
HISTÓRIA 1 TE ORlA ECONÓMICA 

per ALFONS BARCELÓ 

Amb poques paraules podem enunciar un primer problema: els his
toriadors necessiten instrumental teOric 'que els senncixi de filtre i guia 
per a llurs tasques de compr,ensió de les societats ·en moviment, i, con
cretament,en ~a mesura en que tota societat necessita, per subsistir 
i/o des enrotllar-s e, d'activitats economiques determinades, els histo-

"riadors hauran d'inventar o manllevar una serie de conceptes i rela
cions que ds ajudin a comprendre llur objecte de treball. 

Cree que fins aquí hi hauraacO'rd unimime i que, per tant, !aquesta 
primeI1a qüestió pot ésser deixada de banda. 

En canvi, per afrontar un problema subsegüent cal procedir amb 
méscautela. En efecte, quan un historiador acut a qualsevol text con
vencional de teoria economica cercant aquest instrumenta~, es troba 
sovint que bona part deIs ,es quemes allí proposats no semblen idonís 
per a la finaJitat desitjada. Enaltres termes, feconomia academica no 
subministra directament un utillatge mental adequat a ~es necessitats 
de l'historiador. A vegades, per manca d'una solució alternativa satisfac
toria, es manlleven conoeptes i hipotesis i s'opera amb ells sense in
dagar prou a fons nns a quin punt són válids dins l'univers historie. 
A'leshoTes no resulta estrany d' ensO'pegar lamb anacronismes teOnes greus 
iamb interpretacions biaixades per la ca.rrega ideologi<ca de ['instru
ment escoHit. 

Aquesta inadequació de l~economia convencional als nns i metes 
que iJ.'historiadoa persegueix pot ésser deguda a dues mons. Tal vegada, 
simplement, i'eoonoIillsta teoric nO' intenta fabricar models practic'S i 
es mou a un nivell d'abstraoció for9a allunyat de la concreció reque
rida pelsestudis histoifÍcs. Hi hauria llavors un elemental problema de 
<ttransformació" o de "traducció", i r,es més. Pero tal vegada el que 
s~esdevé és que la teoriaeconomica academica es dedica a elaborar 
es quemes que queden sovint al marge d'allo que hauría d'ésser una dis
ciplina positiva i rigorosa i, condicionada per enfocaments poc fertils, no 
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aconsegueix desfer-se de la inercia que pesa sobre els fonaments tra
dicionals ni revisar de dalt a baix tot el cos sistem?ltic heretat. 

La meva opinió particular es decanta cap al según suposit. Com 
es pot veure Hlcilment, he carregat les tintes a posta -potser massa i 
tot. Pero dins l'esquematisme d'aquest artiele no mba semblat indispen
sable aturar~me en matisos, i he adoptat un to radical a :fi de facilitar la 
comprensió i posar clarament en relleu les diferencies amb els corrents 
imperants. Espero que aquestadvertiment calmara un xic la indignació 
que pugui provocar la meva inveterada manca de respecte envers les 
idees heretades. 

Amb aquestes notes pretenc oferir algunes idees que van a contra
pel de les usuals, idees molt simplificades -repeteix(},- pero que consi
dero útils com a instrumental per alsestudis histories, almenys en tant 
que hipotesis de treball. Utilitzaré molt poques refertmcies bibliogra
fiques, puix que es tracta d'un tr·eball de tesi, i no pas de notes erudites. 
Com a contrapunt teoric he escollit l'-exceHent assaig de Hicks, Teoria 
de la historia econOmica, publicat el 1969 a Oxford.1 L'elecCÍó respon a 
dues :consideracions: en primer 110c, Hicks és un deIs portaveus més res
pectats i autoritzats de l'economia academica; d'altra banda, és l'únic 
que s'ha plantetjat la necessitat de verificaren el camp de la historia la 
potencia de la teoría econOmica convencional. Cal també advertir que 
el meuarticle no és una crítica al llibre del Hicks: nle utilitzat com 
a element de contrast i prou. 

Aquest asaiges compon de dnes parts. La primeraestableix i ex
plica tres lemes. A [a segona s'exposa l'es.quema fonamental i s'in
tenta aplicar-lo a algunes societats historiques tipificades. 

l. LEMES DE PARTIDA 

l. La reproducció social 

El pr.errequisit per a tota societat humana capac; d'aconseguir una 
mínima perdurabilitat és la reproducció, és a dir, la repetició més o 
menys similar d'una serie de processos productius i distributius que per
metin de recomenc;arel cicle una vegada i una altra. Aquest fet resulta 
immediatamentevident per a dates anteriors al nostre segle i per 
a totes aquelles societats ·en queels dcles de les collites .constitueixen 
el punt d'arrencada i ia pre-condició de ,la resta d'activitats economi
queso El concepte pot semblar més sofisticat per a societats caracterit-

1. John R. HICKS, A Theory 01 Economic HistOTy, Oxford, O.U.P., 1969. 
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zades per Huxos industriaIs i dependencia mediata en relació amb eIs 
cicles natura1s; pero subsisteix i subsistira. per tal com, en darrer terme, 
no hi ha béns eterns ni producció a partir del no-res. Per aixo no sem
bIen admissibles aquells modeIs -tan freqüents!- que vulneren amb
dues condicions i estableixen com a suposit que eIs mitjans de produc
ció no sofreixen desgast o depreciació. (En dir aixo no m'oposo a 11ur 
utilització momentania amb :fins didactics o com a simplificacions pro
visionaIs, pero és essencial d'assenyalar que només poden ésser acceptats 
com a construccions auxiliars sense entitat propia, com a bastida i no com 
a fonaments.) Ara bé, la noció resultara, cree jo, prouacceptable per 
aIs historiadors, amb la qual cosa m' eximeixo de justificacions addicio
naIs. 

De tata manera, cal subratllar que l'adopció d' aquest lema implica 
-sense necessitatde més contemplacions- que el punt de partida de 
l'economiaacademica,és a dir, resquema oferta-demanda, ha de cedir 
la seva hegemonia i passar a convertir-se en unacategoria subordinada, 
pel fet que les forces de l' oferta i la demanda només podran actuar 
establement a l'interior deIs dcles de reproducció. Són aquests els que 
marquen les pautes objectives entorn de les qUMs podran produir-se 

, osciHacions diverses. 

2. Tipologia de les activitats economiques 

Agruparem les activitats economiquesen tres classes d'acord amb 
un criteri objectiu bastant precís. Anomenarem activitateconOmica tota 
activitat social que tingui relació directa ambla producció i distri
bució de béns físics. Per aplica'r el nosrre criteri, podem raonar de la 
següent manera: imaginemque tota activitateconomica es realitza dins 
un aparell transformador per on entren i surten béns materials. Si el 
cabal de sortida és inf,erior al d'entrada, l'activitat en qüestió sera de
nominada activitat de suma inferior a zero. Si és idtmtic, parlarem d'ac
tivitat de suma zero. Si és superior, d'activitat de suma superior a zero. 
El fonament d'aquesta classificació és semblant a la distinció classica 
entre treball productiu i improductiu; prefereixo, pero, utilitzar una aItra 
terminología, perque el pensament olassic presentava ambigüitats en 
aquest aspecte,2 i perque penso que ,la meya dassincació es més potent. 

El criteri és objectiu, pero no inequívoco Depen en part del que es 
prengui com a conjunt de referencia. El conjunt de quinielistes -per 
adduir unexemple popular- tenen una activitat economica de suma 

2. Vegi's unes planes Iluminoses sobre el tema a K. MARX, Historia crítica de la 
teoría de la plusvalía, Vence~emos, 1965. 
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inferior a zero, pero si prenem en consideració l'Estat i les retribucions de 
tots eIs qui intervenen d'alguna forma en aquest negoci, aleshores 
passa a convertir-se en activitat de suma zero. Una dificultat molt més 
subtil sorgeíx quan els béns físics que entI:en i els que surten no són 
homogenis. Aleshores es planteja el problema de la reducció deIs termes 
a una mesura comuna que permeti de comparar~los: aquí es troba rarrel 
de la teoria del valor. Més endavant ja examinarem amb més deteniment 
aquesta qüestió. 

Malgrat que les activitats de suma inferior a zero no són massa 
rellevants historicament, tampoc no han estat absents de fesdevenir 
huma. Dins aquesta classe se situen, per exemple, les economies de piUat
ge, de ratzies amb destruccions .. Naturalment, no poden ésser gaire dura
bles, o, en tot cas, no poden aconseguir simultaniament una gran 
dimensió temporal i geografica. Aixo és cert no solament pel que fa a les 
relacions mútues de diverses societats, sinó també pel que es refereíx a 
les relacions de l'home amb la natura: l'ex:tinció progressiva de les 
balenes o la crisi ,del peholí ho iHustren prou bé. Per consegüent, aques
tes activitats podran donar-se sempre i quan no ultrapassin certes dimen
sions objectivament estimables: la ca¡;;a practicada per petites comuni
tats ,en territoris extensos o la rapinya sense massa destruoció per part 
de pirates o corsaris. 

En tot cas, s'ha de subratllar que les activitats de suma inf·erior a 
zero pressuposen o béque Iles forces productives de la natura s'encarre
guenespontaniament de compensar les perdues causades per aquestes 
activitats, o bé que existeixen activitats de suma superior a zero sobre 
les quals s'empelten i hi romanen parasitariament. 

Les activitats de suma zero tenen malta més importanoia Mstorica i 
economica, tant per llur ,extensió i utilitat social com per les repercus
sions indirectes sobre activitats de suma superior a zero. El comer¡;; 
i l'activitat de l'Estaten sónels exemples més representatius. 

El comer¡;; no augmenta gens ni mica la massa de productesexis
tents. L'extensió iel desenvolupament que experimenta són deguts ex
clusivament al fet que recolzaen activitats de suma superior a zero. 
Ara: bé, encara que 'sigui qualifioat d'activitat "improductiva" dins res
quema aquí adoptat (i ,en aquest esquema no hi ha correspondencia 
biunívoca entre activitat productiva i activitat útil), pot estimular el de
senrotllament d'activitats de suma superior a zero i jugar ,en aquest sen
titun paper historie de primer orCke. Bero eal distfngir analíticam'ent en
tre el cabal d'un nu i ¡'elidicia dels pwats. A fi de mostrar [a confusió 
de l~economia ,academioa respecte a aquest punt .cedir'em ja la paraula a 
Hicks. L'exemple queell proposaens servira per posar perfectament en 
relleu la diFerencia entre la teoria convencional i les tesis que aquí es
tudiem. 
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Suposem que existeixin. dues zones "exteriors", una en que el blat 
es escas pero roli abundant, i una altra en que succeix al revés [ ... ]. 
A la primera zona, r oli pot ésser venut a preu elevat en termes de blat, 
mentre que a l' altra el blat pot ésser venut a un preu elevat en termes 
d'oli [ ... ]. Donades aquestes condicions, el mercader obté un henefici 
comprant blat a baix preu i venent-Io car [ ... ]. En la mesura en que 
el comerg és voluntari, ha d'anar acompanyat d'un "avantatge general". 
Així, un cert benefici correspon als mercaders i cadascun de llurs clients 
en 'percep també un guany {un tipus de guany diferent, pero no menys 
real: en llenguatge tecnic, aquest guany es "l'excedent del consumidor"). 
Aixo constitueixun principi irrefutable i important [ ... ]. 

Tornem als nostres mercaders. Han comprat blat a baix preu (en 
termes d'oli) i l'han venut car; els queda un benefici substanciós [ ... ]. 
Poden consumir-lo directament o canviar-lo un cop més per productes 
destinats al consumo Pero també poden fer-ne un ús diferent [ ... ]. [Po
den utilitzar] una part de Hur benefici per ampliar Hur comerg. Cent 
unitats d'oli canviades per blat i tornades a canviar després per oli s'han 
transformat en cent vint unitats. Per continuar la seva activitat comercial, 
el mercader disposa ara de més de cent unitats d' olio 1 aquesta única raó 
permet de deduir que el seu comerg augmentara [ ... ]. 

Si hi aplíquéssim un raonament cconomic 'convencional, hom hauria 
de concloure que elcreixement del comerg limitara els beneficis. En vir
tut de tal raonamerrt, hom podría dir que, a fi d'obtenir dels productors 
un major volum de blat, els mercaders ofereixenun preu alt i que, a la 
inversa, per vendre més, han d'acceptar de donar el blat a un preu 
menys elevat; així, el marge entre el preu de venda i el preu de compra 
disminueix, és a dir, la taxa de guany decreix. El benefici de l'intercanvi, 
que corresponia ahans als mercaders, seria més tard transferit als no mer
eaders. Les parts i quarts d' aquest benefici entre productors de blat i pro
ductoIs d' olí dependria de la faeUitat amb que fos satisfeta la demanda 
de cada un d' aquests productes. Pero com que els mercaders en rebrien 
una part relativament inferior, Hurs beneficis disminuirien en relació amb 
el volum de comerg. La laxa de creixement potencial de 11ur capital seria, 
dones, restringida i, en conseqü€mcia, el ritme d'expansió potencial de 
11ur 'comerg es veuria frenat.3 

Per a nosaltr,es, en canvi, l'exemple anterior és una dara mostra d'ac
tivitat ,eoonOmica de suma zero, i :fins i tot de suma imerior a zero 
si no incIoem ,en els comptes .els mercaders. Perque si el mercader acon
segueix un henen.ci net de 20 unitats d'()li, aixo implica que les dues 
comunitats s'hauran trobat amh menys disponibilitats materials. Com 
que Hicks adopta l'enfocament de la utilitat deis consumidors, arriba 
aconclusions duerents. D'una banda mostra -correctament, en [a meva 
opiniá- que el mercader ,efectua una ractivitat útil en [a mesura en que 
lescomunitats de partida, en lIoc de menjar pa amanit amb unes quantes 

3. HICXS, op. cit., pp. 43-44. 

7. 
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gotes d' olí o olí amb unes molles de pa surant, poden millorar el menú 
i menjar, gracies a la intervenció del mercader, un bon pa amb olio 
Pero, d'altra banda, escamoteja el fet que la suma de pa i d'oli de 
que podien disposar les dues 'COmunitats abans de la intervenció del mer
cader ha minvat; per tant, ha sofertuna perdua.Parodiant la frase 
de Hicks, podriem afegir: un tipus deperdua diferent, pero no pas 
menys real si comptabilitzéssim els bén d'ús i les calories totals. En 
suma, el comer9 no ha augmentat gens les disponibilitats totals, encara 
que hagi prodult uns efectes positius en millorar la distribució o redistri
bució deIs productes. Pero la quantitat física deis productes esmentats 
sua Tedult per poder compensar al mercader eIs seus afanys. 

Prenguem nota també de la utilització de les nocions d'abundancia 
i escassesa com a lemesde partida en el raonament de Hicks. La meya 
opinió, al contrari, és que aquestes nocions solament tenen sentit per 
a les analisis de conjuntura o per als béns no reprodulbles, pero estan 
desproveldes de pertinencia sistematica per a r analisi historica. Quan 
ractivitat econolDÍca global és concebuda en termes de cicles de re
producció, lescategories fonamentals són la quantitat de treball directe 
i indirecte i les fecunditats naturals i tecnologiques dominants. Abun
dancia i escassesa són, dintre del nostreesquema, conceptes derivats i 
menys rellevants que oferta i demanda (excepte conjunturalment) pel 
fet que els rens sobm elsquals podrien ,aplicar..¡se apropiadament són 
els no reprodui:Mes, i ·wquests béns no poden serv.ir de fonaments estables 
d'una activitat economica durable i extensa, com 1em assenyalat quan 
tractavem de les activitats de suma inferior a zero. 

Hicks, que en bona mesura adopta el punt de vista del mercader, 
dedueix del fet d'haver-se obtingut un guanyque ractivitat mercantil 
creixera, pero no s'adona que elcomer9 topara amb uns sOtils perque 
és activitat de suma inferior a zero per a1s venedoTs originaris i com
pr:adors finals. Eloomer9 -...,ara deixem de banda els efectes secundaris
no pot augmentar sense límit perque s'efectua a partir d'unes produc
cíons donades que eH, com a tal comen;, no pot augmentar. Hicks obli
da, o no veu (o si ho veu ho infravalora), que.el punt de vista del mer
cader individual -queevidentment intentara augmentarel s,eu comer9 
i el seu benefici- i el punt de vista social no soIs no són identics, sinó 
que fins i tot poden arribar a ésser contradictoris. El comer9 com a tal 
serveix per a una millor distribució o redistribució, pero no serveix -ara 
no prenem encompteel seu possibIe paper d'inductor, sinó només el 
seua:specte propi i ·substantiu- per augmentar el tortell. 1 si el tOltelI 
noclieix, el benefici d'un només pot augmentar a costa de rempobriment 
del veí. 

De totes totes, perque el tortell creixical ,que existeixán activitats 
economiques de suma superior a zero. Més encara, si aquestes no exis-
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tissin no haurien pogut desenrotllar-se les dues classes que hem "'1St 
abans. 

La ramaderia i, sobretot, l'agncultura han aparegut al llarg de la 
histOria eom a primeres aetivitats de suma superior a zero. Sembla in
necessBrla una demostraci6 extensa, puix que resulta prou obvi que, a 
partir d'un determinat estadi historie, una explotació agrícola suncient
ment extensa i sobre terreny fertil produeix al final de cada cicle d'acti
vitat un excedent net, és adir, un sobrant, una vegada retirada la llavor 
i alimentats els treballadors iel bestiar de cmega. La importancia 
d'aquest excedent no pot ésser menyspreada, perque la seva aparici6 i 
creixement ha estat la condició necessBrla, pero no suficient, perque la 
historia humana 'S'apartés de la "ihistoria natural". 

El cas de la indústria resulta bon tros menys patent, ja ,que així com 
en l'agricultura i ,en la ramaderia ens trobem amb una considerable 
homogene'itateritre entrades i sortides, en l'activitat fabriJ., per efec
tuar la comparaci6, cal o bé una transformaci6 previa a termes homo
genis (teoria objectiva del valor) o bé trobar algun eJqledient que per
meti agrupar activitats o parts d'activitatsde forma tal que s'inventi 
una "indústria integrada" que tingui [a característica prOpia de l'agri-

, cultura -homogene'itat d'entrades i sortides- pero a bas'e d'una cistella 
de meroadedes O' "meroadería composta" ("sistema patr6" de Sraffa). 
Pero ahans de continuar per aquest eamí tomarem a donar la paraula 
a Hieks. N ocomparteix les nostrés raons, i sobre la pre-indústria té una 
opini6 oposada. Hens aquí els seus arguments: 

Entre el comerciant pUl' que compra mercaderies per revendre-les 
en elmateix estat fisic en que les ha comprades i l'artesa o "productor" 
que les treballa per revendre-les sota una forma distinta, la diferencia 
és sovint considerada com a fonamental; pero economicament i adhuc 
socialment, no és tan fonamental como sembla. Es tracta d'una 
distinci6 tecnologica i no economica. Les botigues' deIs comerciants purs 
i els "tallers" deIs artesans que "produien" per al mercat poder trobar-se 
(i abans de l'epoca industrial efectivament es trobaven sovint) unes a la 
vora de les altres. El "manufacturer" primitiu (per emprar el veH mot 
del segle XVIII) era un artesa, pero no treballava per a un amo [ ... ]. Tre
ballava per al mercat. Comprava i venia. No hauria pogut existir sense 
comprar i vendre. Ha d'ésser, dones, considerat (i nosaltres així ha farem) 
coro un veritable comerciant. 

En nota a peu de plana, tal vegada per reforgar amb arguments 
d'autoritat unes raons tan febles, afegeix: 

Adoptant aquesta classificaci6, em mantinc en la linia de leS' idees 
modernes [de Menger i Pareto] i de les que Marx adopta a partir 
d' Adam Smith.4 

4. HICKS, op. cit., pp. 28-29. 
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Entre parentesis assenyalarem que la referencia a Marx és un simple 
bluff, pero es tracta d'un fet marginal que no aconsegueix de desviar-nos 
l'atenció i, per tant, no ens detllrarem a demostrar-ho. 

Que aquest punt de vista de Hicks no és ocasional o de circumsUm
cies es comprova quan més endavant, en tornar a tocar aquest tema, 
remet novament a r"argumentació" que acabem de reproduir. Un deIs 
'passatges no presenta cap novetat: 

En el món antic [ ... ] el comerciant o l'artesa independent (que 
nosaltres considerem, recordem-ho, com un comerciant) treballa colze 
amb colze al costat deIs esclaus, que l'ajuden i li pertanyen.5 

A la segona referencia insisteix en eIs arguments anteriors i aporta 
oalgunes precisions addicionals: 

La indústria artesanal, ja hem insistit sobre aquest punt, gairebé 
no es distingeix del comen;; en el pla economic. L'artesa que produeix 
per al mercat és un comerciant: compra per tornar a vendre. Les mer
caderies que ven es presenten sota una forma diferent de les que com
pra, mentre que els articles venuts pel comerciant pur tenen la mateixa 
forma física, aixo és tot el que els distingeix. Certament, "combina la 
Seva for~a de treball" amb els materials sobre els quals opera, pero el 
.comerciant també ho fa per vendre uns articles el valor deIs quals és 
més elevat que quan els ha comprat, puix que aquests articles estan 
,disponibles en un lloc o en un moment més útils per al comprador. En 
termes economics· hi ha una correspondencia exacta entre aquestes dues 
funcions. 

Malgrat que als filosofs (i adhuc als economistes, a vegades) els 
ha costat d' admetre aquesta correspondencia, el cert és 'que és admesa 
a la vida practica. :€s a partir de la comptabilitat d'un negoci com se 
pot jutjar de la naturales a de les seves activitats economiques. Exis
teix una continuitat perfecta entre els comptes d'una empresa manu
facturera i els d'una empresa mercantil. Les rúbriques que apareixen 
en ambdós casos són exactament les mateixes. 

Hi ha, pero, un camp en que r esmentada correspondencia no és 
avui absolutament perfecta; sera aquest index el que ens permetra de 
distinguir els dos tipus d'indústria. Aquest index es ,la quantitat de ca
pitals fixos.6 

Analitzem ara la solvencia dels argumentsesgrimits per Hicks i re
p!IOduits extensament. EII primer largument és ,el del ~e'inatge ;eutre ~ocals 
comercials i artesanals. Argument sense gaire pes, puix que aquest vei
natge és únicament un indici -i no pas una prova- que determina,des 
activitats tenen en común .alguna .di:rcumstfLDoiacormplementaria o COD-

5. HICKS, op. cit., p. 125. 
6. Ibid., pp. 141-142. 



Historia i teoría eConOmica 101 

comitant, ien aquest cas és ben transparento L'artesa,ru marge de la seva 
activitat productiva pr.opiament dita, acumula va la funció de venedor 
al consumidor final dels béns produ'its. Per tant, havia de "minimitzar'" 
els seus costos de desplasmnent i les perdues de temps dels seus clients 
potencia1.s. 1, consegiíentment, havia d'establir-se en carrers o plaees "00-

mercials" que facilitessinals oompradors el maxlm de productes en un 
espai redu'it. 

El segon argument té tanta for9a com el primer. "Comprava i venia:" 
Aplicant aquest criteri, tots els qui vivim dins una societat capitalista 
som mercaders. Tots comprem i venem (ni que siguin artieles o lli90ns). 
Hicks confon aquí una determinada forma de manifestaoió de les rela
cions socials en J'ambit economicamb un criteri objectiu de classificaci& 
d' aquestes activitats. A més a més, la seva afirmació no és necessariament 
certa.EI corder o el cisteller podien no comprar els propis objectes de 
treball, ans simplement enviar alguns familiars o socis a oollir els jones 
o les palmes que teixien. El mateix podem imaginar del gerrer. La ca
racterística essencial d'un artesa no és pas que compri per revendre, sinó 
que opera sobre determinats materiaIs a fi d'aconseguir un objecte útil 
totalment diferent. Aquest és relement substantiu. 1 aixo és el que ve 

1 admes en [a vida practica. 
A l'última :citació apareix darament l'origen de la confusió. Comer

ciant i artesa compren per revendre, i els "productes" respectius tenen 
un valor més eleV'at que abans de llurs manipulaciom o activitats. En ter
mes economios -diu H[c}Qs- ihi ha una correspondencia exacta. En 
termes d'economía social -direm nosaltres- hi ha una diferencia fona
mental iessencial entre ambdues activitats. Que passara si multipliquem 
per deu ,el nombre de 'comerciants? La quantitat de valors d'ús disponi~ 
bIes per al conjunt de la societat es mantindra intacte. En canvi, si mul
tipliquem per deuel nombre d'artesans, augmentaranels valors d'ús sota 
~a forma desabates, oHes oar,ades. ,Per a un individu concret, dedicar-'s:e 
al comer9 o treballar d'artesa representen alternativesequiparables; pe
ro des del punt de vista de l'activitat economicaglobal, la ·diferencia salta 
als ulls. En la meva opinió, aquella forma d' argumentar és ,la millor prova 
de la febles a de l'economia academica, assentada sobre la teoria subjecti
va del valor, percontemplar i comprendre els processos histories. 

Finalment, l'últim argument proposates troba a cavall entre el pri
mer iel precedent. Que la comptabilitat sigui semblant no implica més 
que rexistEmcia de similituds importants ,en termes formals entre amb
dues activitats. Pero el que a nosaltresens preocupa en primer 110c no 
són les formes ni les apar,ences, ans elcontingut real de les activitats. 1, 
per tant, aquest argument tampoc no resulta gaire substanciós. 

El que acaben de dir serveix per mostrar la inconsistencia de les 
raons de Hicks, pero encara no hem pl'ovatque la iÍndúsma sigui una 
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activitat de suma superior a zero. Per fer-ho d'una manera convincent 
hem de passar al nostre tercer lema, car fins aquí, segons les nostres de
Bnicions, rúnic que hem mostrat és que la indústria produeix béns di
ferents dels que entren, pero topem amb la dificultat crucial de trobar 
criteris de reducció que ens permetin de comparar el cabal d'entrada amb 
el de sortida. 

3. Existencia if un sistema basic 

Tota societat constitueix un sistema complex de trames economiques 
i ,extraeconomiques interrelacionarles. Hem mostrat amb el primer lema 
que resulta possible d'alllar -els metges disposen d'un terme molt pre
cís per designar aquesta operació: la resecció- d sistema coherent 
orientat cap a la producció i distribució de béns materials, sense les 
quals no hi pot haver supervivencia del sistema global. Utilitzant sím
bols, podríem ammar que aquest sistema econOmic Ss constitueix el 
5uport sobre el qual s'aixeca la piramide social, el sistema global SG. 

Pero, a més, és possible, ,a~menys teOricament, d'extreure de Ss un 
subsistema o sistema basic format per aquelles línies d'activitat de Ss 
tals que l·es entrades totals estiguin compostes d'elements identics als de 
les 'Somdes tota:1s. :B:s a dir, inVientem un expedient que ens permeti de 
raonar com ho feiem respecte a l'agricultura o la ramaderia, on entrades 
i sortideseren homogenies. 1 per poder-ho fer, en 110c d'a'illar activitats, 
lesagrupem de forma que es comportin com un sistema integrat que 
rep una gran cistella de béns variats i "produeix" una cistella igual o ma
jor composta pels mateixos béns i en les mateixes propordons relatives. 

,:rus ·en ,aquest sistema basic on rprenen vida les relacions essencials 
del sistema economic i es &en les magnituds objectives que després -en 
un pla logic- es transmeten a totel sistema econOmic. ];;s enaquest 
subsistema ones "produeixen" les relacions fonamentals amb Hum pro
pia que després ,es reflecteixen pertot arreu. Segons un criteri molt es
tricte, és només en aquest subsistema contemplat coro un tot on es pro
dueix -o es pot produir-activitateconomica de suma superior a zero. 

IHustremaquestes proposicionsamb algunes referencies més acord 
amb la r,ealitat. El sistema ,basie SB tindra difer,ents components en fun
ció de la tecnología aplicada, la divisió del treball i [es necessitats histo
riques assumides pels productors directes. En epoques primitives, quan 
I~agricultura era practicament autosuficient, el sistema ba:sic estava fol'
mant únicament per aquelles Hnies d'activitatagrfcola destinades a pro
duír béns que directament o indirectamentestan orientats cap a la re-o 
petició del cicle, és a dir, Havor per a [a propera collita, aliments per al 
besti:ar de carrega i per a1s trehal1adors. Pero en la mesUl1a en que !L' apa-
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rició de nous instruments productius exigeix: una especialització en el tre
ball i l'inici d'una dependencia entre activitat agrícola i activitats pre
industria1s, aquestes han de passar a formar part del sistema basic sota la 
forma d'arades, olles, sabates, etc. Ara bé, i aquesta observació és essen
cia! per a tots els raonaments que recolzin sobre les tesis aquí esbrinades, 
només es podra. parlar de la proouctivitat de SB, pero no de la productivi
tat d'una línia específica que tingui entrades procedents d'altres línies: no
més en el cas poc freqüent que amb les mateixes entrades s'aconsegueixi 
d'augmentar les sortides es podra afirmar que la línia esmentada ha aug
mentat la seva productivitat, pero la precisió percentual d' aquest incre
ment no tindra gaire relleu per a l'analisi global que ha de contemplar 
el sistema basic com un tot. De tata manera, basta que una Hnia tingui 
excedent, si totes les altres reposen en la totalitat les entrades indispen
sables del sistema basic, perque S B -es comparo com unaactivitat inte
grada de suma superior a zero, i per tant que totes les Hnies constitutives 
hagin d'ésser considerades com 'a ,eoopeIladores en ~a producoió de tal 
excedent. 

Hem d'advertir que aquí hem fet una descripció literaria i conside
rablement intuItiva de la solució del problema. Una demostració formal 

, cau fora de les fronteres en que 'es mou aquest assaig, perQ pot trobar-se 
al llibre de Sraffa, Producci6 de mercaderies per mitja de mercaderies,7 

on es demostra rigorossament l'existtmcia i la unicitat del sistema patró, 
que és uncas específic del nostre sistema basic. Aprofitem per afegir 
queaquest article té molts deutes inteHectualsenverselllibre esmentat. 

II. L'ESQUEMA FONAMENTAL 

Establerts els nos,tres lemes, podem pa'ss,ar 'a fanMisi del sistema eCO

namic. Escriuremcada Hnia d'activitat com una transforma ció d'un con
junt d'elements fisles ben determinats a l'entrada en un o més elements 
físics ben determinats a la sortida. Obtindr,em, així, una taula de trans
formacions més o menys extensa en funció de la complexitat de l'econo
miaconsiderada. Extraiem d'aquesta taula les r-e1acions de transforma
ció que pertanyen al nostre sistema basic i agrupem elselements de les 
columnes ,en una serie deconjunts a partir deIs quals podem obtenir el 
següent condensat del sistema basic: 

T 
RNo + MPo + FT--+RN1 + MP1 + Me + E, 

7. P. SRAFFA, Producción de mercancías por medio de mercancías, Vilassar de Mar, 
Oikos-Tau, 1966. 
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esquema que sintetitza el que nosaltres considere m la llei fonamental 
de la ciencia economica, puix que constitueix la base explicativa última 
de qualsevol forma d'organització economica en el temps i en respai. 

El signilicat dels símbols emprats es el segiient: 
RN representa els recursos naturals 
MP representa els mitjans de producció previament prodllits 
FT representa la for93- de treball directament utilitzada 
T representa la regla de transformacióprOpia de la societat considerada, 
operador que depen essencialment de la tecnología coneguda i de les re
lacions de classe existents 
M e representa els mitjans de consuro disponibles per a FT en el segiient 
cicle 
E representa r excedent social; la seva magnitud dependra del grau de 
desenrotllament de les forces productives i la seva composició dependra 
de les relacions de classe. 

Com a primera aproximació, des del punt de vista historie, es tracta
ria d'investigar entorn de E. Si el subsistema en qüestió ésestrictament 
reproductiu, és a dir, si no resulta capa9 de produir més que el necessari 
per continuar els cicles d'activitat economica, llavors no existeix excedent 
social, o sigui, E = O. Si l'excedent no existeix, !IlO poden desenrotllar~se 
especialitzacions no econOmiques: ens trobadem davant d'un sistema de 
reproducció simple convencionalment illustrat per les comunitats tribals 
primitives o prehistoriques regides per unes normes rutinaries. En cas 
d'existir aquest excedent social, sorgeix la possibilitat que un sector so
cial «s'independitzi" de factivitat productiva general i fins i tot arribi 
afer seva la totalitat o bona part de l' excedent. 

Pero per fer les proves de 1'0perativitat de resquema fonamental, el 
millor sera intentar d~aplicar-lo a algunes formes topiques d' organització 
econOmica que tinguin un cert parentiuamb les formes mstoriques reals. 
Primer veurem economies sense excedent i, tot seguit, amb excedent. 
Aixoens permetra de copsar la utilitat de resquema i la seva capacitat 
per esdevenir una trama interpretativa de diferents modes de producció. 

1. Sistemes sense excedent 

Economía de simple recol·leccíÓ. Podriem caracterizar-la ·en el fet 
que MP = O iE = O. Aquesta economÍJa depen de [es fo:rces pwductives 
de la naturales a que sense interV'enció estranya han de mantenir la iguaI
tat RN1 = RNo a :fi que d procés pugui repetir-se i continuar la repro
ducció. Aquí ens trobem p:racticament a la vora deIs ecosistemes. La de
pendencia passiva de les forces naturals obliga a un determinat equi-
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libri entre població, territori i productes disponibles. Coneíxent aquests 
últims, no bí ha díficultat a calcular la població d'estat estacionario Evi
dentment, és una economia gaírebé ahístorica. Té la possibilitat d'am
pnar, mitjangant emigracions periOdiques cícnques, les seves possibilitats 
de consum ode població, pero les cotes superiors són poc elevades. Si les 
forces productives de la natura fossin immenses i directament útils, es
taríem a Xauxa o al Paradís Terrenal. 

1 

Economía de caga o pesca. Tot i que té notables similituds amb fan
terior, bí ha un fet nou important: MP > O amb la qual rosa tenim en 
fesfera productiva ia primera divisió tecmca del treball. Al final de cada 
període, enefecte, cal renovar o substituir les eines trencades o perdudes 
en el període anterior; part de la FT coRectiva ha d' ocuparse d'aquesta 
tasca. Que la tasca es corresponguiamb una especiantzació social és un 
problema irrellevant des del punt de vista economic, encara que tingui 
conseqüencies importantíssimes per als historiadors. Per les mateíxes 
raons que en el model anterior la població té unes cotes determinades per 
les forces ,espontanies de la natura i una servitud considerable respecte 
a enes: és possible que la veda fos inventada ja peraquestes societats. 

Economies agrícoles o ramaderes de simple subsistencia. E'l paper 
de MP és 'aquí encam més deciJsÍu IqueaJ. model preoedent; pero la di
fen'mciaessencial respecte als anteriors sistemes és que aquÍ s' adopta 
una posició activa en relació amb les forces productives de la natura (i 
no simplement passiva -o quasi passiva, si tenimen compte la institu
ció de ¡a veda). Ambdós laspectes, contemplats en conjunt, pressuposen 
un formidab'le avan9 de coneíxement acumruat experimentalment i ra
cionalitzat en termes que ignorem del tot. Han de vetIlar perque les re
posicions sota la forma de Havor o de ramat siguin les apropiad es, i aixo, 
sobretot si el cide productiu és llarg, ¡implica l'!aparició d'un aSnat sen
tit previsor. D'a~tra banda, han de vetllar per les reposicions de RN i 
evitar la degradaci6: primer, segurlament, mitjans;ant cicles tancats de 
rompudes; després, per rompudes deIs conreus; fin:rlment, tal vegada, 
per mitja de r,eposicions directes a base deIs fems d'animals o homes. 

En ,els tTes models ,anteriol1S hem suposat que E = O. En reaH:tat,es 
tracta d'una slimpli.6.cació excessiva, car E pot prendre b forma de pro
ductes de luxe, amb finalitats socials d' ofrenes rituals, dots i, en gene
ral, com a sÍmbols de prestigi. De tota manera, el que cal subratllar és 
que en tals societats E no és prougran i segur per impulsar decisivament 
ladiferenciació en classes. 
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2. Sistemes amb excedent 

Quan la magnitud real o potencial de rexcedent no sigui menysprea
ble, queda a punt Yescenari perque sorgeixin i tinguin possibilitats de 
desenrotllar-se societats de classes. L'activitat economica for<;ara nous 
camps i línies d'activitat i podran apareixer especialitzacions diverses. 
Els intercanvis tindran més importancia i sera necessari algun criteri oh
jectiu per assignar la part de r excedent que correspongui a cada un deIs 
qui tinguin dret a participar-hi.Perque el nostre esquema fonamental 
pugui formular-se com una igualtat i sintetitzi les regles d'aquesta distri
bució, cal introduir una variable suplementaria, que servid. per assignar 
a cada 'línia d'activitat la proporció d'excedent que li correspon. Si el cri
teri per realitzar la dita assignació és la quantitat de mitjans de produc
ció posselts, ,el nostre esquema ha de modificar-se de la segiient manera 
perque s'ajusti a les societats de classe: 

RNo+ (MPo + FT). (l +R)=RN1 + MP1 + Me +E. 

Ara hem d' explicar una mica aquest nou símbol que hem introdult. 
R representa la taXia de henefici, i és, en la meva opinió, el millor índex 
del desenrotllament de les forces productives. El seu camp de variabili
tat va des de zero -economies de simple subsistencia- fins a un valor 
indeterminat pero sotmes a uns sOtils absolut-relatius, perque darrera 
de tot bé i de tota activitat hi ha processos reproductius de la natura. 
Diem absoluts perque el producte de menor reproductivitat «natural" 
fixa la cota maxima de R; pero simultaniament és relatiu, perque sem
pre és possible d'eliminar per substitució el tal producte o de forS!ar 
aquesta reproductíbilitat «natural": la gallina "industrial" fa molts més 
ousque la gallina natural (és a dir, un ou civilizat, en dos anys, pot con
vertir-se en dos cents). 

Quan RN 1 = RN o, ambdós termes s' eliminen de la igualtat, i si es 
tracta d'una comunitat no massa complexa, sembla que no ha de resultar 
exoessivament diHcil d~estimar R amb prou aproximació.Penso que po
dria ésser ca'lculat amb certa precisió si es disposava de comptabilitats 
de monestirs o de propietats agríooles. 

R és també un indioador de la oapacitat de creixement economic, ca
pacitat que per si sola no té per queesdevenir acte i que, d'altra banda, 
pot topar amb obstacles que r estrangulin: recursos naturals limitats o 
població insuficient. Com hem donat a ,enrendre fa 'Un moment, R pot 
moure's cap amunt -gracies a la tecnología, ·en sentít ampli- o descen
dir -quan entren en joc recursos naturals Hmitats i una població crei
xent. 
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Ac1arirem també que E express a aquí un conjunt de béns de diver
ses menes. Podem agrupar els seus components en tres c1asses: 1) MC 
per als propietaris; 2) MC per aIs servidors directes i indirectes deIs pro
pietaris, i 3) increment de MP. 

Fets tots aquests aclariments, passem a les segiients economies tO
piques: 

Economía esclavista. Per tractar de les societats esclavistes haurÍem 
de rrempla93I el símbol FT per FE (for9a esclava) i pensar en el seu 
suport huma com si es tractés d'un bestiar. Aleshores es planteja una 
alternativa. En moments determinats, o per a súcietats petites, és facti
ble l'opció d'esgotar-los i renovar-los per mitja de la ca~ periodica en 
lioc d'estimular-ne la reproducció i renovació. Aquesta opció desemboca 
en les contradiccions de l'economia primitiva de ca9a; per tant, histori
cament i socia'lment es troba closa dins uns límits estrets. En canvi, una 
economia esclavista pot ésser for9a estable si procura la reproducció deIs 
propis 'esc1aus i fins i tot l' estimula. 

Per a no veureel teló de fons d'aquest problema, és a dir, el risc 
d'extinció per esgotament deIs recursos si no són renovats a partir d'ells 

- materixos, Hicks es limita a indicar --correctamen.t, és clar- que 

quan es poden obtenir esclaus facilment i aban preu, hOIlll esta 
interessat a mantenir al mÍnim les despeses destinades a 11ur man
teniment; pero quan són més difíeils de trabar o més ears, a quan la 
laperdua d'un esclau o la seva ineptitud per al treba11 plantegen pro
blemes seriosos, ham té interes afer despeses per disminuir aquests 
rues.8 

Pero fautor no constata que historicament no poden obtenir-se es
c1aus barats en certa quantitat i durant for9a temps, perque per con
vertir un horneen esclau, primer cal que existeixin homes, iels homes 
no apareix;en per encís. L'existencia d'homes "esdavitzables" pressuposa 
l'exist€mcia d'unes societats que hauran d'anar-se reproduint i que nece
ssriten <temps per fer-ho. Per tant, 'encas d'és'Ser sotmeses a ratz1es fr~ 
qüents, s'esgotaria aviat la font de recursos. En suma, des del punt de 
vista de la historia mundial, la primera opció ~la ca9a periodica- té 
poca r,ellevancia, encara que hagi estat un exceHent negoci per a certs 
propietaris i negrers i alhora una terribie experiencia per als nomes "es
c1avitzables" . 

Economía mercantil primitiva. No goso proposar en aquest punt un 
esquema més precís que el gen.e1'ic per a l,es societartis de c1asse, aresa la 

8. HrcKs, op. cit., p. 127. 
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meya ignorancia historica. Pero voldría aprofitar rocasió de contrastar 
un cop més les tesis aquí exposades amb les academiques, ara entorn 
d'una qüestió de cert re11eu en aquest tipus de societats feudals i/o sen
yorials al si de les quals emergeix r activitat mercantil propiament dita. 
Concretament, es traeta <f afinar la interpretació de les taxes d'interes 
i del paper del crMit. 

A la introducció d'aquesta secció B hem subratllat fexistencia auna 
R en tot sistema economic. :Eis a partir aaquest concepte com intentarem 
de comprendre les taxes d'interes, 11ur nive11 i 11ur significat, sense acudir 
a raonaments subjectivistes. 

R és una taxa global de tota reconomia. Suposem -només per mar 
idees- que tingui una magnitud de 0,1, és a dir, igual al 10 %. En aquest 
eas, cada Hnia precisa d'activitat obtindra un guany a l'entom d'aquest 
10%: si hi esta IDolt per damunt, la competencia intentara envair aquesta 
línia directament o IÍndiTecta; sil hi esta molt per sota, s' aniran ahandonant 
aquestes activitats o tecrnques especffiques. Suposem també que R sigui 
forc;aestable i que, per tant, la consciencia social admeti com a dada 
obleetiva 1'exish~ncia d~aquesta taxa de guany osciHant entom del 10 %. 
Llavors la taxa d'interes "normal" ("normal", segons el sentit que dona 
Marshall a'l terme) 9 tin:drá uncamp de variabilitat entre O IÍ 10 %. Aquest 
ésel resultat a que es pot arribar en una primera aproximació. 

Abans de pros s eguir, pero, hem d'adarir una eonfusió molt usual 
que apareix quan inrervé ,el "risc" 'en aquest assumpte:el risc és una 
eircumstancia que d' entrada no té r,es a veure amb la qüestió essencial. 
Efeetivament, les taxes d'interes reals tenen dues components que cal 
diferenciar perfectament, perque n:~sponen a procedimcies molt drustinteSi: 
runa és la taxa d'interes "normal" i l'altra és la prima de risco La primera 
és considerablement fixa i depim en primer Uoe de la productivitat glo
ba:l del sistemaeconomie, mentre que la segona és molt variable i depen 
de les característiques peculiars de cada Hnia d'aetivitat i de les condi
eíons concretes en que s' opera ,el préstee. Si suposem que el prestador 
es regeix per l'espemnc;a matematica de guany, aleshores la taxa efectiva 
porta incorporada la prima de risc es'caient, de tal forma que l'esperan9a 
de guany sigui similar a la taxa d'interes "normalJ.". La eonseqüencia del 
que acabem de dir és que des d'un punt de vista global no té gaire sentit 
de pararesment en les taxes d'interesefeetives, si previament no les hem 
allibetat de la prima de rise, com a indicis de restat global de l'economia. 

Basant-nos 'en aquestes observacions, s'han de qualificar de ximpleries 
~en funció deIs criteris aquí adoptats, no ca'l dir-ha- les següents afir
macions de Hicb: 

9. A. MARSHALL, Principios de Economía, Madrid, Aguilar, 1957, vol. 1, cap. 111. 
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És cIar que si planteja el més petit dubte sobre el reembossament, cal 
que hi hagi interessos, car en una transacció mercantil ningú no es priva 
d'una quantitat de diners contra una probabilitat de veure's reembossar 
el principal a menys del 100 % (la compensació del risc de no reembossa
ment no és, evidentment, rúnica justificació de rjnteres; pero en el 
present context és la més important). Com més elevat és el risc de no 
reembossament, més gran és el tipus d'interes.10 

HavÍem suposat fa un moment un valor de R igual a 10 %. Deduíem 
aleshores que les taxes de guany particulars de les diferents línies d' ac
tivitat estarien situades dins un ventall que tindria aquest 10 % com a 
punt de referencia i aequilibri. Afegirem que, si Res manté constant, 
cap Unia no pot millorar la seva posició sense perjudicar-ne d'altres. Lla
vors Ll taxad'inreres "norma:l" no pot apropar-,se IDllJS5a a R, puix que 
totes les línies amb taxes de guany situades per sota de R anirien essent 
abandonades pels propietaris davant r oportunitat de substituir una ac
tivitat productiva pel préstec esdevingut més rentable. D'altra banda, 
tampoc els prestataris no estarien massa disposats a pagar taxes veines 
al 10 % imaginat en la mesura en que pretenguessin dedicar-se a alguna 
línia productiva que en príncipi oferínl una taxa. de guany propera a 

, aquesta xifra. En conclusi6,en 'la mesura en que el cost deIs préstecs 
s'aproximés a R, esdissiparia la demanda destinada a la producció i que
daria només sobre el terreny la demanda excepcional (aristocrates mal
gatadol1S, pagesos arruiínats per collites desaJs,troses), que, a tot estirar, 
podrien ésser munyits per uns pocs usurers, pero que no ofereixen de 
cap manera un camp prouextens per a un desenrotllament economica
ment significatiu delcredit. 

Donats els límits d'aquest article, ja no podemaprofundir més la 
'qüestió que és una de les més fosques i difícils de ia teoría economica. 
Per acotar amb més precisi6els valors de la taxa d'interes, cal introduir 
consideracions dinamiques i analisis de les expectatives d'oferents i de
mandants potencials. En el capitol XVII de la Teoría general de Key
nes 11 hi ha una exposici6 forga difíci'l i molt suggestiva d'alguns proble
mes relatius a aquest tema: malgrat que el plantejamentexposat aquí 
és forga distint, vull reconei~erel deute que he contret amb ello 

Economía capitalista. L'esquema corresponent a aquest mode de pro
ducció es pot formular així: 

RNo+ MPo(l +r)+ FT·w=RN1 + MP1 + MC t + P 

Abans d'explicar les modificacions introdu'ides, direm quatre paraules 
d'una que hem ignorat: la renda. Aquells mitjans de producci6 esoassos 

1.0. LHICKS, op. cit., pp. 73-74. 
n. J. M. KEYNES, Teoría general de la ocupación, el interés fJ el dinero, México. 

Fondo de Cultura Económica, 19,6'3. 
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i no reprodulbles poden donar lloc a rendes. Puix que no entren als cir
cuits reproductius, han d'ésser eliminats del sistema basic, car juguen 
un paper passiu, encara que en societats amb propietat privada douin 
dret a llurs propietaris a participar en r excedent. Per no complicar la 
nostra exposició, ens limitem a assenyalar-ne l' existencia; la forma d'in
troduir-ho a resquema ve ben plantejada al capítol XI del llibre de 
Sraffa. 

L'alteració més significativa del nou esquema és la introducció del 
salari (w), que multiplica el nostre símbol FT. Ho hem introdult per 
donar a entendre 'que ara els béns corresponents a la reproducció de 
la for9a de treball no estan perfectament determinats, ja que els treba
lladors poden recuperar una part del que en esquemes anteriors hauria 
estat qualificat d'excedent. De rebot, R ha de modificar-se, perque ja no 
representa la productivitat mitjana des del moment en que el salari no 
és fix en termes d'una cistella de béns reals. Per la mateix:a raó també 
sna modin.cat l'excedent, una part del qual haestat recobrada per FT, 
i per tant el nostre símbol E ha estat r.eemplas;at per P -plus-vaIua. 
Els components materials d'aquesta també poden ésser agrupats en: 
1) MC per ¡tls propietaris; 2) MC per als servidors directes i indirectes 
deIs propietaris (des de cuiners i jardiners particulars n.us a la quasi to
talitat de la burocracia 'estatal), i 3) increment de MP -alló que se sol 
qualificar d~acumulació de capital. Convé notar, pero, que en la mesura 
en que la for9a de tl'eball indosa en el ,sistema basic utiHtza diferents 
serveis útils voluntariament i paga per ells, MC t recobreix també els 
mitjans de consum d'aquests s,ervidors i les amortitzacions indispensables 
deIs instruments de treball duradors que són emprats per aquests ser
veis. 

A més del que ja hem dit per a altres models i que aquí continua 
ess'ent valid, la novetat més característica es, dones, iaconsideració del 
treballador com a independent i el fet que el seu consum real passa a 
ésser una noció més imprecisa, en quantitat i en qualitat, que abans. :És 
convenient, per tant, de detenir-se unaestona en el salari per tal de 
coneixer-ne les cotes i intentar fixar-les amb més precisió i seny que amb 
1'instrumental de [' eoonomia academica. Com aJ.tr,es v,egades, acudirem 
a la veu autoritzada de Hic'ks: 

Si la ma d'obra és escassa, el salari (com qualsevol altre preu de 
mercat) pot assolir una xifra molt elevada; pero si si és abundant, pot 
caure molt baix fins a es devenir just suficient per assegurar el manteni
ment d'un esdau -i adhuc el seu manteniment per un període curt o 
forga curto En cada cas, per tant, el cost de la ma d'obra depen de 
la seva abundancia o escassesa, expressat com un preu d'oferta.12 

12. IHICKS, op. cit., p. 132. 
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Amb el nostre esquema segurament podrem arribar a consideracions 
menys borroses. La cota superior del salari és ben precisa: quan el guany 
s'anuHa (P = O) obtenim una cota superior inabastable, el salari maXÍIn. 
El salari mínim -aquest, assolible- és el que correspon a una cistelIa 
de béns que tot just permet la simple subsistencia del treballador. Ja te
nim unes cotes, pero amb un esfors,: addicional podem atansar-nos una 
mica més a la realitat. 

Partim de la segiient igua:ltat: 

W e = w ... + W" + Wf ± W m, 

que en prosa vol dir que el salari efectiu és la suma de components indis
pensables per a la subsistencia i la reproducció, més un plus de necessi
tats assumides historicament, més un plus ates per la combativitat i l'or
ganització deIs treballadors (component que en un altre lIoc he ano
menat «forga sindical"), més, o menys, un plus corresponent a roferta 
i la demanda del mercat. 

Tot i que les osciHacions del mercat poden ésser considerables (tam
bé ihi pot haver ones immenses), a Harg terme els components decisius 
lsón els dos primers (que equivaldrien, per continuar amb l'analogia, 
ambel nivell mitja del mar). A mig terme cal també fer esment del ter
cer. I,conjunturalment, el que passi amb el quart pot ésser forga impor
tant, malgrat que, tanmateix, avui la seva rellevancia tendeixi a dismi
nuir, perque r,esulta facil de resoldre Ja penúria amb transf.erencies de 
treballadors forasters i, d' altra banda, cal evitar la pletora i l' atur for
t;óS per raons d'estabilitat política. 

Marginalment anotarem també que el sistema capitalista és una for
ma d'organització economica poc propensa a consideracions de llarg 
terme, pel fet de basar-se en ~a sistem~.tioa destrucció de les Iínies Q ac
tivitat endarrerides i en la subordinació de les necessitats socials a l'in
teres privat. Per aquestes raons, tant la seva practica com els seus ideo
legs no s'han mostrat gaire sensibilitzats davant del substrat reproductiu 
sobre el qual, en darrera instancia, esta assentat. Aixo s'ha mostrat espe
cialment evident pel que fa referencia a la degradació d'aquells instru
ments de treball no reprodulbles que vénen agrupats en el nostre sÍm
boil RN. Gonoretament s'ha produ"it el f.et que RN1 < RNo• 

Tot recentment s'ha comenc;:at a assenyalar que aquesta ruta no per
met massa optimisme. Les primeres veus, pero, no foren les d' economis
tes academics, ans de naturalistes i ecolegs o deIs mateixos perjudicats 
directes, aqueIls pel fet d'estar habituats a pensar en termes de processos 
cÍolics molt semblants al nostr,e esquema, aquests quan la contaminació 
ha arribata extrems insuportables. Marx, un cop més, havia plantejat 
amb gran clarividencia el problema: «Una socretat sencera, una nació 
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i fins i tot les societats contempon\nies reunides, plegades no són propie
tarles de la terra. No en són més que les posseidores, no tenen sinó el 
dret d'usufructuar-Ia i I'han de transmetre a les generacions futures des
prés d'haverla millorada com a bons pares de familia".13 

Economía socialista. Abans d' acabar amb els nos tres models ínfuns 
assenyalarem que una economía socialista ----cosa que per a mi és con
siderabIement diferent d'economia amb planillcació central- tindria l' es
quema 

RNo + MPo + FT . (1 + w) = RN1 + MP1 + PSN 

Les diferencies respecte a la fórmula anterior són més importants del 
que pot semblar al primer cop d'ull. No és ara l'hora de desenrotllar-ho, 
pero heus-en aquí algunes indicacions. Els mitjans de producció ---:el 
"capital" - perden en aquesta formulació 11ur paper d' eIernent condicio
nant i actiu de cara a la distribució. L'única variable significativa de 
cara a la distribució passa a ésser el treba11, que ve carregatamb un 
multiplicador per a les despesescoHectivesque ~a societat estimi ade
quades. 1 aixo de maneraexpressa, sense subterfugis ni circuits emboli
cadors. Des del punt de vista de la dinamica eoonomica, aquest estil de 
comput ha de modificar l' ordre de prioritat de les tecniques alternatives 
corresponents a les funcions de produoció i que en el sistema capitalista 
vénen regides per les magnituds de r i W. Aquí, dues funcions alternati
ves queden perfectament ordenades -suposat elos l'horitzó 1:eenic
i no és possible el "retorn de les tecniques"eom en el sistema eapitalis
ta.14 Per al llarg terme, de tata manera, hi haexcepeions quan s'intro
dueixenexpeetatives d'innovaDÍons probables que podrien deixar enda
rrerida i pass ada de moda una innovació de vida llarga originariament 
més prof1tosa des del punt de vista social en eomparaeió amb les ante
riors; i també quan hi ha presses per saltar etapes i posar en marxa noves 
lÍnies de producció. 

CONCLUSIÓ 

BTeument ~eoapitularé queels es'quemes aquí p1'Oposats semblen me
mixer atenció perque poden resultar trames interpretatives útils. En la 
nueva opinió, llur virtut cardinal estrebaen el fet que poden ésser passe
jats ,al 11arg del temps historie sense' trobar-se en off-side, i oree que po-

13. X. MARX, Le Capital, ,París, Ed. Sociales, 1953, t. TII, vol. 8, p. 158. 
14. Vegi's QUARTERLY JOURNAL OF iECONOMICS, Paradoxes in Capital Theory: 

A Symposium, vol. LXXX, novembre 1966'. 
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den adnietre les modi6cacioDS escaients per recobrir anib más exactitud 
la realitat d'un 'Sistema economic compleXo Penso que l'aprofundiment 
en aquesta problematica sña aorientar en dues direcciODS. Una, la dis
cussió de la coherencia de l'enfocament i l'admissibilitat deIs seus su
pOsits. L'altra, eIs intents de verificació practica, és a 00, aassajar els 
díts esquemes per a finalitats interpretatives de la realitat historica, amb 
les transformacions que calguin, a :fi de poder jutjar-ne els fruits. Per 
arribar a aixo, no cal dir-ho, seria necessana la coHaboració entre histo
riadors i economistes. Es tracta d'un vell topic, sovint recomanat i enyo
rat i rarament dut a la practica. Potser, a més d'un bell somni, una tal 
coHaboració arribara algun día a no ésser excepcional, car díuen que 
l'esperan9a és el darrer que s'ha de perdre ... 

8. 




