa de manifest que l' ac~ 
tivitat economica representava per al propietari feudal una elevada renda
bilitat monetaria, a la vegada que apareixia com «irracional» en termes 
socials, donat que el propietari no remunerava el treball servil i segons 
Kula el seu cost era nu!. En resum: «rendabilitat en excloure dels costos 
el valorestimat del treball no adquirit, i deficit en cas contrari» (p. 43). 
A partir d'aquest fets'estén en digressions a l'entorn delcaracter <lis
cutiblement representatiu deIs preus de mercat en sistemes economícs 
on la produceió de mercaderies no és el. fenomen essencial i mostra la 
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invalides a de les normes Olpitalistes per tal d'arribar a conclusions expli
catives convincents. 

Després s'ocupa de l'economía del domini feudal. Adverteix que aquest 
apartat recolza sobre una base monografica excessivament exigua, pero 
malgrat tot proposa com a lúpOtesi de treballl'esquema següent: «La re
serva feudal, en principi, aplica una economía extensiva. El seu rendiment 
esta en funció de !'area cultivada. Quan !'area de la propietat eta més gran 
que la que podia ser cultivada pels servents, la dimensió del cultiu de
penia del nombre de bras;os, quedant una part de la terra sense culti
var» (p. 49). Aleshores, «l'explotació camperola produeix gairebé tot el 
necessari per al propi consum (en part també per a mantenir l'administra
ció mitján<;;ant tributs en especie) i assegura quasi tota la renovació de la 
capacitat productiva; en canvi, les terres de la hisenda proporcionen 
quasi exclusivament el producte excedent. D'aquesta manera, la propor
ció entre l'area de la reserva i l'area de les explótacions camperoles re
presenta ensems la proporció entre el temps de treball consagrat .a la 
producció per a l'autoconsum i el temps destinat a produir excedents per 
a la venda, i també entre l'autoconsum juntament amb la reposició i el 
producte excedent» (p. 55). Apunta també Kula que «la idea rectora 
del dlcul economic i de l'organització de la hisenda» era «l'increment del 
volum comerciable» (p. 58). 

En l'apartat següent (l'xplotació camperola en el regim de prestacions 
personals) recalca que la quantitat de ma d'obra disponible jugava un . 
paper crucial. Ara bé: «el nivell de vida del camperol depen de l'excedent 
de producció, aquest depen de la magnitud de la producció total, i aquesta 
darrera (donat el caracterextensiu de l'economia) de la superficie de 

. cultiu. L'acreixement de la superfície de cultiu depen, a la vegada, del 
balans; de la ma d'obra i de les condicions topografiques (existencia de 
terres sense cultivar, pasturatges no explotats, garrigues, boscos no con
vertibles en fusta, etc., pels volts i sobretot a l'entorn mateix de les terres 
en cultiu. Com que el balans; de la ma d'obra de l'explotació camperola 
resultava segons sembla -i malgrat tot- positiu, el factor "topografic" 
era, al cap i a la fi, decisiu» (pp. 85-86). 

La conclusió de l'apartat ulterior (l'economia de la corporació artesa
nal) es concreta dientque «la situació economica de l'artesa es caracteritza 
per una considerable elasticitat de la demanda i una elasticitat a penes 
apreciable de l'oferta» (p. 98). En els dos últims apartats s'aspira a pre
sentar algunes confrontacions empíriques i una temptativa d'interpreta
ció. Les dades i quadres proposats resulten insuficients en extrem i poc 
esclarida la seva fiabilitat com a solides bases d'analisi. Malgrat tot, re
sulten interessants algunes discussions referides a la interrelació entre 
preus, collites i exportacions. 

El capítol quart (<<Dinamica a llarg terme», pp. 137-200) se centra 
en el problema que Kula considera fonamental en aquest ambit de 
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consideracions, és a dir, l'evolució «del rendiment social mitja del tre
ball, especialment en el sector economic quantitativament dominant, o 
sigui, l'agricultura. Les variacions del rendiment del treball poden de
rivar de transformacions de les institucions socials (emprant essencial
ment la mateixa tecnica, el camperol rendeix menys treballant a les 
terres de la reserva senyorial que a la seva granja)>> (p. 138). Més enda
vant sintetitza així les tendencies que, al seu entendre, aniran modelant 
els canvis a llarg terme: «1) tendencia a reduir les dimensions de la granja 
campero la, de tal manera que es porti per des sota del seu punt optim 
en el qual pot ser considerada la parceHa mínima suficient .per a alimentar 
una familia camperola i per a reproduir les forces de producció; 2) ten
dencia contraria per part dels camperols a produir a qualsevol preu exce
dents per a la venda i estabilitzar una relació amb el mercat; 3) ten
dencia a unificar i aillar economicament la gran propietat terratinent; 
4) procés de concentració de la propietat de la terra en mans dels lati
fundistes; 5) tendencia del latifundi a "naturalitzar" l'activitat de pro
ducció i de transport» (p. 146). Exposades aquestes tesis, tracta de pon
derar l'evolució de les principal s magnituds economiques: després de cons
truir uns determinats números-index estudia la historia de les relacions 
d'intercanvi dels magnats, nobles i camperols, i mostra i discuteix l'evo
lució en declivi dels salaris reals com a tendencia a llarg terme en el 
periode considerat. Per aixo topa amb les connexions entre l'economia po
lonesa i la d'Europa occidental, fet que l'incita a remarcar la conclusió me
todologica obvia que «els esdeveniments de la historia economica no 
poden explicar-se dins els límits de la historiad'un sol país» (p. 164). 

Els tres últims capitols, molt més breus, (<<Possibilitats de verifica
ció», pp. 201-207; «La racionalitat de l'activitat economica en el sistema 
feudal», pp. 209-224; «"Sistema economic" i "Teoria d'un sistema eco
nomic"», pp. 225-239) són més aviat apendixs metodo1ogics. 

El primer d'ells remarrca l'escaJSsa hase factual en que es fonarmenta el 
model; Kulaentén que aquesta qüestió és relativament secundarIa; 1i 
sembla molt més important determinar quins caracters són v?tlids per al 
feudalisme en general i «quants són els elements comuns a qualsevol 
economia en que l'agricultura exerceixi un parper preponderant, sobretot 
aquella en que l'agricultura es fon armb la gran propietat rural i on les 
prestacions de la petita propietat a favor de la gran (renda feudal o cens 
emfíteutic) s'efectuln per via no monetaria» (p. 207). 

El següent, relatiu a la racionalitat, és un resso poc interessant del 
debat classic i passat de moda entre Mises-Tay1or-Lange, discussió so
bre si és possible parlar d'activitat economica racional quan la major part 
de la vida economica transcorre al marge de circuits mercantils i, per tant, 
no ve determinada fenomenicament la reducció dels diversos béns eco-

. nomÍcs a un denominador comú segons els preus empiricament obser
vables i socialment rellevants. 
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L'últim capítol recull la definició de sistema economic proposada per 
Kula, i els requisits que, segons la seva opinió, ha de complir la teoria 
d'un sistema economic. «La creació d'una teoria d'una formació consis
teix a elaborar un sistema d'equacions lligades recíprocament. Aquestes 
equacions cal que incloguin parametres, variables independents i variables 
dependents» (p. 229). «Un bon model -conclou~ hauria d'explicar el 
funcionament d'una economia i la seva adaptació a les variables indepen
dents, sobretot a aquelles que es repeteixen» (pp. 233-234). 

2. Aquest' resum tan concís que acabem de reproduir sembla sufi
cient per a mostrar que el llibre de Kula no resulta pas menyspreable. No 
obstant, no es limita a plantejar un marc interpretatiu per a l'economia 
polonesa, sinó que les seves· pretensions són molt més ambicioses i intenta 
explícitament proposar un «canon» per a la investigació historica centrat 
en el concepte de model. 1 aixo són figues d'un iUtre panero 

«Sense teoria no hi ha historia», s'ha dit sovint i des de diverses 
opinions epistemo1ogiques. Si la frase la prenem seriosament, constitueix 
albora un repte i una promesa d'enormes dimensions. En efecte, indueix 
a una doble actitud: l'obligatorietat de la reflexió teorica i l'esperafl\:a 
que el material historic sigui racionalmentestructurable. Encara que sigui 
posar-nos al1a on no ens demanen, l'ocasió invita a prendre partit davant 
els prob1emes teorics i metodo1ogics referents al lloc i al contingut de 
la historia en el camp dels coneixements científics. Les discussions a 
rentorn d'aquest tema són innombrab1es i seria presumptuós pretendre 
d'intervenir ara, i sense dur les alforges ben proveides, en aquest debat 
de mai no acabar. Pero deixeu-nos, almenys, establir les nostres posicions 
a fi de donar consistencia a les critiques concretes que s'esgrimiran contra 
Kula en les seccions següents. 

Deixarem de banda, sense parar-hi atenció, aquelles posicioris que des 
d'horitzons ideologics molt diversos neguen la possibilitat de la historia 
com a disciplina científica.3 1 adoptarem el postu1at fonamental que Vilar 
ha concretat perfectament: «La materia historica esta estructurada i és 
pensable, científicament penetrable com qua1sevo1 altra realitat».4 

Acceptat aquest axioma, cal reconeixer que no s'han fet pas grans 
progressos, car la historiografia, malgrat haver superat la simple enu
meració crono1ogica de fets i la simple taxonomia de situacions similars, 
no ha aconseguit encara una capacitat explicativa suficient. En aquest 
sentit, constitueix un problema essencial la delimitació precisa de l'ob
jecte o objectes espedfics de l'analisi historica i la relació jerarquica entre 

3. Per exemple, Karl R. POPPER, La miseria del historicismo, Alianza Editorial, 1973, i 
Louis ALTHUSSER, Jacques RANcIimE, Pierre MACHEREY, Étienne BALIBAR i Roger ESTABLET, 

. LiTe Le Capital, París, Maspero, 1965. 
4. Historia marxista, historia en formación, Anagrama, 1974, p. 8. 
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ells. Per fer una apel:lació a la sospitosa, pero suggestiva, analogía amb 
la biología, podríem remarcar que en l'esdevenir de les societats humanes 
només bi ha especies úniques i, per tant, resulta laboriós d'establir de 
forma innocent i natural generes i famllies convincents a primera vista. 
La conseqüencia evident d'aquesta situació desemboca en dos esculls opa
sats i simetrics: la temptació de quedar·se en els «casos especials» o la 
temptació d'elevar-se cap a generalitats per produir conjunts universals o 
«caixes buides». 

Dificu1tats similars apareixen en inttoduir consideracions de. caire es· 
pacial i temporal. Les mateixes fronteres de l'objecte d'estudi de l'bis
toriador no són gairebé mai perfectament nítides, i es fa inevitable un 
cert grau de convencionalisme. En primer lloc, a causa' de les interrela
cions d'unes societats amb les altres, que inevitablement taren en major 
o menor grau qualsevol tractament sectorial. Pero també pel fet que el 
naixement, vida i mort d'una formació social no pot ser datat amb la 
precisió i objectivitat amb que es pot determinar en un ésser viu (almenys 
en els superiors, ja que estats latents, empelts, etc., podrien ser isomorfs 
amb alguns fenomens de la vida social). 

Cal afegir encara una altra llista de dificultats, no pas menys impor
tants que les ressenyades, és a dir, els continguts amb que s'ha d'omplir 
l'anllisi historica. Els fets passats són infinits i cal aplicar algun «axioma 
d'elecció» per a determinar aquells que tenen importancia. Si no es fa 
així, es corre el perill de substituir la vella historia 5 de reietons i batalles 
per una barreja de monografies juxtaposades' consagrades a l'evolució del 
preu del blat, als usos amorosos i a biografies de líders obrers. Per tots 
aquests motius cal plantejar-se quines preguntes s'han de fer a unes fonts, 
a uns documents, a unes dades, que per ells mateixos guarden un, muo 
tisme total i absolut i que només parlen quan se'ls pregunta (i les res
postes depenen en bona part de les preguntes que se'ls facin). 

El principi més fructuós sembla ser la conjectura o hipotesi de treball 
adoptada per Marx ique, avui sembla, difícilment rebatible. Si la pre
condició per a l'existencia dequalsevol societat és la producció i repr~ 
ducció deIs seus mitjans materials d'existencia, sino hi ha béns eterns 
ni producció a partir del no-res, aleshores sembla natural postular que 
l'esquelet de qualsevol societat s'haura de buscar en l'estructura eco
nomica. Cal advertir de seguida que aixo no significa de cap manera que 
la complexitat de trames socials, actituds, idees, ideals o creences es re
dueixin a la base sobre la qual se sostenen, sinó, més moderadament, 
que' sembla impossible de comprendre el conjunt de manifestacions so
cials separadament de les formes de producció i reproducció de la vida 
social. . 

5. En realitat, no tan vella com ens agradada de creure. Vegi's, si no; els manuals de 
batxillerat i fins i tot el tipus d'examens que cultiven alguns il:lustres catedriltics d'Historia 
en la malmesa UniV'ersitat espanyola. 
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3. A partir d'aquí podem connectar amb l'enfocament adoptat per 
Kula. Ell defineix com a objectíu de qualsevol aproximació teOrica als pro
bIemes historics «les lleis que regulen el volum de l'excedent economic i les 
modalitats de la seva apropiació» (pp. 9-10). Aquest punt de parten~a 
ha de ser tema d'una serios a objecció: l'existencia de l'excedent pressu
posa la producció i aquesta pressuposa la reproducció. Encara més, per 
definir l' excedent cal partir de la reproducció: la determinació exigeix 
restar del producte brut total les reposicions necessaries, concepte que 
només és transparent a partir d'una visió circular i repetitiva de l' ac
tivitat economica. 

Si no hi ha béns eterns ni producció a partir del no-res, és evident que 
les activitats economiques estan emmarcades per requestes objectives de 
reposició que inclouen no solament els objectes materials emprats en la 
producció sinó la mateixa for~a de treball que ha de ser restaurada diaria
ment i generacionalment. 

Malgrat que la definició usual de teoria economica (estudi de la con
ducta humana com a relació entre firis i mitjans escassos amb usos alterna
tius) es trobi a una distancia incalculable (en una altra dimensió, gosaríem 
dir) del que aquí es proposa, el cert és que la posici6 defensada no pot 
considerar-se com una novetat. Com indica amb encért Rosa Luxemburg, 
«és significatiu que no hi hagi hagut a la historia de l'economia política més 
que dues temptatives orientades a plantejar de manera exacta el problema 
de la reproducci6 social: al comen~ament, pel pare deIs fisiocrates, Ques-. 
nay. i a les acaballes, per Karl Marx».6 En el segle actual aquest enfo
caqlent ha estat revitalitzat per tres noms: von Neumahn, Leontief i Sraffa. 

Reiterant-nos en la mateixa linia d'argumentació, podern insistir que, 
baldament puguin sobreviure comunitats sense excedent, no és possible 
imaginar encertadament societats humanes sense reproducció. El domini 
progressiu de l'home sobre la naturales a no pot . eliminar ni les exigen
cies biologiques ni e!s cicles naturals, que no pe! fet .de presentar-se dis
tants davant la sentimentalitat de l'horne urba deixen de ser els suports 
últims de tota la' seva existencia. 

El concepte de reproducció seria, per tant, la ~a clau de qualsevol 
construccÍó teórica, la instancia explicativa última de l'esdevenir de les 
societats humanes. El concepte d'excedent no constitueix una via alterna
tiva, ja que no són aproximacions antitetiques, sinó que ha d'assumir-se 
i subordinar-se a una analisi que parteixi de la reproducció. En donar-se una 
jerarquia logica i existencial entre ambdues categories, I'enfocament historic 
ha de reflectir aquest fet amb rigor i adoptar com a punt de parten~a 

6. L'accumulation du capital. París, Maspero, lQ69, p. 20. 
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sistematic l' examen de les condicions objectives i instttucionals que mo
delen peculiarment les diverses formes possibles de reproducció social. 

4. Trobar-se en possessió d'un enfocament satisfactori no és condició 
suficient per a obtenir resultats afalagadors. Cal disposar també d'un uti
Ilatge mental apropiat. Aquest no és el cas de Kula. 

Malgrat declarar-se més o menys marxista (típica concessió a les pres
sions del medí en que es troba), de fet acut a categories econoIDÍques molt 
variades. Usa un eclecticisme camuflat i recull en ses alforges un conjunt 
molt ampli d'herencies que procedeixen des d'Adam Smith fins al margina
lisme. En rigor, l'edecticisme no és recriminable per ell mateix, pero és 
usual que se'n derivin incoherencies. Kula fa faltes d'aquesta dasse en 
manipular determinades nocions de valor, oferta i demanda, inversió i 
consum, poc afinades i acurades i fins contradictories. 

Per tal d'iHustrar aquesta crítica, procedirem per parts. Abans de 
tot, mostrarem que a Kula li manca una teoria del valor, confon valor i 
riquesa i tendeix a mesurar el valor segons el criteri d'Adam Smith, és 
a dir, en termes de cereals. Així, una bona coIlita representara un «aug
ment de l'ingrés nacional global» (p. 88). Recordem que per Marx-o 
per Ricardo- el valor de la renda nacional augmentara només si aug
menta la quantitat de treball necessari, independentment de si la riquesa 
augmenta poc o molt. Potser per tal d'evitar algunes critiques d'aquesta 
das se Kula juxtaposa sovint al terine «valor» l'adjectiu «real», creant així 
un concepte summament ambigu amb el qual només aconsegueix d'acréi
xer la confusió. En efecte, a vegades la nova expressió significa conjunt 
de béns j serveis físicament determinats (<<la reserva es basa en l'estabi
litat del valor real de les prestacions, garantitzada per la propia índole 
d'aquestes. El valor real de les jornades de treball obligatori -el nombre 
de les quals esta determinat- i de les prestacions en especie, és fix per 
definició», pp. 87-88); en altres moments «valor real» és equivalent a 
poder adquisitiu: «les osciHacions del valor real de la part de la produc
ció destinada al mercat seran la resultant de tres factors: 1) quantitats 
venudes, 2) preus obtinguts, 3) preus dels artides adquirits» (p. 120). 
A la fi, dones, «valor real» pot significar en certs moments valors d'ús i 
en altres valors de canvi. La contradicció es fa palesa quan imaginem els 
casos en que es combina constancia de valors d'ús amb modificació de 
valors de canvi, ja que segons la primera. accepció el valor real és el· 
mateix, mentre que segons la segona ha canviat. 

Tampoc no són usats amb rigor els esquemes d'oferta i demanda als 
quals sovint es fa apeHació. Abans de tot, cal indicar que Kula no es 
preocupa en absolut de determinar-ne l'estatut historie: acut a ells quan 
li sembla, sense pretendre de desvelar el marc. en el qual exerceixen un 

. paper rellevant. Ni els situa al centre de l'analisi, com propugna la teoria 
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economica ortodoxa o convencional,7 ni limita llU! paper a un pla secun
dari i subordinat -teoría de la competencia- com van fer els econo
mistes cIassics i Mm. 

En determinades ocasions, per tant, jugaran el paper d'instancia ex
plicativa última, com quan fa referencia a la determinació del preu d'una 
finca: «El senyor pot vendre la seva propietat en qualsevol moment, i el 
preu que en rebi dependra únicament [subratllem nosaltres] del joc de 
l'oferta i la demanda de propietats rurals en el moment concret» (pa
gines 29-30),. afirmació que equival a quedar-se abso1utament a les fos
ques j a conÍessar, sota .una fórmula mítica, la incapacitat de determinar 
almenys unes' cotes objectives. 

Altres vegades, la utilització imprecisa deIs esquemes d'oferta i de
manda porta a plantejaments abso1utament terbols, com quan afirma: 
«Raonant en simples termes d'oferta i demanda a escala de l'economia 
nacional, és perfectament possib1e una situació en que l'oferta sigui supe
rior a la demanda en el conjunt de l'economia, mentre en el sector comer
cialitzat pot passar el contrari: que la demanda sigui superior a l'oferta». 
(p. 37). P~rque, o bé es considera que la demanda i l'oferta determinen 
el preu i, per tant, coincideixen en el punt d'intersecció, o bé es parteix 
d'un esquema de preus fixos i aleshores és perfectament possible que 
les quantitats demandades i ofertes no coincideixin, pero aleshores s'ha 
deixat de raonar en «simples termes d'oferta i demanda». 

En algun moment les aigumentacions es basen en nocions economiques 
d'oferta i demanda summament vulgars, que davant la més lleu ref1exió 
es troben sorprenents i ins~iites. Mirma, per exemple, . que elmercat de 
ma d'obra en el sistema feudal «és per definició summament reduit, en 
realitat marginal. Com que la part fonamental de la ma d'obra no té dret 
a oferir-se .en el mercat, és natural que el preu de la ma d'obra lliure sigui 
per regla general extrac;>rdinariament elevat» (p. 46). Aquí el raonament 
es troba talment degradat, que la simple escassetat es presenta com a 
factor d'encariment. Aplicant la mateixa pauta, hauríem de condoure 
que les te1es d'un pintor dolent i dropo costarien una fortuna. En reali
tat,sembla molt més convincent raonar en termes de reproducció de 

7. Un model axiomatic d'aquesta classe es pot trobar a Trout RAnER, The economics 
01 feudalism, Nova York, 1971. El títo! de l'obra resulta enganyós, ja: que el contingut no 
es limita al feudalisme sinó que compren des deIs imperis antics fins e! capitalisme naixent. 
Per assenyalar e! eme de! llibre, en re¡iroduim e! 5egÜent botó de mostra: «L' eficacia pro-

. ductiva d'una economia [esclavista] és assegurada si tots els factors són emprats r les rela· 
cions marginals de substitució s'igualen en les diverses indústries. Per a l'eficiencia del con
sum cal que el preu iguali el cost marginal i una certa semblan~a entre els gustos deIs 
consumidors. En el cas de funcions de producció concaves l' efici~mcia del consum sera asse· 
gurada· si e1s propietaris d'esclaus maximitzene! seu benefici, donada la seva terra i capital. 
Per se 1'existencia d'esclavitud no· és necessariament ineficient. Resultaría ineficient només 
si e! propietari no pogués adoptar cap més alternativa que li resultés avantatjosa. Per exem
pIe, la reducció de la productivitat deguda a la institució de l'esclavitud estimularia e! pro· 
pietari a vendre; només si la venda no fos permesa seria ~sible la ineficiencia» (p. 41.) 
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for~a de treball: la supervivencia de la ma d' obra lliure que només tre
balla a temporada implica que eIs ingressos percebuts quan va a jornal 
li han de permetre subsistir quan esta en atur for~ós i, per tant, ha de 
rebre un salari diari superior al del treballador fíx, ja que aquest gaudeíx 
d'una ocupació segura. Mavoreíxen aquesta manera d'enfocar el problema 
(o, com a mínim, s'oposen a l'argumentació del propi Kula) les afirma
dons referents a l'existencia d'un «excés de població a l'agricu1tura» (p. 19) 
i al fet, encara que poc freqüent, de «la venda de prestacions personals a 
reserves vemes» (p. 49). 

Especialment greu sembla la confusió que implica la seva anwsi del 
dllcul economic de l'empresa feudal. S'embranca en el fet que si el treball 
cedit pels camperols al senyor feudal no es comptabilitza en resulten 
optims beneficis, pero resulta rumós si s'haguessin d'imputar aquests· 
costos segons els salaris mitjans d'aquell momento l. intenta explicar-ho a 
través d'una malversació social o acudint a esquemes d'oferta i demanda 
molt peregrins, que sobrevalorarien el preu de mercat de la ma d'obra. El 
problema assenyalat per Kula pot ser resolt amb major lluiment acudint a 
la distinció entre treball pagat i no pagat i la seva concreció en els diversos 
modes de producció: en la societatesclavista tot el treball pren l'aparen~a 
de treball no pagat, pero en realitat una part és retribuida perque l'esc1au 

. cal que mengi, s'albergui i es vesteixi i, per tant, una part del producte 
ha de destinar-se a la reposició de la for~a de treball consumida. En el 
sistema capitalista tot el treball sembla pagat. En el sistema feudal treball 
necessari i treball excedent estan perfectament· delimitats. Pero si es vol 
aplicar correctament la logica a I'empresa senyorial no és vwd limitar-se 
a la hisenda, perque la classe dominant va elegir o es veié obligada per 
les drcumstancies a optar per la solució de cedir l'usdefruit d'una part de 
les terres per tal que en elles els servents s'ocupessin per compte propi 
de produir les subsistencies necessaries. En definitiva, el treball dels ser
vents no és «gratui:t» (en el sentit que ho entén Kula), sinó que és la 
contrapartida de la cessió d'una parceHa per part del senyor feudal. 

EIs malabarismes de Kula en aquest ordre d'idees arriba a extrems rÍ

dículs. quan assenyala que si «no hi ha cap méspossibilitat d'aprofitar la 
ma d'obra excedent, aleshores el valor de tota la forc;a de treball incorpo
rada a la producció ha de calcular-se com equivalent a zero. En aquest 
sentit es podria dir que el camperol-propietari fa han ús de la teoría mar
ginalista» (p. 43). En realitat el camperol sap molt bé que cada dia ha 
de menjar i, per tant, que la restauració de la seva forc;a de treball no té 
mai un cost nulo 

Tampoc no exceHeix per la seva precisió quan menciona agregats macro
economics. Per exemple, a l'hora de classificar la producció, en lloc de 
raonar com Marx (reposicions, béns salari, béns de luxe, inversió neta) o 
com Keynes (consum, inversió), inventa la seva propia divisió: «produc
ció per al consum immediat i per al consum futur (les inversions [sic])>> 
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(p. 12), dicotomia absolutament macceptable per confusa i contradictO
ria. El vi destinat al consum que envelleix a la bóta pertany a la cIasse
«mversió», mentre que la sement addicional utilitzada el mateix any per 
a ampliar la producció constitueix, segons el criteri de Kula, un «con
sum». Evidentment, una classificació tan aleatoria no és respectada en el 
curs de l'obra, on el terme mversió recupera la seva identitat tradicional: 
(encara que sovmt sense diferenciar entre mversions de reposició i inver
sió neta) (vegi's pp. 57-59). 

Una confusió semblant es troba en la copcepció de Kula relativa a 
l'interes del capital, entes com a concepte unívoco D'una banda, en parlar
de la comptabilitat de l'empresa feudal, considera que hauría d'imputar
se com un cost de la producció (sense explicar-ne el perque, cosa con
venient, ja que Kula es queixa en una altra banda de «la inadequació de' 
la teoria economica del capitalisme» (p. 6) per a altres formacions so
cials). En un altre moment assenyala que les taxes d'interes eren molt
elevades i no estaven vinculades amb la rendabilitat de les inversions, 
productives (vegi's p. 230). 1 en un altre punt indica que al costat deis. 
préstecs usuraris hi havia préstecs solidaris que el magnat concedia als. 
nobles de mitjana o baixa jerarquia que es trobaven en dificultats (p. 185,. 
nota). ¿És possible, davant un panorama semblant, parlar del tipus d'in
teres? ¿No caldria desglossar els tipus d'interes en diferents menes amI>. 
poques connexions recíproques? 

Una altra observació sobre les dades i els números índexs. Digtiem 
d'entrada que no existeixen indexsideals (excepte per a algun inventor
emocionat} i que es dubta seriosament que pugui arribar-se a establir-ne_ 
Aixo no obsta, malgrat tot, perque determinades aproximacions convencio
nals resultin instruments acceptables i eficas;os. Kula adopta un procedi-
ment que ell mateix qualifica de «groller» i «arbitrari» (p. 151} consis
tent a prendre com a índex un cistell que contingués «un bras; de tela" 
una raima de paper, un barral de vi, una "pedra" (uns 16 quilos) de pe
bre, una de cafe i una de sucre». Com a conseqüencia d'una tal elecció ar
bitraria, les conclusions obtingudes a partir de l'índex adoptat manquen 
de garantia suficient. Encara -més, el fet de limitar-se als agregats i n~ 
reproduir les xifres corresponents als diversos elements fa que ni sigui 
possible tan soIs una conclusió rígorosa de la tendencia dominant, ja que 
el comportament erroni de qualsevol component sobrevalorat o infra
valorat tiraria per terra la representativitat tendencialde l'índex. 

Objeccions de caire semblant poden esgrimir-se contra els preus que 
menciona Kula. No indica mai amb precisió si treballa amb preus anuals. 
mitjans o amb preusdatats al dia, amb preus mitjans d'una regió o preus 
de la localitat X, amb series homogenies o amb retalls de fonts diverses. 
A més, tampoc no analitza els factors determinats del preu ni si es tracta de 
magnituds unívoques. Aquestes pretensions són indispensables perque 
darrera els preus hi ha relacions socials i, excepte en els manuals, el 
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paper de l'oferta i la demanda mai no és exclusiu (i en formacions pre-capi
talistes pot ser menyspreable), sinó que coexisteix o fa la competencia a 
:altres determinacions d'índole molt diversa. El tema és massa ampli per 
.a tractar-lo ara, encara que fos breument; pero les indicacions apuntades 
s6n suficients per a plasmar la sensació de malestar que provoca el trac
tament alegre d'aquests problemes i per a apeRar a la necessitat de ser 
.cauts en un assumpte complex que de cap manera pot ser abordat amb 
fetitxisme. 

5. Enfilar totes les crítiques i reflexions esbossades en aquest es
ah en una recapitulació final, es presenta, arribats en aquest punt, com 
una tasca difícil. El llibre de Kula conté molts elements i proposicions 
interessants i suggestius. Si no fos així, no valdria la pena d'ocupar·se'n. 
Entorn de les hipotesis basiques del model abunden observacions mar
ginals molt variades que animen la lectura pero fan la impressió de 
trobar-se sovint davant una exposició poc vertebreda. Reconstruir el fil 
.deIs seus arguments i preses de posició, davant aquests fets, resultaria una 
.activitat massa prolixa i de resultats segurament massa descoratjadors. 

,1 és així perque entenem que la coherencia no és la principal virtut de 
l'autor i que, per altra banda, el tema especialment rellevant per al co· 
mentarista esta format per les proposicions metodologiques que pot sus
citar la crítica i per les pistes analítiques que l'examen de l'obra ens po-
gués suggerir com a alternatives a ,considerar. , 

Aquesta acusació d'incoherencia pot quedar palesa amb dos exemples 
iHustratius. Com a conclusió del primer capitol Kula indica que el seu 
proposit és penetrar en la zona oculta més important i decisiva: la pro
ducció; pero la resta del llibre demostra que es tractava només d'una ' 
.declaració de bons proposits, perque no en traurem l'aigua clara del fun
cionament de la producció a repoca' i país considerats. Per altra banda, 
<:luan s'ocupa a definir els requisits d'un model, manifesta que es tracta 
.d'elaborar un sistema d'equacions lligades redprocament; pero el seu 
model es concreta sinteticament en una serie de «notes característiques» 
més proximes a la historia convencional que no pas a l'ideal que Kula 
propugna i 'la practica del qual reivindica. 

Aleshores, ¿que en queda, en definitiva, del model de Kula? Una ex
posició inteHigent, a vegades brillant, d'alguns tretsi relacions de l.'eco
nomia feudal. De cap manera, pero, un model exemplar que pugui ser 
utilitzat com a fals-regle per a investigacions d'historia economica. Les 
seves debilitats metodologiques, les seves confusions categorials i l'am
bigüitat de l'enfocament són un llast massa pesat per a les qualitats que 
sens dubte posseeix. 

Perfilar un model alternatiu constituiria, evidentment, la crítica de
cisiva. Pero reconeixem que la tasca és desproporcionada en comparaci6 
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amb les nosttes forces. Malgrat tot, sembla necessari formular almenys 
algunes directrius que com senyals de circulació podrien facilitar a altres 
la reflexió sobre aquests temes. 

En efecte, establir un model significa fer paleses les relacions essen
cials d'una formació econoIDÍca, tant en allo que fa referencia a la seva 
base tecnica i material, com en el paper que bi juguen les diverses c1as
ses socials que intervenen a l'econoIDÍa considerada. Qualsevol societat 
es basa en uns intercanvis entre l'home, els homes, i la naturalesa; pero 
excepte en algunes societats prirnitives, aquestes relacions d'intercanvi es 
troben estretament condicionades per la intervenció desigual i fins anta
gonica en les decisions per part d'estrats socials diferenciats. Qualsevol 
formació social es veu sotmesa a tensions internes i externes que provo
quen canvis lents i explosions esporadiques que en modifiquen consi
derablement l'estructura inicial. 

Encara que les precedents afirmacions puguin semblar evidents i ele
mentals, el cert és que un model ha de tenir-Ies molt en compte. Per 
tant, tra¡;;ar un model exigeix dilucidar ambdues series de problemes: una 
que en podríem dir estructural i una altra que denominarem dinamica. La 
prioritat logica correspon a la primera, ja que és qüestió primordial desvelár 
i mostrar els elements i relacions que caracterÍtzen llna formació eco
nomica. Dinamitzar el model equival, en termes teOrics, a proposar «exer
cicis d'historia possible» que serveixin per a aquilatar la correcció del 
model estnictural, en la mesura en que la historia real concordi. amb al
guna de les alternatives logicament deduIbles. L'axiomatització només pot 
ser la conc1usió -sempre provisional- d'una tasca previa i laboriosa 
d'investigació i aproximació imprecisa, i no pot convertir-se per se en 
font de certesa, per tal de no caure en la lamentable confusió entre 
logicament vertader i realment cerL 

A partir de les anteriors consideracions salta a' la vista que el model 
de Kula és notoriament insuficient. L'autor es limita a una lleu anatomia 
descriptiva sense examinar serÍosament ni les relacions de producció ni 
la ubicació efectiva dels diversos subjectes economics en l'entramat sociaL 
La presentació mateixa del model a partir de deu notes característiques 
(vegi's supra) secció 1) amb un estatut teoric de molta disparitat mostra 
el poc rigor amb que ha estat establert. Especialment rellevant ens sem" 
bla la confusió entre fenomens típics d'un mode de producció dominant i 
fenomens peculiar s d'una activitat singular com moltes activitats agrícoles. 
Així, en suposar equivalencia entre feudalisme i agricultura peruna ban
da i capitalisme i industrialització per l'altra, i saltar sense avís previ 
ni cautelad'un mode de ptoducció al sector economic s'arriba a conc1u
sions resultants majorment de les característiques peculiars de les activi
tats agrícoles que no pas de les conseqüencies del mode de producció que 
es pretén d'analitzar. 1 encara que Kula no ignora aquest problema, el 
cert és que cau a la trampa, com 'es pot veure en l'apartat dedicat a com-
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parar la logíca «feudal» amb la logíca «capitalista», sobre el qual tornarem 
a insistir més endavant. 

Aquests descuits i deficiencies no són pas casuals. Encara que l'histo
riador esta alerta davant el perill d'anacronisme, hi pot caure a través 
d'un rodeig, en utilitzar, sigui com a punt de referencia sigui com a tra
ma conceptual, un conjunt d'anllisis teoriques vincu1ades a l'esturu, i a 
l'embelliment, del mode de producció capitalista i, per tant, no despro
veides de carrega ideologíca i apologerica. De forma espontania la ideo
gía dominant es filtra en els conceptes i relacions que es prenen com a 
fonamentals per a comprendre una determinada formació social amplia
ment superada com és el feudalisme. Així, certes categories com eIs es
quemes en valor, preus i mercats, les seqüencies causals, es traslladen 
amb poques precaucions a· societats molt rus tintes de les presents. En 
resum, no solament s'introdueixen paraHelismes espuris a causa de la 
pressió inevitable de la realitat circumdant, sinó també per la influencia 
ideologica que escampen els manuals d'economia i l'ensenyament aca
demic dominant. 

Insistim en els advertiments inrucats. Malgrat que un modeI pugui ser 
exposat en termes agregats per tal de permetre'n la comprensió í manipula
ció, ha de ser susceptible de desagregació sense que én quedi invalidat 
l'esquema de partida. És imprescindible diferenciar clarament els nivells 
reals deIs monetaris. El crucul en tenues reals presenta serioses dificultats 
en recobrir conjunts heterogenis que no és possible addicionar; en conse
qüencia les comparances són factibles només en casos excepcionals. Pero 
la utilització exclusiva de termes monetaris difumina l'analisi en encobrir 
i distorsionar fenomens de preus, substitució d'insums o canvis en la 
distribució. És. recomanable, per tant, utilitzar de forma paraHela computs 
en elements físics i computs en valor. La utilització exclusiva dels primers 
entela les forces dinamiques que hi actuen, ja que no mostra clarament cer
tes reIacions de substitució factibles. La introducció, per exemple, d'una 
maquina que desplac;;ara cinc treballadors és una alternativa indecidible si 
no es poden comparar totes dues opcions, comparació que exígeix la re
ducció a termes homogenis deIs elements de la rusjuntiva plantejada. En 
canvi, si només s'utilitzen les relacions tradtÜdes a preus, queda enfos
quit eI fet fonamental que els béns economics són també valor s d'ús amb 
característiques físiques i químiques ben determinades. Encara que aug
mentí el preu del pa, aixo no els importa als estómacs i al músculs. A les 
gallines ponedores els interessa poc que pugi el preu del pinso: . si es 
vol que continuin la seva tasca, cal alimentar-les segons el valor d'úsi no 
segons el valor de canvi. . 

L'estatut teoric dels conceptes també ha de ser delimitat amb rigor. 
Podem iHustrar aquesta afirmació amb un exemple. Kula diu que «en 
el sistema feudal, crisi significa augment violent del nivell general deIs 
preus, mentre que en el sistema capitalista, al contrari, crisi significa dis-
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minució violenta del nivell general deIs preus» (p. 128). Evidentment, 
encara que la paraula «preu» estigui present en les dues oracions, el pa
per economíc del fenomen preu és molt distinto En una economía agrícola 
sense estocs amortidors i sotmesa a fluctuacions de les coIlites per raons 
climatiques, eIs preus relatius deIs productes agraris es veuran direc
tament afectats per la magnitud de la coIlita, element que juga un paper 
crucial en la seqüencia de reaccions. Per tant, correlacionar erisí i augment 
del nivell de preus es presenta com una opció impropia en termes logies, 
perque el fet substantiu és la disminució de la collita per causes fortuites. 
Al contrari, una erisi en el sistema capitalista correspon a una demanda 
efectiva insuficient combinada amb una sobreproducció derivada d'ex
pectatives excessivament optimistes per part dels empresaris. Aquest tipus 
de crisi és una especie de purgant que allibera el sistema d'un conjunt 
d'empreses no competitives, destrueix el capital «excessiu» i pressiona els 
salaris cap a la baixa. Ara bé: aixo no representa necessariament la logica 
de la crisi arquetípica del capitalisme, com es demostra apellant als exem
pIes de la hiperinflació alemanya o a la erisi actual, que molt poes creuen 
que vagi a desembocar en una disminució violenta del nivell general de 
preus. De més a més, el primer tipus de crisi no correspon inexorablement 
al sistema feudal sinó a una economia agrícola amb les característiques 
mencionades més amunt i que podria molt ben ser que afecté s una agri
cultura capitalista, perque les causes que l'originen no són, parlant amb 
propietat, conseqüencia del mode de producció sinó fruit de les peculia
ritats naturals i tecniques de molts productes agrícoles. 

Més encara, cal advertir que els «preus» en el món actual i els «preus» 
d'epoques preterites tenen, a més, una altra diferencia fonamental, perque 
un increment de preus significa coses molt distintes si hi ha una moneda 
mercaderia a la qual es refereixen aquells, o si es valora en pessetes o 
dolars corrents, deslligats de quaIsevol moneda mercadería i que fluc
tuen segons impulsos transmesos. pels grups financers dominants i segons 
els saldos de les balances de pagaments. 

En fi, com pot deduir-se dels paragrafs precedents, els diversos ele
ments que intervenen en l'analisi han de ·ser descrits adequadament i les 
seqüencies causals c1arament establertes. El mateix fenomen aparent pot 
jugar papers diversos segons el marc de relacions en que es trobi. Els 
preus, repetim, no són el mateix ni ocupen el mateix 110c ordinal en les 
anelles d'una seqüencia quan es tracta de mercats d'oferta i demanda, de 
preus regulats, o de preus de producció normals. En aquest sentit, lesapa
rences fan males jugades als analistes poc cauts que posen indiscrimi
nadament en el mateix sac fenomens molt dispars encara que tinguin una 
gran semblan~a fenomenica. Ja fa molts anys que es va definir l'economía 
vulgar per aquesta qualitat: la seva incapacitat per esquin\;ar el vel de les 
aparences. l'advertiment és vell, pero els estralls causats per aquesta inca
pacitat abunden arreu. 



Crítica al model de Kula 49 

En darrer lloc, encara que no sigui la cosa menys important, un mo
del ha de ser contrastat. L'afirmació és obvia, pot<;er, pero no sempre es 
compleix. En la mesura en que un model pretén de reproduir de forma 
ideal i estabilitzada una realitat, cal que els elements d'aquesta realitat 
encaixin en les categories postulades i en les relacions establertes. Quan 
aixo es dóna, tenim l'obra ben feta i seria retoric demanar més. 

4. 




