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1. li'analisi de Mara sobre el capital usurar!.

Un autor coetani dels assagistes catalans de la Revista

d'Agricultura Pràctica abans citats, Karl Marx, incloïa en el

conjunt de reflexions que pels anys 1857-58 omplien els pri-

mers esborralls de la que seria després la seva obra princi-

pal el mateix problema aue ocupava a aouells. L'orientació del

seu esforç intel·lectual s'encaminava, però, en una direcció

del tot diferent. Mentre els autors catalans cercaven la fór-

mula per resoldre "pràcticament" el problema, el Marx del Grun-

disse no pretenia obtenir la auadratura del cercle aue constant

ment desviava el fluxe de capitals cap a la indústria i no cap

a l'agricultura, sinó copsar-ne les causes en relació al temps

de rotació del capital i les seves implicacions per a la gene-

ració de beneficis (1). I el seu treball analític té un espe-

cial interès pel nostre tema pel fet d'hpver fornit, entre d'alL

tres resultats, un criteri històric coherent per determinar l'es

pecificitat del capital usurari respecte d'altres formes de ca

pital, el comercial i industrial en particular.

La línea de reflexió esbossada en els esborralls citats üar

teix de la idea de què el ospitai procedeix històricament de la

circulació i té en el diner llur punt de partida. El primer con

cepte de capital neix del canvi de diner per mercaderies i mer

caderies per diner, molt primerenc:

".. .este movimiento de comprar pr»ra vender,

que constituye la determinación formal del co-
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mercio, y convierte al capital en capital co-

mercial, se encuentra en los primeros estadios

del desarrollo económico... El movimiento puje

de tener lugar dentro de los mismos pueblos,

o entre pueblos cuya producción no tiene en

modo alguno el valor de cambio como presupues

to. El movimiento afecta solamente al exceden

te de su producción destinada al uso inmedia-

to... El capital comercial es un mero capital

circulante...; en esta forma el capital no se

ha convertido todavía en el fundamento de la

producción." (2)

El capital usurari apareix de se,̂ uida associat, en el fil

teòric de Marx, a aquestes formes de capital oue ell mateix

titllarà després d'"antediluvianes":

"Una forma más desarrollada es el capital mo-

netario y el interés del dinero, la usura, cu

ya aparición independiente pertenece i palmen

te a un estadio previo."

Ara bé, d'acord amb la previa analisi de la circulació

de mercaderies,

"... está i igualment e claro oue el sinrole mo

vimiento de los valores de cambio, tal como

se presenta en In mera circulación, no puede

realizar nunca un capital. Puede conducir a

la sustracción y a la acumulación de dinero,

pero tan pronto como el dinero entra de nue-

vo en IP circulación, se disuelve en una se-

rie de procesos de cambio con mercancías aue

son consumidas..."

Per a que en la circulació el diner cristal·litzi com a
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capital comercial i usurari cal aue es produeixi una transfor

mació que cau fora del procés de circulació mateix:

"La repetición del proceso desde los dos pun

tos, dinero o mercancía, no está incluida en

las condiciones del cambio. El acto puede ser

solamente repetido hasta aue ha sido consuma

do, es decir hasta el momento en oue el impor

te del valor de cambio ha sido cambiado. Él no

puede renovarse a partir de sí mismo. La cir-

culación no lleva, por lo tanto, en sí misma

el principio de su autorrenovación.Los momen-

tos de la misma están presupuestos a ella, y

no son puestos por ella misma. Las mercancías

tienen aue ser arrojadas a la circulación siem

pre de nuevo y siempre desde fuera, de la mis-

ma manera aue hay oue añadir leña al fueco."(3)

La condició històrica per al Sortiment del capital comer-

cial i usurari com a tal capital és donee el d'una producció

parcialment orientada can a 1" producció de mercaderies:

"... si la aparición de los comerciantes aue

solicitan el cambio se renite... y se desarró

lla un comercio continuo, en el rue el uueblo

productor nracticci solamente el llamado comer

ció pasivo, en cuanto nue el imtnilso para la

realización de la actividad creadora de valo-

res de cambio proviene de fuera, y no de la

confi ¿jura c ion interna de su producción, enton

ees el excedente de la producción tiene eme

ser no sólo un excedente casual, aue aparece

ocasionalmente, sino un excedente constante-

mente renovado, y de esta forma la misma pro_
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áuccién interna adopta uns tendencia dirigi-

da a la circulación, a IP creación de valores

de cambio. La influencia de este proceso es

ante todo una influencia desde el wnto de

vista material. El círculo de las necesida-

des se amplia; la finalidad es la satisfac-

ción de nuevas necesidades, y de alii la ma-

yor regularidad y aumento de la producción.

La organización de la producción interna es

modificada por la circulación y el valor de

cambio; pero todavía no está dominada por

ella ni en toda su superfície, ni en toda su

profundidad. Esto es lo oue se llama la in-

fluencip civilizatoria del comercio exterior.

La medida en rué el movimiento creador de va

lor de cambio abarca la totalidad de la pro-

ducción depende en parte de la intensidad de

esta influencia exterior, y en parte del çra

do en oue los elementos de la producción in-

te rnp -división del trabajo, etc.- están de-

sarrollados" (4)

Quan, assolit aouest estadi, el diner IP no és merament

un medi d'intercanvi simple de mercaderies com a equivalent

general, Bino que pren consistència pròpia subordinant el pro

pi procés de circulació, funciona ja com a capital:

"Ian pronto como el dinero es colocado como

valor de cambio, que no sólo se independiza

frente a la circulación, sino aue se mantie-

ne en ella, entonces ya no es dinero... sino

que es capital (...)
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Con ello no se trata de una simple equipara

ción..., sino de una multiplicación de sí

mismo. El valor de cambio se pone como valor

de cambio sólo en la medida en oue se valori

za, es decir, en la medide aue aumenta de va

lor. El dinero... ha perdido como capitai su

rigidez, y se ha convertido de una cosa tan-

gible en un proceso..." (5)

Ara bé, ¿de quina manera augmenten de valor el capital co-

mercial i el capital usurari instal·lats permanentment en el

procés de circulació? Al llibre ler d'31 Capital trobem nous

desenvolupaments d'anuesta linea de reflexió de Marx, malçrat

ser només anotacions breus derivades de la consideració d'al-

tres aspectes. En primer lloc, una cosa estava clara per a

Marx, i tots els economistes clàssics : la circulació, el mer

intercanvi de mercaderies, no produeix cap nou valor. Creure

el contrari era, en opinió de Marx, caure en una de les moltes

maneres d'entendre de forma fetitxista el capital, atribuint-

li la qualitat innata de »enerar un benefici com el pomer dó-

na pomes. En conseqüència, és un tret essencial del capital

comercial i usurari el seu caràcter parasitari:

"La forma D-M-D,' comprar para vender más ca

ro, aparece del modo más puro en el capital

mercantil... Por otra parte, todo el movimien

to de ese capital procede dentro de la esfe-

ra de la circulación. Y como es imposible ex

plicsr por !••> circulación misma la conversión
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de dinero en capital, la formación de plusyg

lía, el capital mercantil resulta imposible

si se intercambian equivalentes, y, por lo

tanto, no parece deducible más nue de un per

juicio doble inferido a los productores de

mercancías, compradores y vendedores.-, por el

comerciante que se desliza parasitariamente

entre ellos."

AGUÍ explicita Marx la nue considera diferèneip fonamental

entre aquesta i la form? parasitària d 'actuar el capital usu-

rari:

"Lo que se puede decir del capital mercantil

es aun mps válido del capital usurario. En el

capital mercaJitil los extremos -el dinero lan

zado al merendó y el dinero incrementado sus

trnído del mercado- están, pl menos, mediados

por compra y venta, por el movimiento de la

circulación. En el capital usurario la forma

D-H-D ' se ^brevip reduciéndose a los extremos

sin mediar D-0", dinero nue se cambi? por más

dinero, forma contradictoria de la naturaleza

del dinero y, por lo tanto, inexplicable dejs

de el punto de vista del intercambio de mer-

cancías." (6)

Aouest pns té especial rellevància pel nostre tema, doncs

implica considerpr usurari tot interès derivat de la mera cir

culació de diner per diner, això és definir la usura precisa-

ment coni a l'interès del diner o el capital a interès. Que el

tipus d'interès fos més alt o més baix no introdueix cap dife_

_
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reacia essencial sota aquest punt de vista. Com va observar

Joseph, A. Schumpeter, (7) la consideració moral i teòrica de

Marx de 1'interès en tant que interès del diner és en aquest

punt idéntica a la d'Aristòtol (i les llargues cites del fili»

sof grec i de larti Luter cada cop que Marx s'ocupa del tema

ho deixen ben clar); però en Marx aauest plantejament fou mo-

tivador de tot un intens treball de recerca analítica total-

ment absent en l'obra d'aquell.

Ara bé,¿auin és el criteri analític aue diferencia radi-

calment el préstec usurari, l'"interèr» del diner", de posem

per cas el préstec bancari capitalista? Una vedada més la lí-

nea divisòria no passa pel sistemo financer com a tal, l'esfe

ra de IP circulació en cenerai, sino per les connexions entre

producció i finances. L'"interès del diner" és usurari en la

mida que pertany a

"... las formas intermedias en las que el

plustrab?jo no se extrae del productor por

coacción directa, pero tampoco se ha instau-

rado todavía 1? subordinación formal de aauel

al capital. En estos casos el capital no se

ha apoderado todavía directamente del proce-

so de trabajo. Al lado de los productores in

dependientes nue practican sus oficios o lo-

bran la tierra con un trabajo de tipo tradi-

cional, ancestral, aparecen el usurero o el

mercader, el capital usurario o el capital

mercantil, el cual los chupa parasitariamen

te."
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I afegia una consideració històrica molt important:

»El predominio de esa forma de explotación

en una sociedad excluye el modo de producción

capitalista, hacia el cual, por otra parte,

puede constituir transición..." (8)

Era en el llibre Hier de El Capital, que no arribà a pu-

blicar, on Marx havia reservat dos capítols sencers per desen

volupar en extens aquesta anàlisi del capital mercantil i el

capital usurari. ^erò segons el testimoni d'Engels, els capí-

tols XI de la secció auarta i XXXVI de la cinouena referents

respectivament a la consideració històrica del capital comer-

cial i usurari, eren de tot el material del llibre III, dels

més acabats pel propi Marx. (9)

Reprenent el fil del segon d'aquests capítols dedicat ín-

tegrament al capital usurari, Marx parteix de la idea, ,1a ex-

posada, de què "el capital a interès o capital usurari", jun-

tament amb ei seu "bessó" el capital comercial, constitueixen

"les formes antediluvianes del capital que procedeixen de molt

lluny el regim de producció capitalista" i apareixen "en les

formacions econòmiques de la societat més diverses".

Dues son, segons ell, les formes característiques -oue no

úniques- del capital usurari:

"primera, la usura mediante préstamos de di

nero hechos a los grandes dilapidadores de

la época, principalmente los terratenientes;
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segunda, la usura mediante préstanos de dine

ro hechos a los pequeños productores que se

hallan en posesión de sus propias condiciones

de trabajo, entre los míe se cuenta el arte-

sano, pero muy específicamente el campesino."

(10)

Ja que era la pagesia le classe aue en totes les societats

precapitalistes integrava la majoria del sector de petita pro

dueció familiar. En el segon cas l'interès del capital usura-

ri succiona excedent directament d'aquests petits productors,

en el primer capta excedent apropiat prèviament per les clas-

ses benestants.

"El usurero puede embolsarse aauí bajo la

forma del interés todo lo que exceda de los

medios más elementales de subsistencia (aue

formarán más tarde el salario) de los produ£

tores (excedente que más adelante se presen-

tará bajo la forma de la ganancia y la renta

del suelo)..." (subratllat meu, E.T.).

El motiu pel nual els mecanismes usuraria són en principi

susceptibles d'apropiar-se tot l'excedent de les explotacions

familiars pageses i menestrals s'explicita una mica més enda-

vant:

"... el usurero no conoce absolutamente más

límite que la capacidad de rendimiento o la

capacidad de resistencia de los necesitados

de dinero." (11)

Els dos límits tebrics amb què topa són, per tant, la ca-
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pacitat de les explotacions pageses i menestrals de generar ex

cedent a partir de llurs específiques condicions de producció,

d'un canto, i la pèrdua definitiva dels medis per produir per

part de les mctteixes, de l'altre. Però aouests à on límits teb

rics absoluts, ja que el propi Marx introdueix en un altre nio

ment la coexistència habitual de l'exacció usuraria amb d'al-

tres formes de detracció d'excedent, en particular la senyo-

rial i la fiscalitat reial:

"... el verdadero terreno, el grande y pecu

liar terreno en nue germina y florece la usu

ra es la función del dinero como medio de pa

go. Toda prestación en dinero, todo canon de

la tierra, tributo, impuesto, etc., oue ven-

ce dentro de un determinado plazo plantea la

necesidad de un uago en dinero. Asi se expli

ca oue la usura en í*ran escala se desarrolla

... a la sombrn de los recaudadores de con-

tribuciones... Luego, con el comercio y al

generalizarse la producción de mercancías,

va desarrollándose la separación en el tiem-

po de los actos de compra y de pago (...) P¿

ro la usura se convierte, a su vez, en el me_

dio principal para nue si/sa desarrollándose

la necesidad del dinero como medio de pago,

puesto eme hunde más y más al productor en

el pantano de las deudas y le priva de los

medios de pâ o normales al impedirle median-

te la carga de los intereses que pueda mant¿

nerse ni siauiera en la vía de su reproduc-

ción normal." (12)
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Per tant la condició fonamental de la usura consisteix en

la succiò parcial o total d'excedent dels petits productors

pagesos i artesans (i "existien grans diferències tant en el

referent al tipus d'interès com en quan al concepte d'usura",

reconeixia el propi Marx) (13)» de forma directe o per capta-

ció d'altres formes d'exacció precapitalistes, però sempre man

tenint-se el capital usurari en una posició externa al procés

de producció:

"El capital usurario, "bajo esta forma en la

que se apropia en realidad de todo el traba-

jo sobrante de los productores directos sin

alterar el régimen de producción; en oue la

propiedad o la posesión de los productores

sobre las condiciones de trabajo -y el siste

ma de pequeños productores aislados oue a él

corresponde- constituye una premisa esencial;

en que, por tanto, el capital no impera di-

rectamente sobre el trabajo ni se enfrenta,

por consiguiente, a éste como capital indus-

trial; este capital usurario arruina este ré

gimen de producción, paraliza Ins fuerzas

productivas en lugar de desarrollarlas y al

mismo tiempo eterniza este estado de cosas

lamentable, en el que la productividad social

del trabajo no se desarrolla, como en la pro

ducción capitalista, a costa del trabajo mis_

mo." (14)

D'ací llur caràcter parasitari:

"La usura centraliza las fortunas en dinero
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allí donde se hallan diseminados los medios

de producción. No altera el régimen cíe pro-

ducción, sino que se adhiere a él para chu-

par su sustancia como un parásito, y lo arrû

na. Lo deja exangüe, enervado, y obliga a la

producción a desarrollarse bajo condiciones

cada vez más deplorables." (15)

i profundament conservador:

"La usura, como el comercio, explota un ré-

gimen de producción dado, no lo crea, se com

porta exteriormente ante él. La usura procu-

ra conservarlo directamente para poder expl£

t ari o de nuevo unn y otra vez, es conservadlo

ra, acentúa cadp vez más su miseria." (16)

Això darrer hem tingut ocasió d'observar-ho a bastament

en l'estudi del sistema censalista a IP Segarra. Però malgrat

aquest tret intrínsecament conservador i autopemetuador com

a forma d'explotació específica, el creixement del capital usu

rari i l'expansió del seu bessó el capital comercial poden tam

bé contribuir a generar llur pròpia dissolució. A fi de comp-

tes aquest és un tret característic del creixement excessiu de

Qualsevol paràsit: destruir l'hoste i, en consecuencia, auto-

destruir-se. Pel que fa al capital usurari, això pot succeir

per dues vies paral·leles principals, a les aue Pierre Vilar

ha dedicat part d'un brillant esauema sobre la transició del

feudalisme al capitalisme (17): "quan menys si^ui la forma mer

cadería la form« ¿çemral del producte més difícil es d'obtenir
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el diner" i més pot l'usurer aprofitar-se de la situació, ob-

servava Marx; però l'expansió de la circulació mercantil i

dels mecanismes financers acaba provocant una igualació pro-

gressiva, i una devallada general, dels tipus d'interès i dels

marges de guany comercial, as una altra manera de dir que en

el model conceptual de Marx el creixement d'aquests bessons

antediluvians és en relació històrica inversa amb el grau de

desenvolupament capitalista de la societat.

D'altra banda, en desintegrar i destruir les formes de pro

ducció i les relacions de propietat de la vella societat, pot

ajudar a créixer, en la mida en què ja hi siguin presents al

sí de la mateixa, formes de producció noves. Això pot observar-

se també des de varis angles, per exemple com a separació en-

tre treballadors i medis de producció, o com a vehicle de for

mació de patrimonis monetaris independents de la propietat ter

ritorial i amb majors possibilitats d'orientar-se en un sentit

diferent al sobreconsum improductiu feudal. Marx mateix va de_

dicar a aquests procesos els coneguts capítols vint-i-nuatre

i vint-i-cinc del llibre primer de El Capital. Tot i l'impor-

tant esforç de recerca realitzat d'aleshores ençà per aprofon

dir en el coneixement de tots aouests processos de transició,

el tema resta lluny d'ésser tancat.

El que interessa anotar en aquest breu recull de les idees

de Marx sobre el capital usurari és que tots aquests processos
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de transició eil capitalisme que les formes d'explotació usura

ries poden afavorir, segons la intenció analítica d'aquest au

tor, Ier no són de cap manera resultat o producte de la lògi-

ca del funcionament dels mectinismes usuraris, conservadors per

naturalesa del medi pre-industrial en el que sorgeixen i del

que es nodreixen; i 2°n, no són, en tant que derivacions indi

rectes, una conseqüència obligatòria o necesaria capaç de do-

nar lloc a una evolució unilineal. El resultat és en qualse-

vol cas el d'una constel·lació complexe de factors. Factors que,

a més, corresponen a diferents t>lans de l'anàlisi històrica.

Bs a dir, són evidentment econòmics però també demogràfics, ;fu

ridica, socials, polítics i culturals.

Si la meva interpretació de la crisi final del sistema

censalista a la Catalunya central no és incorrecta, el resul-

tat de la mateixa no fou indiferent a les actituds mantingudes

en el procés per censataris i censalistes, de la mateixa mane_

ra oue aquestes es relacionaven amb les conjuntures econòmi-

nues oue es succeïren des de finals del sefljle XVIII a la se^

na meitat del XIX.

I les polèmiques entorn al crèdit rural a les aue a'he

referit breument formaren també part del procés mateix. Marx

va copsar-ne " les claus teòrioues fonamentals:

"El desarrollo del sistema de crédito se ope

ra como una reacción contra la usura. Però ets

to no debe interpretarse de un modo falso...
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El sistema de crédito no significa ni más ni

menos que la supeditación del capital a inte

rés a las condiciones y a las necesidades del

régimen capitalista de producción." (18)

Això suposava, en primer lloc, l'eliminació 3n Les traves

Jurídiques al tipus i condicions de l'interès, necessàries en

el sistema ereditici antic precisament perquè la separació en

tre capital i producció familiar dispersa 10 fixava altre lí-

mit econòmic a l'explotació usuraria eme la ruina total dels

petits productors dels nue, en definitiva, partía tot l'exce-

dent susceptible d'ésser apropiat per les diferents formes de

detracció pre-capitalista aue competien entre sí per aitai fi

ta:

"Los iniciadores del moderno sisteme de cré_

dito, en vez de partir de la excomunión del

capital a interés en general parten, por el

contrario, de su expreso reconocimiento."(19)

Si a la llarça el resultat fou una certa moderació gene-

ral dels tipus d'interès, això és degut a les diferents fun-

cions assumides pels capitals bestrets en el conjunt del ci-

cle productiu i reproductiu. En realitat el capital comercial

i el capital usurari havien deixat ja de ser formes indepen-

dents de capital per esdevenir purament funcions específiaues

del procés de reproducció del capital subordinades al cicle

productiu dominat pel capital industrial:

"Lo aue distinse al capital a interès, en
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la medida en que éste constituye un elemento

esencial del régimen capitalista de produc-

ción, no es, en modo alguno, la naturaleza

o carácter de este mismo capital. Son simple_

mente, las distintas condiciones en que fun-

ciona y también, por tanto, la forma total-

mente distinta del prestatario que se enfren

ta al urestamista de dinero." (20)

En consecjüència, en la mida en auè subsisteixen "bosses"

de petita producció familiar al si d'una societat ,ja dominada

pel sistema capitalists, o en vies de ser-ho, l'explotació usu

rària no solament pot subsistir, sinó fins i tot expandir-se

encara més alliberada ara de límits institucionals:

"En general, el capital a interès se pdapta,

bajo el sistema moderno de crédito, a las con

diciones propias de Is producción capitalis-

ta. La usura, como tal, no sólo subsiste, si-

no nue en los pueblos de producción capitalis_

ta desarrollada se la libera de las trabas a

que la sujetaba toda la legislación antiŝ ua.

El capital a interés conserva la forma de ca

pital usurario frente a IPS personas y las

clases o en condiciones en que los préstamos

no se a.justan ni pueden ajustarse al sentido

del régimen capitalista de producción; en que

se toma dinero a préstamo por razones de pe-

nuria individual, como en los montes de pie-

dad; en aue se presta dinero a la riqueza pía

centera para que lo dilapide; en casos en que

se trata de productores no capitalistas, de
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pequeños campesinos, artesanos, etc., es de-

cir, de productores directos aue poseen aun

sus propias condiciones de producción; y fi-

nalmente, allí donde el mismo productor capi^

talista opera todavía en una escala tan pe-

queña aue se acerca mucho a aquellos produc-

tores que trabajan para sí mismos." (21)

El criteri analític de Marx pennet entendre llavors 1'apa

rent paradoxa de què amb la transició del vell sistema hipotje

cari d'Antic Règim al crèdit capitalista es produís una simu¿

tània extensió de les pràctiques usuràries tradicionalment

identificades com B tais.

En resum, l'anàlisi de Marx resulta força útil per a 1'his

toriador aue cerqui aclarir teòricament la veritable naturale

sa del vell sistema hipotecari, i copsar en la seva complexitat la

significació del desenvolupament capitalista en aquest terreny,

pels segtlents motius: Ier, forneix un criteri analític sòlid

i coherent per identificar l'especificitat de l'explotació usu

rària, a diferència de la mera consideració del tipus d'inte-

rès pres aïlladament de les condicions de producció; 2on, per

met diferenciar clarament, sota una perspectiva històrica, el

capital usurari com a forma pre-industrial del capital banca-

ri o financer aue funciona al si d'una societat capitalista

industrial -i, per tant, comparar els respectius tipus d'inte

rés no quantitativament sino per llur diferent significació

estructural-, en lloc de la tendència a retrotraure al passat
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les formes capitalistes avançades de la nostra societat; 3er,

com a conseqüència de tot l'anterior, permet considerar el

vell i el nou sistema ereditici, també en quant a les seves

implicacions socials i ideològioues per als subjectes impli-

cats, sense caure en les dues deformacions ideològiaues més

comunes en aquest camp, la romàntica aue idealitza el vell per

contrast amb l'enduriment de cor del nou, i l'apologia indire£

te del nou presentant l'antecessor com a Prometeu encadenat

per l'obscurantisme medieval; finalment, i com a darrer corolr

lari, permet superar la perplexitat aue suposa observer en la

fase de transició la coexistència d'usura tradicional i nou

sistema de crèdit sota la l'angle bé d'una contraposició mas

sa rígida entre vell i nou sistema, bé partint de la idea de

continuïtat històrics de l^s diferents formes de capital.

2. El sistema censalista sota la perspectiva històrica

L'estudi del sistema censalista de l'antiga Corona d'Ara-

gó, i del censo consignativo de Castella, amb totes les seves

variants, està tot just encetat tier In historiografia. Els prjL

mers treballs d'aproximació al tema sota una perspectiva his-

toriogràfica moderna han -oartit generalment de l'escabiment de

la formulació jurídica, els mecanismes legals i In terminolo-

gia particular d'aauests instruments, per tal de poder proca-

dir a una exploració més sistemàtica de les voluminoses fonts
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notarials, cadastrals i t>rivades que contenen informació al

respecte.

Pels censáis i violaris de l'antiga Corona d'Aragó podem

situar l'inici d'aouesta tasca en un parell de treballs d'Ar-

cadio larcip Sanz del 1161, en els que bàsicament es definía

el censal sota el punt de vista contractual com la compra del

dret a percebre una pensió anual en metàl·lic amb dret de retra£

te per part del venedor i amb una garantia hipotecària per al

comprador. El caràcter generalment personal d'aquesta hipote-

ca era In principal diferència amb el cens consignatiu caste-

llà. En tant que préstec hipotecari, Grarcía 3anz subratllava

les característinues de redempció facultativa per part del deu

tor i lp perennitat de l'obligació per ell contreta. La dita

naturalesa uotestativa de la redenmció distingiria el censal

del préstec pròpiament dit, donant-li un caire clarament ren-

dista. La hipoteca no garantía el capital sino la pensió. (22)

La clàusula de millora, per IB nual el censalista podia

exigir al censatari uns nova hinoteca o nous fiadors, tantes

vegades com volgués a partir d'un determinat plac relativament

curt, conculcava, però, aquell caràcter potestatiu de la re-

dempció pel censatari. La multa que podin imposar-li el censa_

lista cas de no ser satisfet equivalia de fet a un retorn for

cat del principal. (23)

Segons (Jarcia Sanz el violari era un censal amb la parti-
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cularitat de durar una o dues vides i haver mantingut durant

uota l'Edat Moderna l'alt for del 14,2857?« que havia sigut cal

culat com el doble del censal al llarg del segle XV. (24) La

interpretació que feia d'això darrer era considerar que en els

violaris, a l'interès com a censal es sumava una quota d'amor-

tització, (25) cosa que resulta poc plausible ja que hauria

exigit un termini fixe de prescripció de l'obligació. Quan el

censal tenia el for del 5f' els violaris haurien d'haver pres-

crit al cap d'onze anys de creats, i al cap de nou després del

1750. Una o dues vides són plaços molt més llargs i indetemd

nables. A més, d'existir una tal amortització els pactes de mi

llora exigibles pel perceptor de la renda vitalícia haurien

d'haver estat considerats increïblement abusius -i enormement

lesius del dret de redempció gaudit pel censatari- en forçar

al retorn de tot el principal per poder-se deslliurar de l'obli

gació. (26)

El que s'escapa en la consideració d'Arcadie García Sanz

és precisament la relació inversa entre tipus d'interès i du-

rada del mateix que es posa de manifest en el contrast entre

censal i violari. D'altra banda, la no consideració de les ven

des a carta de gràcia com a mecanisme que garantia el cobra-

ment de la venda i oferia a la vegada una via d'actualització

de la mateixa, amb mecanismes legals que conculcaven altre cop

la facultat de redimir a voluntat del censatari, impedí a l'a
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proxiaació d'aouest autor assolir el cor del sistema eensalij3

ta i destriar-ne la naturalesa en tant oue forma econòmica.

Un exemple de la insuficiència d'aquesta aproximació jurídica

és la seva interpretació de la rebaixa del tipus d'interès

del 5 al 3$ com a causa de la fi del censal en tant aue fona-

ment del crèdit privat. (21)

No'él Salomon, en el seu excel·lent estudi sobre la vida

rural a Castella en temps de Felip II publicat el 1964, no va

dubtar en considerar el censo al guitar com un exemple típic

del aue Marx anomenava 'capital usurari' , inserit en la hibri

dació d'estructures feudal-burgeses característica del XVI cas

tellà. (23) Això suposava anar directe al nus de l'assumpte,

però fora d'aquest apunt el tema no podia trobar espai per a

un ulterior desenvolupament en l'obra de l'hispanista francès.

Deu anys més tard aparegueren publicats dos treballs im-

portants que partint d'angles diferents toparen amb el problj?

ma: el de Bartolomé Clavero sobre el mayorazgo castellà i el

d'Emiliano Fernández de Pinedo sobre el País Base.

Clavero adoptava d'entrada també la caracterització del

cens consignatiu com a 'usurari*: "configura, junto a otros

institutos, un expediente simulado para el ejercicio de la

usura." (29) Reconeixia, ensems, aue era un tema complicat ja

que "el término censo, significando simplemente renta, fue de

aplicación a institutos heterogéneos." Aquests dos trets con-
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traposats del cens eonsignatiu en tant que pràctica usuraria

i punció rendista de regust feudal no els presentava solament

com una qüestió terminológica; el problema estava en identify

car amb precisió l'origen i les formes de l'exacció a auè el

censal donava lloc per tal d 'esbrinar-ne la naturalesa.

La via d'apropament al tema de Clavero era el mayorazgo,

i sota aquest punt de vista proposava plantejar la "aüestió

del cens" en dues vessants: nuan "el mayorazgo entrega el prin

cipal y recibe IB renta", i nuan "el mpyoraz^o necesita el

principal, suponiendo su recibo la hipoteco de un bien del ma

yorazgo y el pago de renta a car^o del mismo..." El primer cas

no ofereix massa problemes un cop identificada la figura censu

alista com a bàsicament usuraria:

"...es... expresión derivada de la clasifi-

cación doctrinal de éste como esuecie de ena

jenneión para evitar la cuestión de la usura

que supondría su consideración realista como

préstamo."

Una exacció d'origen usurari nue s'afegia a la renda feu-

dal i conformpvo amb pquesta el nucli economic del mayorazgo.

(30) Major acleriment requereix, en cpjivi, el segon cas ja aue,

en virtut del règim d'irresponsabilitat patrimonial propi del

mayorazgo, el censualista no podía apropiar-se del bé consignat

cas de no ser-li satisfeta la pensió. Això portava a Clavero

a considerar que la institució del cens consacrava
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11... la situación hegemònica de la propiedad

territorial feudal respecto al capital comer

cial y usurario." (31)

La irresponsabilitat patrimonial afectava però únicament

a l'execució definitiva dels béns immobles consignats pel cens.

Les rendes del patrimoni vinculat podien ser objecte de segrest

i administració judicials, assignant-se al titular només una

part. El cas dels Sentmenat estudiat per Eva Serra ho demostra

en un cas català, (32) en els ausls la prohibició d'alienar

propietats vinculades de la noblesa era de tota manera menys

estricta.

Sense negar la importància d'aquesta protecció jurídica

dels patrimonis nobiliaris, convé recordar tme alienar la ren

da en lloc dels béns patrimonials no era, a fi de comptes, un

comportament massa allunyat del aue acostumaven a adoptar els

censalistes en les execucions de propietats no vinculades. Més

que en la barrera de la vinculació, la qüestió més important

a discernir és la diferent naturalesa d'una i altra detracció

usuraria, la directa sobre els productors i la indirecta so-

bre les classes al seu torn exactores de renda feudal. Anues-

ta segone, anotava Olavero, operava una redistribució de la

renda feudal parcialment "captada" pel capital comercial i usu

rari:

"... si nos preguntamos sobre la procedència

de dicho valor, nos encontraremos de nuevo
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con la renta feudal...; el censo se remite,

en último término, a la renta feudal... Le-

jos de centrarse en una o-posición 'nobleza/

burgesia*... esta historia no es sino histo

ria interna, frente al conjunto de la pobla-

ción sometida n la renta feudal." (33)

La darrera afirmació subratlla el caire "antic" o pre-ca

pitali sta de la institució censual, però entesa massa rotunda-

ment deixaria llavors en la penombra In. naturalesa del cens

com a ingrès i com a exacció directa sobre els productors pa-

gesos o artesans. Estretament unidn a l'exacció feudal (i fi_s

cal), la renda usuraria captado pel sistema censualista consti

tuia tota una altra forma de detracció.

La caracterització usuraria del cens era bastezit menys

clara en el llibre d'Emiliano Fernández de Pinedo publicat el

mateix any. Aauest autor s'endinsava en el tema sota l'epígraf

de "crèdit agrícola" i en un capítol sobre "la formació del

mercat interior i l'acumulació de capitals nrocedents de la

terra." El tractament era una primera Dresentació de caire més

aviat descriptiu, però més consistent empíriciment nue les an

teriors.

Partia de l'obtenció de crèdit per le palesi? hipotecant

terres, bestiar, eines o la propera collita. La demanda d'a-

quest crèdit era generada per necessitats derivades del "con-

sum" o de la "producció" -però en aauest darrer cas no diferen
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clava entre reposició i veritable inversió de capital-, afe-

gint-hi més endavant l'heretament patrimonial. 11 finançament

podia obtenir-se

"... a corto plazo, en general pequeñas su-

mas pero a elevadísimo interés, o a plazo in

definido y bajo rédito." (34)

Uns i altres haurien determinat tota una xarxa de préstecs

estesa bàsicament per arrendataris del delme, tractant s de bees

tiar i una part dels amos de la terra. "Prestamistas a la mi-

seria, sin duda", afeçía Fernández de Pinedo. (35) Però poemes

ratlles després es precisava aue aauestn caracterització, i ha

ver considerat abans conjuntament pràctiques usuràries a curt

termini i censualisme, no implicava IP caracterització com a

usuràries de totes aouestes activitats. Lentre en els préstecs

a curt termini hom podria trobar interessos del 55 o el 79 ̂ ,

amb els censos deia Fernández de Pinedo que

"... no he encontrado tipos usurarios, ni

quejas de nue se anotasen en las escrituras

cantidades superiores a las nue realmente en

tregaba el prestamista." (36)

Això volia dir definir 'usura" pel tipus d'interès consi-

derat en ell mateix, i excloure per tant d'atmest concepte el

cens consignatiu. Però l'opinió de l'autor sobre atmest punt

era encara vacil·lant, probablement per ser el d'aauest lli-

bre un discurs construït a partir d'un primer treball sòlid
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sota el punt de vieta empíric. Aquest material presentava ca-

sos en què el pagament de les pensions representava una mosse*

gada aolt considerable als ingressos de la terra obtinguts pel

pagès (37) i en els ouals, tot i tractar-se d'un for anual re

lativament baix, s'arrivava finalment a processos d'execució.

Fernández de Pinedo anotava llavors:

"En el caso de los censos hinotecarios, la

pràctica de la usura no iba, en contra de lo

nue se podia pensar, en el tipo de interés,

bastante bajo, sino en las condiciones de e .i e

cución." (38)

En el moment de vendre}el pa^ès estava completament en

mans dels nosseldors de canital, els cmals podien fer-se amb

leo seves terres gaudint d'unr» considerable rebaixn en el t>reu.

Però aouesta constatació portava n Fernández de Pinedo a una

conclusió força inconsistent amb el seu nroni material empí-

ric i amb el treballat per altres autors. El cens consi^nrtiu

hauria cercat, "más rue el pp^o de los intereses, la nosesión

de tierra." Unes pàgines abans el mateix nutor prenia nota de

com l'Església, eme controlava aproximadament la meitat dels

censos consignotius, tenia en canvi molt norues terres al País

Basc. "Ignoro por nué motivos", afegia, "nero cndp vez nue un

campesino se veía obligado a vender, loe bsneficiados orocura

ban convertir los bienes cue se les adjudicaban en dinero con

tante y sonante rme reinvertían en un nuevo censo." (39)
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Al final de l'apartat sobre crèdit agrícola, tina reeonsi-

deració general assa.lava determinar la naturalesa del cens con

signatiu. Era, segons Fernández de Pinedo, unn forma de succip_

nar excedent que impedia una acumulació en mans dels pagesos

propietaris, però fent-la possible en unes altres mans. La ma

nera com aouesta succiò es produla i com s'empraven els capi-

tals acumulats pels censalistes, eren qüestions aue restaven

sense resposta.

El mateix any es publicava lo comunicació d'aauest autor

al Primer Ool.lonui d'IIistòrir Economica d'Espanya sobre la

desamortització al País Basc, en la oue presentava un exemple

d'acmella acumulació via censos consignatius: "Del mismo modo

aue los prestamistas de los campesinos, a Is hora de IP e j ecu

ción, se auedaban con las tierras hipotecadas de éstos, los te

nedores de la deuda municipal obtuvieron bienes concejiles."

El cens hauria estat, .juntament amb In renda de la terra per

un cantò, i la usura de l'altre, un dels tres mecanismes de

succiò d'excedent i d'expropiació del petit pagès (el primer

i el darrer afectant sobretot al petit arrendatari, i el cens

consignatiu al petit propietari parcel·lari. (40)

Aquestes primeres aportacions al tema de Fernández de Pi-

nedo, malgrat la seva innegable vàlua, introduïren el proble-

ma d'escindir i contraposar els conceptes de crèdit i usura,

tendint a definir aquesta segona a partir de 1'imprecís i in-
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suficient criteri del tipus d'interès. Per implicació, això

portava a no qüestionar la idea de continuïtat històrica de

les diferents formes d'acumulació de capital en el procés de

transició al capitalisme.

Els tres problemes esmentats es mostraren amb més clare-

dat encara a les comunicacions a les Primeres Jornades de Me-

todologia Aplicada a les Ciències Històrioues de 1975 que s'£

cupaven del tema.

Felipe Ruiz Martín avançà la hipòtesi segons IR nual en

els segles XV i XVI els censos consign t ius haurien estat utji

litzats en bona mida a Castella ner realitzar inversiones tiro

ductives que estimularen el creixement, no sent fins al sesie

XVII i primer ten del XVIII n u an ec demandarien sobretot per

subsistir i es concedirien amb la intenció d'acaparar béns hi

potecats. (41) Aauesta és una versió força més optimista del

XVI castellà que la donndn per iamón Garande, el nual recorda

va, precisament en relació amb les diferents carreóles aue

atossigaven a la na^esia (el cens consi<*nptiu inclòs), i a la

tendència rendista dels aui les -percebien, la tesi keynesiana

de nuè el creixement s'associa amb fases d'inflació de benefi^

cis i no d'inflació de rendes. (42) Tombe Jaume Vicens Vives

havia considerat parasitària la institució del censo al ouitar

seguint el testimoni dels rrbitristes i plantejant l'activitat

censual com a factor co-productor de la decadència de Gastella
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i de la crisi agraria valenciana posterior a l'expulsió dels

moriscs. (43) I en la mateixa línea se situen les reflexions

de Pierre Vilar. (44)

En qualsevol cas, anuesta contraposició dels efectes estjl

mulants o inhiMdors del creixement nrodults per les pràeti-

ctues censuáis en els segles XVI i XVII planteja el problema de

les causes, que lïuiz Martín situava en el propi sistema de er£

dit. La Virtualität activsdora dels censos en el XVI hauria re

sidit en el fet d'hr>ver estat un sistema de crèdit privet, men

tre en el XVII hauria estat sobretot l'adulteració d'atmest

pel crèdit públic el factor ctue hauria catalitzat la seva ·no_s

terior orientació parasitària, desviant capitals del comerç i

la producció cap a l'Estat. Com ho diu l'autor mateix, el seu

ari^ument va de dalt a baix: 1 "esfondrament apícola i manufa£

turer de Castella hauria estat raroduït tier causes d'ordre fi-

nancer.

B. Escandell Bonet també partia, en la seva comunicació a

les mateixes jornades, de la consideració del censualista com

a

"... otra categoría especial de financiero

moderno, no cambista, ni mercader-banauero,

ni usurero..." (45)

El cens consignp.tiu era axiomàticament considerat un sis-

tema de crèdit hipotecari privat, no tenint res a veure acuest

sistema, també per definició, amb la usura. La seva presenta-
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ció jurídica com a renda era purament fruit de controvèrsies

doctrinals destinades a dissimular la condició de préstec a

interès que

"... una secular tradición de doctrina canó

nica confundía siempre con la reprobada usu-

ra. Argucias dialécticas, en el fondo, inge-

nuas y, de hecho, necesarias para adaptarse

a la incontenible realidad de las circunstan

cias económicas." (46)

Capital no n'hi haurin hagjut més oue un, força econòmica

motriu de IP rinuesa d'incontenible realitat, cercant desfer

mar-se de les cadenes amb què els ingenus volien tenir-lo sub

jecte, i demanant només a canvi uns interessos aue res tenen

a veure amb la reprobada usuro. Per anuest camí, s 'escamoteja

toto explicació i se la substitueix per l'apologia indirecta

de l'estat de coses present. (47)

La tercera comunicació tocant el tema presentada a les Jor

nades del 1975 per José Perreiro sobre Iplicia era més consrs

tent empíricament, però patia també de la mateixa mena de mals

d'ordre teòric. Cercava 1? construcció d'una tipologia del

'crèdit popular' de l'Antic Règim i partís del reconeixement

de tres formes de relació crediticia: els censos, les obliga-

cions i les vendes de rendo. Però en lloc de reconstruir el

funcionament de tot el sistema de crèdit interreleeionant en-

tre sí cada una d'aquestes peces, Ferreiro adoptava el criteri
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de separar els aue considerava instruments de crèdit "pur" de

les formes híbrides o "impures". El crèdit "pur" hauria estat

e-"- prfet amicai concedit avantatjosament per a les dues parts

entre poderosos. Bn el cas de les obli^acions-préstec, carac-

teritzades per ser (com els debitorie) a molt curt termini i

sense al.lusió a l'interès (tirobablement ocult en el valor to

tal del mateix préstec), això el portava a deixar de banda to_

tes aauelles que podien ser resultat de deutes anteriors acu-

mulats o podien donar lloc a una posterior transformació en

cens consignatiu. El motiu adduït -nue no hi hauria ha^t una

completa "llibertat d'elecció" per les dues pprts- és un bon

exemple de supeditació de realitats econòniaues n criteris ,ju

rídics abstractes en la construcció d'un discurs historiogrà-

fic.

Les vendes de renda (alienncions de fruits o rendes en me

"fcàl.lic similar s a ̂ es vendes a carta de gràcia, però sense dret

de retracte i de redempció més problemàtica encara) t^m-noc p£

dien considerar-se, segons anuell criteri, veritables instru-

ments de crèdit en no existir formalment una releció fixa en-

tre comtal i renda. Segons 'erreiro, no eren més oue carre-

gues territorials de caire semi-feudal malgrat aue In possibi

litat de redempció (absent en la lletra del contracte però

real a la pràctica) era un ar<poment a favor de llur considern_

ció com a préstec.



1211

Ara bé, si el mòbil de la venda d'una renda era un deute

anterior, via obligació o via cens consi^natiu, cosa força pr£

bable, llavors el preu de lo venda (eme el censualista no lliu

rava en realitat al cénsateri er compensar anuell deute) es re

lacionava clarament com a "principal" amb la renda venuda nue

n'era l'interès. La no existènci" de relació jurídica fixa

cspital-interès permetia precisament l'obtenció d'interessos

força més alts dels legalment acceptats. Les reons nue segons

ferreiro adduïen els "venedors" d'aauestes rendes OUPJI tracta

ven de redimir-les eren "la posesión continuada y lo barato

del precio." La primera raó subratlla la ficció -jurídica de la

suposada venda, la sê on.i el caràcter usurari de In relació e_s

tablerta. El propi ^erreiro ho reconeix en pcmest ens:

"Pué se-rçuramente (la practica de les vendes

de renda) el medio más factible -¿tendremos

nue decir único?- de obtener dinero sin des-

pojarse de su propiedad que se le ofreció a

los más humildes Inbrndores del entorno san-

tiíjués. Gomo instrumento de crédito no cabe

duda nue es burdo, tosco, nrcaico, anacróni-

co y definitivamente explotador y usurario en

su sentido más peyorativo." (43)

La contraposició d'unes vendes de renda semi-feudals, usu

ràries i anacròniques i un cens consi^natíu modern i amical

fa però fica de seguida nue es consideren els mecanismes nue

de fet conduïen del segon al primer contracte, funcionant els
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dos purament com a peces diferents d'un mateix sistema.

El cens consignatiu era, naturalment, In forma contractual

aue més s'adequava al préstec amb "llibertat d'elecció" oer

les dues parts aue Perreiro s 'havia proposat trobar. Un ins-

trument, deia, fet per ser redimit. Però unes lineas abans d'a

auesta afirmació havia de reconèixer nue era precisament la

llarga durada el nue caracteritzava aauest instrument. "Hemos

visto", escrivia, "censos del XVI perdiéndose en el horizonte

del sií̂ lo XIX", i "ese es el motivo de nue Ins escrituras sean

tan puntillosas; es preciso abronuelprlas contrn el naso del

tiemno..." Però si era realment "un instrumento hecho tiara la

redención",¿per nue es redimin tan tsoc?

Un article d'Eugenio Ciscar Pallares mblient el mateix

any 1975 a la revista Estudis demostrpva nue, com n mínim en

el cas valencià aue analitzsvp, el censal no era pas únicament

un instrument de privilegiats. (49) Gíscar no sbordava el te-

ma sota la perspectiva del crèdit sinó de l'endeutament pagès

heretat i regenerat amb l'expulsió dels moriscs i el posterior

repoblament refeudalitzant. Les tres què.x'tes parts dels habi-

tants de les nuatre poblaciors de la baronia d'Alberiaue estu

diada apareixen als llibres de deutes del segle X/II. De les

mateixes fonts s'en desprenia nue la càrrega

"no solo .10 la pueden llevar sinó rne monta

más que el valor de sus hnziendaa..." (50)
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Dos anys després apareixia a la mateixa revista un treball

molt interessant de José Ubaldo Jrómez sobre els censos consifj

natius a Astúries entre 1680 i 1720. (51) El funcionament dels

diferents mecanismes jurídics connectats entre sí a la tera-

nyina censualista era aauesta vedada molt convincentment inter

relacionat.

El percentatge de redempcions de censos consignatius fou

a Astúries irrellevant (un 11,32>J dels censataris), i encara la

immensa majoria dels nui redimiren haderen de vendre béns per

fer-ho. Pooues redempcions i mitjançant in cessió d'immobles

és una imatge força més real nue els núvols celestials de la

lletra jurídica d'un contracte suposadament amical, d'avantajt

ges mutus i fet per a la redempció.

La fi habitual del contracte erp més aviat totn una altra.

Podia ser provocada pels nropis censualistes, venent els títols

de cens consi^natiu. Un 31,9$ de tot el capital censual fou

transferit d'aauesta forma a Astúries en el període citat, i

un 93?o del mateix anà a parar a mans de l'Església. Unp vedada

més s'ens presenta el mpteix comportament: abans d'iniciar un

llarg procés d'execució dels censatgris insolvents, els censa

listes laics preferien de vedades traspassar els títols a 1 'Ess
«

glésia que podia lliurar-los molt més ràpidament les ouantitats

en metàl·lic que els urgien. L'execució, a més de ser lenta, era

una via d'acumulació de béns immobles (si hom els retenia en
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lloc de tornar-los a vendre) i no de numerari.

De tota manera, les execucions de censataris foren nombr£

ses, promogudes per l'Església en el 8?̂  dels casos i repre-

sentant un 21,8$ del capital censual. Deis 600 processos estu

diats per 1'autor cap va obtenir una sentència favorable al

censatari.

Vençuts un cert nombre de piagosa i a instància del censúa

lista el governador iniciava el procés. Quan els béns del cen

satari eren subhastats el censualista podia escollir -en fla-

grant contradicció amb el suposat poder decisori del censata-

ri sobre la redempció- entre fer-ho per una nuantitat equiva-

lent als rèdits impagats, continuant vident el capital, o bé

igual a aauests més el principal. En qualsevol dels dos casos

calia afegir el valor de les dècimes, costes i salaris del

plet. Poca cosa podia fer el censatari aue en el moment de

signar el contracte havia acceptat tot això, i també Is renún

cía a aualsevol llei nue po^fues afavorir-lo. (52)

En subhastar-los, els béns sofrien una considerable desva

lorització, raó per la ciual era només el censualista nui aco_s

tumava a concòrrer-hi. El censatari només tenia tres possibles

sortides, totes conduint al sotmetiment ? l'altra part. Una

era fer cessió directa davant de notari dels béns hipotecats

al censualista mitjançant la ficció jurídica d'una retrovenda,

per tal d'evitar haver de cprregar a més amb les despeses de
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la via executiva. Això podia anar acompanyat de la transforma

ció del cens en una renda alienant la parcel.la el censatari

però romanent a la vegada en el conreu de la mateixa com a

parcer i mantenint el dret de retracte (mecanismes, tots ells,

anàlegs a les vendes a carta de gràcia catalanes). Aquest se-

gon no era gaire diferent del que s'esdevenia auan el censsta

ri, mancat d'altres possibilitats, deixava seguir la via exe-

cutiva sense prendre cap iniciativa. Un cop subhastats els

béns, el nou propietari

"... por supuesto, de mentalidad rentista,

trata... de encontrar la forma de arrendar

sus nuevas propiedades. El censualista...

busca rentero, mientras el censatario busca

trabajo desesperadamente..."

Sovint l'antic propietari endeutat ccabava d'arrendatari

de les terres nue havien estat seves. Sn aualsevol de les vies

la renda finalment detretp al pa^ès acabava tard o d'hora re-

çulant-se -pel mercat, deixant de guardar el for inicial amb

el principal originàriament cedit.

També el 1977 Clavero i Fernández de Pinedo desenvolunaren

amb noves publicacions llurs anteriors punts de vista. El pri

mer feu un esboç del procés històric oue va permetre eonfi^u-

rar jurídìcement, proscrita la usura,

"... una operación tan "usuraria" como la

de la prestación de uns cantidad determinada

de una cosa fundible -no siempre dinero- por
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la entrega diferida, sea o no por plazos di-

vididos, de una cantidad superior..."

i en la qual, a diferència del lucre obtingut en les transac-

cions mercantils,

"... no puede presentarse un supuesto de ren

taMlidad ulterior donde fundar de forma es-

table el interesse por "títulos extrínsecos"

a la usura." (53)

El contraete cercava sobretot l'obtenció d'una renda per-

petua i això l'allunyava del préstec a interès com a tal en no

determinar el prestamista el plac de retorn del capital. Però

a més de 1'origen i la forma de la detracció que feien usura-

ria a la dita renda, el contraete mateix tenia un seguit de

clàusules amb connotacions usurarios nue permetien al censua-

lista forçar indirectament la redempció, per un cantó, i fer

derivar la relació cap a d'altres fórmules jurídiaues aue tren

caven la relació fixada entre capital i interès cas d'incomplí,

ment del cànon pel censatari, de l'altre. Amb aquesta caracte_

rització Clavero sintetitzava breument el procés històric que

conduí de la proscripció legal de la usura i la política de

tolerància envers la seva pràctica, a la cristal·lització con

tractual del cens consignatiu.

Fernández de Pinedo desenvolupava en canvi el seu fil de

raonament en la direcció oposada a la consideració del contra£

te com a usurari. Partía aquesta vedada de 1'heretament inter
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generacional dels patrimonis com a factor principal de la de-

manda permanent de crèdit.

"La posibilidad de recurrir al crédito, via

censo c one i gnat ivo, suponia dentro del siste_

ma feudal una salvaguarda relativa frente al

préstamo usurario..."

i això, escribía, tant per a la raropietat nobiliària vincula-

da com per a la petita propietat parcel·laria. (54)

D'aquesta formn Fernández de Pinedo contraposava definiti^

va i radicalment les nocions de crèdit i d'usura, enteses com

antitètiques, i introduïa una tercera idea referent al t>aper

del cens consi,npiatiu en tant rue sistema de crèdit:

11 Oe hecho el censo consiliativo sunonía la

subordinación del cenital a la propiedad feu

dal y, en cierto modo, también a IP parcela-

ria."

Anuesta consideració sembla provenir de Clavero, a qui Per

nández de Pinedo cita en aauest tms, però aauell s'havia refjs

rit únicament a li r̂an t>ropiet">t vinculada castellano la oual,

mercès al regira d'irresponsabilitrt uatrimoniol dels seus de-

tentors, hauria mantingut una situnció hegemònica sobre els

censualistes. J e r extensiva la idea r» la petita propietat pa-

gesa, això és afirmpr rue era el capital (no usurari, segons

P. de P.) el pue restava sotmès a la petita prouietat parcel.

laria, suposa, a la llum dels exemples citats repetidament,

posar les coses cap ner avall: 1? no^esia ens apareix recarre_
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gada de deutes i amb l'ai al cor de pei-dre llurs precaris béns,

però segons Fernández de Pinedo hem de creure nue, de tota ma

nera, tenien ben subjecte al capital. L 'apologètic Capital-Pro

meteu encadenat ensenya altre con 1'orella, juntament amb IB

consideració -més kautskiana aue pròpiament marxiana- de la uà

gesia com a "muralla" de la vella societat, que s'oposa al pro

gres del capitalisme del braç del seu senyor.

Fernández de Pinedo admet aue via censos s'extreia de la

terra part de l'excedent t>rodult uer la pagesia parcel·laria

aue er? captat pel "mercader capitalista" mitjançant el con-

trol del circuit comercial. Però a la vedada anuest mercader,

tot oferint-los crèdit censual, els hauria nosat a cobert de

la usura i els hauria permès (juntament amb les uràctioues su£

cessòries preservadores de la integritat patrimonial, i el fort

autoconsum) conservar els medis de producció. ¿Hem d'entendre

aue és en això darrer, la no desnossessió total de la na^esia

i els menestrals, on s'expressaria el 1!sotmetiment" del capi-

tal a la petita propietat cárcel.laria? Pins aue, és clar, can

sst de tantes trabes posades a la seva reDroducció progressi-

va, ± decebut de ser tan mal tif^at per llur esforç creador áe

riquesa, hagué de plantejgr-se l'escombrar béns amortitzats i

vinculats, etc. És evident nue al darrera de tot això hi ha un

seccuit de problemes claus sobre el Bauer de la ppgesia en el

procés de dominació de les formes de produir pel sistema capi,
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talista de fer-ho.

El punt central de desacord amb el plantejament desenvolu

pat per Fernández de Pinedo a partir del seu primer llibre rau

fonamentalment en la noció mateixa d'usura. Mentre jo conside_

ro necessari definir-la per la funció concret'1 del capital en

el procés de producció, Fernández de Pinedo la identifica amb

el cobrament "abusiu" d'interessos molt elevats en uns termi-

nis curts i fixats pel prestamista. Tot i ser més fidel a les

idees populars sobre In, nUestió, anuestn se,»onr> determinació

és molt fluixa anniíticament.¿Quan esdevé usurari un tipus

d'interès? El 14,2357$ dels violaris en els segles XVIII i XIX

¿/era un interès usureri o no?¿Gom entendre tot el procés aue

podip portar d 'un censal amb un for del y/a P» l'alienpció de

parts de fruits o de béns immobles a cnrta de gràcia en unes

condicions aue trencaven la relpció entre renda i urincipnl,

multiplicant vàries vedades aouell for?

És clara la diferència entre la pràctica censalista i la

dels usurers a curt termini aue actuaven ni mar^e de la llei,

tot i nue a vegades era el mateix individu el nuí les exercia.

També és cert que els segons planpven sobretot damunt d'arren

dataria i parcers, mentre nue lo possessió d'un bocí de terra

o una casa podio representar una via d'escapatòria dels usu-

rers envers als censslistes. I, certament, el desmantellament

de la teranyina censalista en el seçle XIX va suposar una ma-
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;Jor proliferació dels usurers popularment assenyalats com a

tais, fenomen que pot haver tingut les seves connexions amb

el del carlisme.

Però la consideració de Fernández de Pinedo del crèdit i

la usura com a termes antitètics porta, pensada fins a In fi,

-i al mar^e de la caracterització filantròüica feudalitzant

dels censáis de l'assajista de l'Institut Agrícola Català de

Sant Isidre abans transcrit- al problema de per auins motius

aauèlla massa considerable de capitals lliures de tot pecat

usurari no va donar lloc al desenvolupament de forces produc-

tives oue se suposa és llur Virtualität. No havent identifi-

cat la seva naturalesa intrínsicament uarasitària, derivada

de llur condició de capital usurari en relació a la producció,

cal cercar llavors un factor extern al mateix capital nue ens

ho explioui. Unes cadenes aue el lliguin a la corresponent ro

ca. La tesi d'una preeminença de la propietat immoble sobre

el capital, particularment absurda en relació a la petita pr£

pietat pagesa i menestral, sorgeix d'aauesta necessitat expli^

cativa derivada d'un fals problema. (55)

En els darrers anys no hi ha ha<*ut tampoc una gran profu-

sió d'estudis sobre el tema i els problemes conceptuals han

continuat apareixent en els que s'han publicat. En un volum

coordinat per Antonio Eiras Roel, José Perreiro tornà en 1981

a la consideració dels censos consìgnatius i les vendes de
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renda. En auant als primers, modificà en part la seva posició

anterior separant tres aspectes per la diferent funció: com a

instrument "eclesiàstic", de crèdit al consum i d'assegurança.

(56) Iot i l'interès de posar de relleu l'important paper de

l'Església en aquests afers, no aueda gaire clar emina seria

la diferència entre el cens consi^natiu utilitzat com a "ins-

trument eclesiàstic" i per a les altres dues finalitats. Ob,ie£

tius força comuns en lo creació de censos per l'Església eren

precisament l'asse-rjurança de dots, -oensions de viduïtat, or-

fandat, etc., i el crèdit al censuri.

Tenir en compte Tnuest darrer factor fa apropnr s. Perreiro

p la noció del cens com r> -nréstec usurari, nero d'una form?

força eclèctica i poc coherent:

"Al i cual we entre los religiosos el rol

desempeñado entre los seglares üor el censo

es más bien socinl aue económico. Estamos por

corrroleto de acuerdo con Noel Salomón en con-

siderarlo, siguiendo ideas de líarx al respe£

co, como "capital usurario", ¿sto es, se tra

ta, en efecto, de un instrumento conservador,

de un crédito para el consumo y no paro la

producción, de asegurar un modo de vida y no

de destruirlo, renovarlo o innovarlo. Se bus

ca asegurar con ellos el futuro nersonal o el

de la familia. En definitiva, unn postura pa

re,-jp, mutatis mutandis, a la del poseedor de

una cuenta de ahorros actual." (57)
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Semblaria aue Marx i No'él Salomon haurien dit més aviat

que el ppper dels censos consignatius era a la vedada social

i econòmic i, en nuant ? aauest darrer, ineouívocament usura-

ri. Les analogies entre rendistes d'Antic lègim i t>roDÍetaris

de llibretes d'estalvi actuals (aue no caiguin en números ver

mells cada final de mes!) són, en canvi, mossa febles fins i

tot si es presenten sota el mint de vist? del comportament sp_

cial. LP funció econòmica d'uns i nitres capitals no not, en

cau cas, identificar-se.

El naper del crèdit en un sistem^ capitalista és el d'pc-

celerar el r>rocés de circulació i reDroducció del c^nitpl. En

el cas dels préstecs hipotecaris concedits tier caixes d 'esta!.

vis, Der exemple, IP funció D r i ne i-3 ni és estimular !•* demand^

del sector de li construcció, el rual està basat en unes reía

cions de producció de tipus capitalista, i per medi d'ell la

demanda de tot un seguit de productes també produïts de forma

capitpìistp. (53) Certament, IP creació de censáis ao-

dia en l'Antic -íè^im contribuir a donpr feina als mestres de

cases o d'altres menestrals, per exemnle permetent a un cert

nombre de gent adobar-se IP casa o bastir tota una església.

Però el tret decisiu és oue aquesta demanda ero satisfeta lla

vors per una producció menestral pre-capitalista, i la mena

de relacions entre sistema de crèdit i rè»im de producció no

afavorien, sinó aue més aviat inhibien la transformació d'a-
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questa en una producció capitalista.

En quant a les vendes de renda, el darrer treball de Per-

reiro reprodueix el problema de considerar-les com a cosa al

marge dels censos consignatius però té força interès el trac-

tament d'aquesta operació i la identificació de la seva orien

tació rendista. (59)

Fernández de Pinedo presentà el 1932 una interessant comú

nicació al Ier Gol.loaui Basc-Català d'Història on plantejava

el pas del cens consiípiatiu a l'obligació en tant aue préstec

hipotecari dominant, operat entre 1770 i el primer terç del

segle XIX, com a la introducció del crèdit hipotecari capita-

lista al País Basc. Això suposava considerar aue

"la obligación es el préstamo hipotecario

burgués, de la misma manera rue el censo fue

el préstamo hipotecario feudal." (60)

La determinació pel prestamista d'un termini fix habitual_

ment curt de retorn del capital, i l'interès variable segons

la demanda i 1'oferta de capitals, permetrien parlar de 1'o-

bliçació com a crèdit hipotecari definitivament capitalista

(i, naturalment, no usurari). Titllar de 'feudal* al cens con

signatiu va acompanynt, en el discurs de Pem-índez de Pinedo,

de IP seva tesi jr> comentada d'una supeditació del capita] a

la propietat immoble.

aquesta hipòtesi de transició d'un a pitre sistema de ere

dit, eme en la intenció de l'putor podrim estar relacionat amb
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el fenomen social del carlisme, és certament su^gerent, però

presenta també algunes dificultats. I.n r>rimera és que les obl^

gacions, com hem pogut veure en el cas d'Astúries estudiat per

José Ubaldo 'lómez i en els dels debitoria catalans, semblen ha

ver estat emprats de molt abans tot i no ser el contracte pre

dominant. Això matisaria la contrnposició cppitnlista/feudal

amb el cens consigliatiti i semblaria indicar r-ue caldria tras-

lladar-la del contracte mateix cmo al con.iunt del sistema de

crèdit, el seu funcionament i la seva corrroosició. Una aproxi-

mació al term de li transició més global i matisada rue IP d'u

np mera substitució d'un contracte Ber un altre (per bé oue

això sol jo si^ui -orou si^ificatiu) -oermetrin s comment for

mulnr tamoé amb més precisió Ir pregunta sobre les causes del

canvi.

En la manera de presentar 'ernández de ^inedo les coses,

els dos punts claus de In resnosta a anuesta "oreTuntp serien

els mecanismes oue conduïren a IP reducció de l'oferta de cen

sals i n l'augment de lr< d'obli tncionE. Quant 1̂ t>rimer, avan

f^a ner un cantó Ir, -nossible necio de fnctors reductors de la

demandn de crèdit (menor ampliació de cultius, construcció d 'e_

dificis, etc.) i, de l'pltre, factors nue n'haurien disminuït

l'oferta (desviació de censos orp al deute mvmicioal i el deu

te públic). La tendèncir» n l'alça del tipus d'interès a par-

tir de 1790-99, 1̂  substitució uro^ressiva de censos uer
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fmcions i l'aparició d'un nombre superior de vendes d'immobles

per deutes, semblen indicir nue In contracció de 1'oferta de

crèdit del tipus antic hnuria estnt superior a 1 'experimenta-

da uer la demanda. Això no és sorprenent si es considera, com

ja s'ha argumentat en extens, la base estructurnl de l'endeu-

tament pa^ès i menestral nue restava sempre per sota de l'even

tual utilització dels censos com a inversió durant les fases

expansives.

Quant p l'increment de l'oferta d'obligacions, Fernández

de Pinedo observi, amb els censos redimits i les obligacions

imposades durant el període, oue aruests nous capitals no po-

dien provenir ni exclusiva ni principalment d 'antics censos

reconvertits. Avança llavors la hipòtesi de nue hn^essin es-

tat generats amb l'excedent captat per la renda de la terra,

els delmes i l'especulpció amb i;ra i bestiar. La substitució

d'un contracte per l'altre en l'oferta de crèdit dominant ex-

pressaria, a més de 1̂  voluntat dels nous prestamistes, una

crisi del vell sistema de -préstec. La devallada general en l'o

fert? de crèdit per un o altre sistem^ experimentada en aouest

període indicari^ certes dificultats en els perceptors d 'aau_e

lles rendes, fonamentalment de les censuáis, nrovocades segons

Fernández de Pinedo ner l'est^jicament de In producció aïraria

i la devallnda dels preus.¿!ío podriem, però, pensar també per

al País Basc en un retralment délo censntpris, i dels pn^esos
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en general, a l'hora de satisfer tota mena d'exaccions, provo-

cat per un seguit de motivacions, d'ordre econòmic uerò no no

més?¿Podrien haver estat fnctors socials els nue catalitze' n̂

el procés de substitució de censos per obligacions com a con-

tracte preferit -pels prestamistes?

De la mateixa manera nue In carpcteritzrció usuraria o no

d'un préstec nel tipus de interès i lo nen^ de ulacos i condì.

c ions del retorn del cmital el considerem insuficient, també

1'explicnció de In trnnsició del sistemo ereditici d'Antic 2t

<;im al crèdit hirjotecrri ciDitr.listf Tel mer canvi en aouells

•olaços, interessos i condicions senbl" nasca reduïda. Un i ni

tre problem? han de considerar 1?, finalitat del t>réstec i les

seves conseoüèncics econòmiques -¡er ?1 receptor, ner p.l nres-

t ami sta i ^er als cicles de nnducció i consum en lerol. i3e

tota manera, el fenomen de substitució cantat ^e Pernnridez

de Pinedo al País Basc és, en aualsevol cos, unr ^rrt imT)or-

tant d'aauella transició.

3. Conclusió

Proposo (6l) considerar el conjunt de la xarxa censalista

un 'sistema de crèdit asuran rendista d'Antic Re^im'.

En primer lloc, un sistema de crèdit. 'Jistemp*, perouè

ha d'incloure a més de In figuro del censal ln dels debitoria

i totes les formes -oossibles d'utilització del contracte de
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venda a carta de gràcia. 'Sistema* també entès com a part d'un

organisme sòcio-economie del oue formava part i en el oue vi-

via. Sistema de 'crèdit' pernuè els nexes nue l'unien a aouell

organisme eren els fluxes d'endeutament pels aue transcorria

una circulació de diner no mediada per un bescanvi amb merca-

deries o treball. També per subratllar la seva condició de SÍES

tema jurídicament reglamentat nue es diferenciava sota el punt

de vista legal, econòmic, social i cultural de les pràctinues

tradicionalment més identificades amb la usura.

Sistema de crèdit 'usuràri' , tjerò, en tractar-se d'una cir

culació de diner per diner fïenerodora d'un excedent en formp

de renda, el ruai ^ravitavp pir^sit^riament sobre uns produc-

ció nue dificilment contribuïa a millorar, ans al contrrri em

pobria alhora nue perpetuava en el seu estat -ore-industrial.

Reconèixer aouest tret és essencial ner evitar retrotrpure al

pnssot una virtualitnt irrmulsora de forces productives errò-

niament atribuid^ al comtal per se; tser subratllar la discon

tinuit^t historien,, sovint esborrada, entre el canitpl comer-

cial i usurari pre-industripl i el cauital industrial desenv£

luppt ijnb (i en) el procés d'industrialitzpció; i -oer tiosar

de manifest nue el desferranment de forces productives esdevin

fpit en qquest nrocés fou el resultat d'una Drofonda reestruc-

tur-^ció de les relacions socials que articulaven la producció,

i no d'unes capacitats innates del capital per engendrar bene

ficis.
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11 reconeixement de In condició usuraria del sistema cen-

salista s'ha d'entendre com a punt de partida motivador de la

recerca i no com a resultat final d'aauesta. En particular, ha

de servir per aclarir i no esborrar les diferències entre la

utilització del sistema censalista com a forma d'explotació

per set nuan actuava directament sobre els productors pagesos

i menestrals; auan esdevenia una manor? de "cantar" ingressos

derivats d'altres formes d'exacció -senyorial, fiscal,

etc.-; i nuan, per fi, t>odia utilitzar-se versemblantment

Der finançar inversions productives capaces de redituar uns in

i^ressoc o beneficis superiors il for del crèdit manllevt, e_s

devenint llavor" -tauest no un--» renda usuraria sino el cost fi

nancer d'anuella inversió. Aouesta darrera nossibilitat sembla

però haver estat un^ variant -poc habitual, limitada urobable-

ment a certs sectors de noblació durant les fnses expansives

de l'economia pre-industri^l, o bé en les fases ürimerenfues

del finançament .in nròpiament industrial.

La major uart de li demanda de crèdit usurari censalista

hauria provingut sobretot de les necessitats aüotidinnes del

consum i el manteniment de les explotacions familiars pageses

i menestrals. Un^ r>art, reduïda en nuant al nombre de censáis

però imaortant per les nuantioses sumes manllevades, hauria

estat resultat de lo tendència al sobreconsum propi de la no-

blesa i de sectors rendistes amb ideals de vida nobiliaris.
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Finalment, una demanda força considerable pel nombre de con-

tractes i la ruantitat dels mateixos s 'hauria derivat dels deu

tes arrossegats per comuns i universitats de pobles, viles i

ciutats. Aquesta demanda hauria estst en tots tres casos re-

current i de caire estructural.

El sistema de crèdit usurari d'Antic Règim era d'orienta-

ció clarament 'rendista*. Aquest tret és un dels nue motiva

més dubtes a l'hora de la consideració usuraria del mateix,

per l'habitual associació de la pràctica de la usura amb la

violenta actuació a curt termini d'eseanyanobres pi marge de

la llei. Però és precisament aauesta transformació en una ren

da de l'ingrés usurari per obra d'un seguit de formes jurídi-

aues la aue ens hauria de fer pensar en um definitiva leciti

mació social de l'exacció usuràrip, esdevinguda durant tot?

l'Edat lúoderna cop^rtíciu de l'explotació del treball d'altri

en la societat d'Antic riègim.

és també ouan es considern el sistema censalista com a

rendiste nue més clau resulta no deslligar In forma contrac-

tual del censal dels diferents timis d'alienacions P carta de

gràcia. Les dites vendes, de béns o de fruits, cnl entendre-

les en 1? seva condició de mecanismes d'actuplitzpció i reva-

loritznció de la renda usurpin censalistn utilitzant la in-

solvència recurrent en ouè semblen hpver-se trobat üermanent-

ment una o? r t dels censotaris. ¿n aouest "sector" de IP tera-
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nyina censalista no es produïa únicament un bescanvi de diner

per renda, sinó nue aauest bescanvi inicipl acabava provocant

una men? de circulació constant de béns i fruits en espècie.

És una oüestió a estudiar en cada cas si la dita circulació

va provocar o no un acaparament de béns immobles, terres en

particular, en mans dels prestamistes. En determinats casos,

com el de Cervera, sembla més aviat nue la circulació erp de

doble sentit, tancpda i permanent, limitant-se generalment els

censalistes imnortants a uosar enmig una menp de sedàs amb el

nue retenir, nuan "passaven" ner llurs nans, únicament aauells

béns amb els oue es podip fruir d'una renda diferencial o al-

tro mena de guanys extraordinaris, superiors al 3 obtinguts per

la via de col·locar el seu valor en censáis.

31 tancament d'anu^st cercle, això és In comprn a cprt**

de gràcia de terres i cases ile censalistes ner Bart de -on^e-

sos, menestrals i jornalers, ens nennet considerar In hinotè-

tica utilització del censal con " inversió productiva sota uní
*
nernpectivp més concreta. 1 'iceés a 1° terri o "> l'h^bit^tçe

per "cuent^ via, nue sovint iimlicav" la creació d'un censal

Del -oreu del bé venut (a f°vor del nroT)i venedor censrlista o

de nualcevol oltre) tenia lloc en unes condicions molt precà-

ries. Per esdevenir propietari el petit uroductor navia d'em-

penyorar-se amb el pegament d'una renda pernètua, redimible

només si amb el seu treball eri capaç d'acumular la nuantitat
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eme havia hagut de manllevar per ednuirir aauella condició e_s

sencial de l'exercici del dit treball. Molt bé haurien d'anar-

li les coses per poder realitzar aruest somni. En canvi, n'hi

havia rarou amb ouè un seguit de males anyades l'impossibili-

tessin satisfer el cànon de^ut al censalista per a auè, com

en un malson, terres i cases se li esvaïssin de les mans.

D'altra banda, si calis esmerçar la totalitat o bona part

dels estalvis (inclosa laHe^ítima, o el dot de IF» muller) en

la compra de IP terra, això no pot considerar-se una inversió

productiva. Hom comprava l'accés a un^ condició natural t>er

produir? si a continuació no hi havia més diners per millorar

l'explotació agrària i menestral anuella conrora no raodia per

ella mpteixa permetre cap augment en la tjroductivitat del trje

ball. Bn fases expansives de la societat pre-industrial anuest

podia ser, certament, un mecanisme nue facilitava l'amtiliació

extensiva de la nroducció, tier exemn] e la roturació de ter-

res incultes comprant-les amb censáis. Però l'amraliació exten

siva de la producció en anuestes condicions socinls i economi

aues més aviqt tendip c, disminuir la -oroducció per hora i ho-

me, ¿ió podriem també presentar ̂ uest mecanisme com unn forma

de control de les roturacions, i del creixement extensiu en

general de les economies rare-industrials, nel caraitnl usurari?

rii hp ui1 segona derivació interessant d onuesta qüestió:

la racionalitat oue motivpv? ris censalistas a, revendre els
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béns rjue arribaven n llurs mans Der insolvència dels seus cen

sataris. El seu objectiu era sempre la renda i 1'escala de pr£

ferències davant les oucions rue s 'els oferien sembla indicar

nue IP via usurprip censalista, nue su-nosava el trps-nàs defi-

nitiu o a carta de gràcia de IP larotúetat de la terra a nui

anava r treballar-la, era considerada -com a mínim en certes

zones i per certs ^rups socials- més rendible ^ue In renda de

IP terra obtinguda retenint acuella nrooietat i cedint-ne l'ex

plotació amb un contracte de conreu, o bé fent-la conrear amb

assalariats.

Més nue en el dret de retracte conservat -jel censalista

rúan permetia l'accés o 1^ terr^ d'un 1oin~ler o un petit ̂ P-

^ès a carta de p^cia, Ir nrecTietat de 1"> nroiietat pssoli-

dp -¡er aquests residia en 1 'obli^t TR^pjncnt reblar i inde f ó.

nit d'una renda nel cppitTl manllevat ner adruirir-lp. l'nitrat

ser-ne de .jure uropiet-^rir o ouasi -i h^ver de ̂ â T drets se_

nyorials i impostos- havien de sptisfer una renda usuraria

fiie, en termes econòmics referits n les condicions de nroduc-

ció ore-industrials, era una expcció ^r^voop ounerior ^o com

a mínim e^uiv^lent) ? Io renda de la terr^ de IP mateixa par-

cel.lo, segons el càlcul fet nel cencnlisti rue el c hi hovip

venut»

El dret de retracte conservpt t>el censplist^ nodip funci£

nar, si era ell mateix rmi h^vi" bestret el censal al -o^Tes,
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com un? vi n d'execució rhmdn d'anuest, cas de resultar insol-

vent. Això ens ore sent p. un exentóle més de desif^ualtat real en

tre individus nue jurídicament r¡odien gaudir, en nnuest punt,

de drets î nls. Sn efecte, el contracte de vendp p carta de

gràcia funcionava en els dos sentits. Jurídicament el ppcte de

retro tenia In mateixa força le^al rúan era el pp^ès nui com

a venedor d'una terra nue havi" estat sevn el retenia, oue

nuan era el censalista, el venedor. L P comcitat econònica era,

en canvi, conroletament desigual, fent IP recuneració de Ir» nar

cel.IR pel ua^ès una veritable r>roesa -exclosos, evidentment,

la minoria de na^esos riC3, ells n^teixos censalistes- i del

dret de retracte del censplist" uní -nerm^nent amenaça sobre el

censatari.

rii motiu Bel ^unl un for del cinc o el tres ner cent res-

pecte el capital podi-^ considerar-se superior a 1? renda neta

de 1^ terra calculpda en relpció al nreu de compr^ de la nate^i

xa, és una altri nüestió oue mereix ser estudiada. És versem-

blant nue la vinculació nobilií^ria i l'amortització de terres

per 1'¿aglesia, els comuns i l'Estat, tot sostro^uent del mer

cat una proporció important de les nwteixes, provoqués un -oreu

molt alt de compra dal sòl cultivable. (62) Ara bé, aquella

proporció era força variable en unes i altres ^ones, fins i

tot entre diferents c om«» roue s. A Cervera en particular, i a la

Segarra en cenerai, lo nuantitat de terra immobilitzada per
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aquests factors sembla haver estat ja en el sesie ^VIII bas-

tant reduïda, predominant numèricament la petita ^lopietat pa

i^esa i menestral. Sense invalidar la possible presència d'a-

auell primer factor (caldria estudiar si els preus de mercat

de les terres presentaven la mateixa sintonía amb els de la

resta del Principat, i els de Barcelona en ̂ articular, rué

s'ha demostrat per als tireus dels cereals), això sembla dema-

nnr nue traslladem 1 'explicació també ca'n a les condicions de

nroducció i de bescanvi dels productes de li terra.

La reconstrucció acuradp dels sintenes de conreu i dein

seus resultpts tècnics i economies reruereix un rr-rc d'^nnli-

si limitat, difícilment més nm-ol e rué el comerciï. l'iltr^ b"ji

do, 1'explicació d'uns i pitres resultats no rjot issolir-se

sense inserir el funcionament d'aquests sistemes de conreu en

llur m^rc de relacione sociale i en els trets específics del

càlcul econòmic ire-canitslista en els diferents tinus d'ex-ol_o

tacions. Un^ característica Tenerci comunr en el càlcul econo

mie de les diferents exnlotncions del món -ore-industrial sem-

bla „ipver estat l'objectiu d'ascolir el m^xim ingrés monetari

nmb el minin de denneses monet.^ries, ('íj) les economies fami-

liars paseses i menestrrls gosant òbviament 1 pccent en el se_

f^on factor, i havent d'orientar el orimer a la merp subsisten

eia. Aauí not tro"bq,r-se una altra clau de la preferènciï ner

l'ingrés usurari rendistT dels censáis mostrada ner bona part
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de les classes benestants de l'altiplà de In áe^arra: saber

aprofitar al seu favor la considerable capacitat d'autoexBlo-

tació de les economies iR^eses i menestrals, des d'una nosi-

ció se^pira, còmodo i conformisti,.

Hi ha tot un component de la societat d'Antic Rè^im o u e

esnerp encira ser nnalitznt en -profunditat. Els indicis fins

p r n trobats indiquen --ue ern uní ueça imt)ortant. I l'aclari-

ment d'nr-uestp oüestió iodrÍT contribuir també n donnr nova

llum £?1 coneixement dels processos del sor^inent històric de

In nootn societat.
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l. Sobre símptomes i causes.

En els capítols precedents he atribuït les causes de la im

mobilitat bàsica del "mode de producció" a la Segarra, en el pe

ríode de l'arrencada inicial del capitalisme comercial i indus-

trial a Catalunya, a dues menes de factors. En primer lloc,

l'estructura agrària. En segon lloc l'orientació rendista en

l'esmerç dels grups socials benestants, perceptors o node renda

feudal, que preferien la col·locació dels seus estalvis en prés_

tecs censáis consignats sobre terres d'altri, a fer-se càrrec

de la seva explotació retenint-ne la "propietat" útil i inver-

tint en millorar-les.

El règim senyorial havia quallat en forma emfitèutica i eŝ

devingut una forma de detracció de renda separada de la noció

de "propietat", cedida de fet als pagesos emfiteutes quasi-pro

pietaris. L'erosió multisecular de censos i lluïsmes navia

traspassat el pes central de la renda feudal al delme i, secun-

dàriament, a certes càrregues d'origen jurisdiccional com les

quísties i alguns monopolis banals.

Del costat dels emfiteutes pagadors de càrregues senyorials

no s'havia produït la concentració del domini útil en mans d'u-

na "burgesia agrària" que pogués interposar-se entre els senyors

i els productors pagesos. Predominaven els petits emfiteutes,

i la proximitat entre "propietat" i explotació era la norma. No

més se separaven en les poques 3rres el domini útil de les

quals era posseït per l'Església, petits nobles o propietaris

patricis que vivien de renda. Tot i haver establiments emfitèu

tics tardans i contractes d'arrendament, la fórmula més comuna
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per explotar els benestants les seves parcel.les era la mitge-

ria.

Graus considerables de desigualtat en el repartiment de la

terra -coeficients de Gini entre 0,5 i 0,6 a Cervera el 1744-

eren compatibles amb la inexistència d'una forta concentració

de terres en mans de grans propietaris, particularment en la

forma d'extenses unitats d'explotació consolidades. Aquells

ficients s'expliquen sobretot per l'existència, en una ciutat

com Cervera, d'un sector de micro-propietans d'extensions mi-

núscules situats a mig camí entre el pagès, el jornaler, el mê

nestral o el traginer.

En canvi, l'acaparament del regadiu i les terres de molt

bona qualitat pels propietaris Cenestants i rendistes era un

dels principals factors polantzadors de la riquesa agrària, ac_

centuant notablement el grau d'inequitat existent en l'apropia-

ció del sòl cultivable avaluat en extensió i sense discriminar,

uns rendiments comuns de tres o quatre per un podien arribar a

doblar-se, en els millors casos, a les poques sorts de regadiu

o secà de molt bona qualitat acaparades pels propietaris acaba-

lats. Però el paper fonamental d'un rec eventual i discontinu

era sobretot regularitzar i garantir la collita en una zona sern̂

pre exposada a la secada. Això sol ja implicava rendes diferen^

cials, i el preu d'una peça d'horta era més de deu vegades el

d'una terra campa d'igual superfície i qualitat mediocre, qua-

ranta-cinc vegades el d'un erm. (1)

La major part de la terra restava en mans de petites ex-

plotacions familiars pageses i, a Cervera i alguna vila gran,

també menestrals. L'estructura parcel·laria estava encara molt
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més fragmentada que la propietat, i el sistema de cultiu predo-

minant era el policultiu de bancals intercalats: vinya, olive-

ra i ametllers alternats amb cereals. Els rendiments de les dl

verses collites combinades eren sempre mediocres, i sovinteja-

ven les males anyades deficitàries. Malgrat la inadecuació d'a

quest policultiu intercalat a les exigències d'una producció

plenament mercantil, resultava força adient a les necessitats

d'una petita pagesia, involuntàriament inserida en els mercats,

i que seguia responent al plantejament econòmic d'un target pro-

ducer . A més, la conservació d'aquest policultiu associat de

plantes anuals, arbustives i arbòries tenia al seu favor impor-

tants raons edafològiques i ecològiques, com a sistema que reem

plaça la coberta forestal originària de l'altiplà segarrenc in-

tensament desboscada.

Les exaccions feudals i tributàries que requeien sobre les

explotacions policulturals d'aquella pagesia emfiteuta les pre-

cipitaven als mercats de forma compulsiva i obligada. Els ter-

mes d'intercanvi els eren desfavorables, com a venedors en tem-

porada de preus estacionals baixos i compradors en els mesos o

els anys de carestia, i agreujaven el dèficit originat per les

detraccions de parts de fruits que requeien sobre uns febles

rendiments.

Col·laboraven a 1 accentuació d'aquest procés d'endeutament

els mecanismes reproductius propis d'una fase de creixement de-

moeconòmic extensiu, associats tradicionalment a l'explicació

nèo-malthusiana dels seus límits. (2) El creixement de la pobla^

ció incrementava la demanda d'aliments de primera necessitat,

característicament inelàstica respecte l'inqrés, i portava a
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l'ocupació de terres marginals. Demanda i oferta pressionaven

a l'alça dels preus agrícoles -en particular dels cereals-, pe-

rò dita inflació només beneficiava qui podia acumular estocs:

és a dir, els arrendataris de delmes i altres exaccions en espè^

cié, que controlaven la comercialització de productes agrícoles,

i l'abastiment de les places urbanes en una estructura de mer-

cats precapitalistes típicament alveolar. Entre tant, cada no-

va successió plantejava problemes reproductius a les explotaci-

ons pageses, tendint a fragmentar-les encara més i a incremen-

tar la demanda de terres per explotar.

Les famílies pageses en pitjor situació havien de llogar-se

freqüentment com a jornalers, sumant-se a les colles de segadors

o veremadors segarretes que migraven estacionalment. També re-

corrien a uns altres ingressos suplementaris no agraris: la ma-

nufactura rural del cànem i el lli, la filatura domèstica de fi^

bres diverses, femenina i infantil, o els tragins de temporada.

Però el desenvolupament d'indústries rurals de consum comarcal

estava limitat pel cercle viciós de l'escassa capacitat adquisj.

tiva de la població rural, que només hauria pogut trencar un ço

mercíant-empresari protoindustrial que connectés els potencials

de treball familiar pagès no utilitzats amb la demanda litoral,

europea i ultramarina. De fet, això va intentar-se amb la fila

tura del cotó en els moments de màxima ampliació del radi cobert ¡
|

pels torns manuals a partir dels centres cotoners de la conca

d'Odena i el Bages. Però un calendari agrícola policultural i

era molt desfavorable per a externalitzar-ni costos en treball -

un putter-out capitalista, i aquella penetració protoindustrial

resultaria finalment molt efímera. j
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També s'hauria pogut trencar les restriccions de la deman-

da, limitada al cercle tancat de l'autoconsum comarcal, expor-

tant a "la marina" produccions rurals de la zona. Això va tenir

lloc en dos sectors: les trameses de sacs, espardenyes, cordes

i llenços "forts", d'una banda, i la destil·lació d'niguardent

de l'altra. Cap de les dues sortides comercials fou prou impor

tant per adquirir una dinàmica pròpia que induís a canvis en el

"mode r"a producció" a la Segarra. Es mantingué en el nivell de

petit comerç practicat estacionalment per somaders, i serví no-

més per pagar i portar de retorn els cereals i la pesca salada

que cobrien el dèficit agrícola i ramader intern. (3)

Aquesta estructura productiva se sostenia socialment en

una pagesia que havia sofert un procés de diferenciació interna

parcial, i també parcialment inserida en els circuits mercan-

tils, el tret més característic de la qual era l'endeutament

crònic. Dit endeutament generava una demanda de crèdit que, en

predominar la quasi-propietat emfitèutica com a forma d'accés a

la terra, era sobretot censal i hipotecari. Això oferia una ex

cel.lent oportunitat de col·locar els seus estalvis les classes

perceptores d'altres rendes, i especuladores amb les escassedats

frumentàries i de bestiar, d'on obtenien noves rendes suplemen-

tàries mitjançant l'explotació a través del crèdit dels petits

productors endeutats. L'omnipresència de censáis, víolaris, de-

bitoris i vendes a carta de gràcia era resultat d'aquell endeu-

tament pagès estructural.

La composició social del nucli benestant que esmerçava ca-

pitals en censáis pot semblar desconcertant, a primer cop d'ull,

per la seva varietat: pagesos rics, "artistes", notaris i doc-
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tors, petits nobles, algun mercader o botiguer. ¿Podem tractar-

los, sense discriminar, com un sol conjunt enfront als seus cen-

sataris? Si aquesta mescla l'entenem de forma dinàmica, com a

successives etapes d'un mateix procés d'ascens social en el

temps, el dubte inicial perd molta força. (4) En efecte, no he

trobat indicis que ens permetin considerar el típic pagès-nego-

ciant de la Segarra com una "burgesia agrària" renovadora dels

sistemes agrícoles, "empresarial" i inversora, per contrast amb

els altres rancis propietaris rendistes econòmicament ossificats.

La diferència principal entre -per exemple- els arrendataris de

delmes i drets senyorials, i els seus arrendadors nobiliaris era

només de grau: l'orientació més especulativa d'uns en relació a

la placidesa rendista dels altres.

Però, a la fi, ¿on anaven a parar els guanys especulatius

extraordinaris? A l'adquisició selectiva de terres de regadiu

per captar rendes diferencials, la compra d'edificis urbans amb

lloguers en alça, la creació de censáis i la "compra" de parts

de fruits o drets a carta de gràcia. Desinteressant-se per la

gran majoria de terres mediocres, que preferien lliurar a page-

sos endeutats, el seu esmerç presenta la mateixa orientació que

en els patrimonis senyorials. La carrera eclesiàstica, els co-

l.legis d'artistes o el notariat eren esglaons successius per

ascendir al replà dels privilegiats des del llindar de la rique^

sa plebea. L'ascens podia trigar vàries generacions, però l'a-

dient estratègia patrimonial i matrimonial solia preparar-se

molt abans.

Arribats a aquest punt, el problema del cercle viciós d'u-

na demanda que no podia experimentar un creixement sostingut ens
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porta a la qüestió clau de l'esmerç. En una de les seccions

precedents l'he rotulat com "el paper dels benestants en l'es-

tancament de les formes de produir". Però és difícil no entre-

bancar-se aquí amb les complexitats de la causalitat històrica,

efectuant capgiraments tautològics entre explanans i explanan-

dum; els benestants, ¿col·locaven els seus estalvis en formes

rendistes, parasitàries i especulatives perquè no hi havia al-

ternatives profitoses d'inversió en el millorament de la produc

ció, o bé, com que preferien l'esmerç fàcil i segur no obrien

la possibilitat d'inversions alternatives? Cercar defugir la

circularitat explicativa -els rics no invertien perquè no es po

dia, i no es podia perquè no invertien- atribuint el resultat

final a una causa "natural", com per exemple la pobresa dels

sòls o la duresa del clima, no seria res més que un paralogismo,

En el fons la dificultat resideix en això: les estructures

"expliquen" el comportament dels subjectes perquè condicionen i

esbiaixen les seves opcions; però, al capdavall, són els indivi_

dus els únics que poden mantenir i reproduir les "estructures"

cada cop que prenen decisions.

2. Endeutament pagès, esmarç rendista. "mala inversió".

En un altre moment d'aquest treball hem tingut ocasió de

referir-nos al judici de l'agrònom britànic Athur Young, arran

del seu viatge a Catalunya de 1787, i que segons Vilar anava

"de dret al tret més important" (5): "el camp és abandonat a les

classes més baixes i privat, així, dels capitals i de la tècni-

ca que el podrien fer millorar..." Degut a la manca de capitals,
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només la iniciativa pública reial podria finançar -segons Young-

un projecte transformador com el canal de l'Urgell. (6)

Els mateixos anys Jaume Caresmar atribuïa igualment a la

carència de capital la impossible realització de les principals

obres que millorarien l'estat del corregiment cerverí (7):

"Seria mui conducente al comercio interior

que desde la villa de Pons, hasta la ciudad

de Cervera, se construiese una carretera pa_

ra transitar con Ruedas, y con motivo de pa

sar por las immediaciones de aquella villa

el Rio Segre, podria hacerse cerca de un mo

lino de papel que allí existe, una Acequia

con que se facilitase el regadío de mucha

mas parte de tierra, de la que ahora goza

de este beneficio; pero ni para uno ni para

otro tienen medios proporcionados estos Pue

blos".

Seixanta anys més tard Pascual Madoz repetia encara el ma-

teix que Young i Caresmar, però a diferència de la mentalitat

fisiocràtica d'aquells ¿os economistes, l'autor del Diccionario

publicat el 1C47 adreçava la seva mirada cap als recursos mine-

rals tan cobejats pels liberals espanyols. Referint-se a l'exis

tència de carbó,sulfat de cobre, cal, guix i pedra per explotar

en el partit de Cervera, Madoz subratllava la manca d'inversions

entre uns habitants laboriosos parò sense capitals (8):

Tan incomprensible abandono en unos habi-

tantes aficionados al trabajo, y que carecen

de otros manantiales de propiedad, solo pue

de explicarse por 2 causas... La primera y

principal, es la insuperable dificultad que

ofrecen en la actualidad los medios de es-

portacion en un país tan escaso de caminos
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... ; y la segunda la escasez de fortunas pa

ra emprender obras ó empresas de este géne-

ro, y la falta de asociación que se nota en

sus habitantes para superarla".

Però, ¿realment no hi havia capitals? Només els censáis

posseïts per la comunitat parroquial cerverina semblen haver su

perat en el segle XVIII les cent mil lliures, i potser s'aproxi^

maven a les tres-centes mil. (9) Els que foren oficialment de-

clarats al cadastre del 1744 pels censalistes laics d'aquesta

ciutat superaven les 40.000 lliures. (10) La suma de tots els

capitals col·locats en censáis pels grups benestants amb capaci

tat d'estalvi a la Segarra i l'Urgell set-centista potser no

bastava per finançar, sense el recurs a capitals foranis, obres

tan ambicioses com el canal a'Urgell; (11) però és ben segur,

en canvi, que s'haguessin pogut mobilitzar per a altres projec-

tes de menor escala. El de conduir aigua corrent a Cervera, ela

borat pel baró Andreu de Massot i pressupostat en 75.000 lliu-

res, era contestat per 1 a Junta de Propis de Cervera que consi-

derava prioritari dedicar aquella suma en l'ampliació i millora

de la xarxa de recs de l'Ondara. (12) D'acord amb aquell pres-

supost, totes dues propostes s'haguessin pogut finançar si els

censáis posseïts per l'Església i els rendistes cerverins hagués

sin tingut una altra destinació, però ni una ni l'altra es por-

tarien a terme en el segle XVIII. L'enquesta de Zamora ens in-

forma de l'existència d'un projecte semblant de conducció d'ai-

gua el 1790 a Anglesola, estimat en 28.000 lliures. (13)

Segons Jan De Vries, a la societat tardofeudal europea el

problema no era, en general, la insuficiència de capital sinó,

més aviat, la mala inversió. (14) Els "sistemes financers re-
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trògades que mantenien exonomies rurals imperfectament moneta-

ritzades", a què es refereix De Vries -el deute públic i els

préstecs hipotecaris privats- es poden descriure, sintètica-

ment, com el desenvolupament de formes de crèdit sense inversió.

Si el concepte d'inversió s'entén en un sentit molt precís -el

finançament de millores que permetin una major eficàcia produc-

tiva-, el "crèdit sense inversió" correspon, de fet, a la noció

de Marx de "capital usuran": un crèdit al sobreconsum nobilia-

ri sostingut per un ingrés essencialment paràsit, i a la repro-

ducció deficitària d'unes explotacions pageses crònicament en-

deutades.

Al marge dels termes concrets amb què es vulgui designar

el fenomen, i els termes teòrics de referència amb què s'ana-

litzi, sembla clara l'existència d'una connexió molt estreta en-

tre l'endeutament pagès -que mantenia una demanda de crèdit ru-

ral en uns termes inacceptables per a qualsevol prestatari capi-

talista- i l'orientació rendista i especulativa en l'esmerç dels

estalvis acumulats pels grups socials oenestants d'una ciutat

¡ set-centista com Cervera. (15)

En el quadre ad-jjnt he tractat d ' expressar-les gràficament

| com a mer resum del punt de vista desenvolupat en aquest treball

per facilitar l'anàlisi crítica del lector. La part esquerra

del quadre purament incorpora els supòsits habituals de la teo-

ria clàssica de la renda de la terra, i el factor concomitant

de la inelasticitat de la demanda dels productes agrícoles de

primera necessitat, que se solen adduir per explicar l'augment

dels preus dels cereals per sobre el d'altres productes més

prescindibles o menys sotmesos a la llei de rendiments decrei-
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xents. (16) Aquests supòsits poden presentar-se en forma de mo_

del temporal per explicar la típica "tisora dels preus" rela-

tius dels productes agrícoles i industrials, i dels salaris, en

una fase de creixement extensiu a les economies preindustrials

europees. (17) Però en el contexte del present treball la seva

evocació resta purament hipotètica, ja que no s'ha efectuat una

reconstrucció serial que pogués posar a prova empíricament les

variables de l'explicació.

La part central del quadre és la que pròpiament pretén re-

flectir les interrelacions entre endeutament pagès i "mala in-

vesió" rendista-especulativa de capital. Del cantó esquerra

al·ludit es recullen només dos supòsits. D'una banda, la repro

ducció generacional de les explotacions pageses 'n una fase de

creixement bàsicament extensiu i en absència d1alternatives d'o

cupació no agràries importants- tendiria a fraccionar les uni-

tats d'explotació, o a carregar-les de gravamens hipotecaris pel

pagament de Ilegitimes i dots. Això incrementava la "fam" page

sa, o pagesa-menestrai, de terres i cases, i esdevenia un factor

fonamental d'endeutament. D'un altre cantó, la demanda de ter-

res per part d'una pagesia en situació precària pressionava a

l'alça dels preus de la terra. I com que l'accés al conreu no

transcorria principalment per contractes de parceria o arrenda-

ment, sinó per la compra de terres hipotecant-les amb censéis, el

seu encariment agreujava l'endeutament a què es veia abocada la

pagesia.

Totes dues explicacions paral·leles remeten a una base ço-

muña, que constitueix un nivell explicatiu més fort: el predonú

ni en l'economia comarcal d'una petita pagesia, les explotacions

familiars de la qual responien als trets propis de l'anàlisi es
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tablerta per l'obra d'A.V. Txaiànov. L'estructura de les seves

explotacions familiars, la racionalitat econòmica de les seves

decisions i la seva considerable capacitat d'autoexplotació,

j mantenien una oferta de productes i una demanda de terres en
I
j unes condicions en les que qualsevol empresari capitalista hau-

j ria fet fallida. (18)
íi
j Sense aquest supòsit estructural no serien consistents els

vectors que uneixen la demanda de terres i l'increment del seu

preu amb l'endeutament pagès i la caiguda dels beneficis de l'ex

plotació agrària en relació al preu de la terra. En els termes

d'un model temporal, aquest segon supòsits suposa suggerir, en

realitat, la hipòtesi de què l'augment experimentat pel preu de

la terra seria superior, en una fase d'ampliació extensiva del

cultiu, a l'enregistrat en els preus dels productes agrícoles.

Això no ha estat verificat en aquest treball, encara que podria

ser-ho recorrent als arxius notarials i les comptabilitats pri-

vades conservades. Hi ha una hipòtesi teòrica que l'inspira:

la precarietat econòmica d'una petita producció familiar, que

treballant per un autoconsum impossible i llançada a uns mer-

cats als que seguia girant l'esquena, l'impossibilitava per a-

profitar al seu favor la tendència alcista dels preus agrícoles.

Entre la renda de la terra i un eventual "benefici" -sovint in-

existent per a la petita pagesia, ni tan sols com a guany teò-

ricament imputat però sense clara traducció comptable-, la ba-

lança s'hauria inclinat del primer cantó. I el preu de la ter-

ra és, justament, la capitalització de la renda que pot generar,

al tipus d'interès normal.

L'endeutament estructural que patia una pagesia només par-
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cialment diferenciada internament, i parcialment inserida en els

mercats, era general sobretot per les detraccions feudals i fis-

cals que requeien al seu damunt. La reproducció intergeneracio

nal -factor abans al·ludit, manllevat de l'explicació ricardia-

na i nèo-malthusiana- multiplicava el problema, però el fonament

residia en la impossibilitat d'assolir autònomament la simple

reproducció econòmica de les explotacions familiars pageses.

Les exaccions en fruits impedien als petits productors rurals

comercialitzar profitosament excedents, i encara generaven dèfi^

cits en el seu consum que els obligaven a comprar en els pitjors

moments. I, a la vegada, les càrregues en metàl·lic provocaven

la seva 'comercialització forçada' com a target producers.

Els perceptors o arrendataris de delmes i parts de fruits

obtenien aleshores un oligopoli virtual de la comercialització

dels principals productes agrícoles, que els permetia obtenir

guanys especulatius extraordinaris derivats de les pràctiques

agiotistes. Ara bé, mentre l'endeutament s'ha considerat molts

cops una forma transicional disolvent de les relacions socials

feudals -1'"hegemonia de la petita producció pagesa més la de-

tracció senyorial" (19)-, i preparatòria d'un "capitalisme agra

ri", l'especulació amb l'escassedat s'ha contemplat com una de

les formes típiques d'acumulació d'aquell capital que ha d'en-

trar en escena a continuació. Aquests són, de fet, dos supòsits

importants de l'obra de Pierre Vilar. (20)

Però, ¿què succeeix quan la nova "burgesia" inversora man

ca a la cita, i no entra en escena seguint el guió preestablert?

Si considerem que la societat capitalista va ser realment engeji

drada quan el capital, que ja era preexistent molts segles abans,
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va decidir-se per fi a penetrat en l'esfera de la producció,

' cal afegir aleshores una altra precondició precisa per a la rea ~

l lització d'aquell trànsit: la desaparició d'opcions "prèvies"

s d'esmere, més fàcils, menys arriscades i més versàtils. Car el

capital no ha tingut mai cap vocació específica per entrar en

l'esfera de la producció i subordinar-la "formalment". La seva

única vocació real és la prosecució del guany. (21)

També Vilar admet que l'arrencada industrial capitalista

suposava la desaparició de les formes anteriors d'acumulació

| monetària, el préstec usurari al consum, l'especulació amb l'es
i
} cassedat i l'especulació comercial. Però entén la substitució
í
} com un resultat força automàtic de l'avenç de la circulació de

| mercaderies i del diner; i, en aquest punt, la seva obra segueix
t
« el plantejament de Labrousse en assimilar el pagès a un market pro-

' ducer (22):

| "En territori català ha tingut lloc una
1 acumulació de capital-moneda... Aquesta

! acumulació estarà... sotmesa progressiva-
i
; ment... a les mateixes pressions que afecta

• ven... l'antiga acumulació usuraria i espe-

! culativa. A mesura que creix el volum dels
}
f inercanvis... els grans premis d'aquesta lo
i

teria que fou durant molt temps 1'intercan-

vi llunyà tendeixen a disminuir... Cal,
; doncs, produir cada vegada més, i sempre

més barat. Cal invertir en la producció".

El cas que trobem a la Segarra avala, en canvi, la versem-

' blanca de l'aproximació al problema de la relació entre la page
í ~

sia i els mercats elaborada per Txaiànov. També suggereix sub-

ratllar, en la lectura de Marx, la intrínseca "indiferència del

capital mercantil envers el mode de producció" (23), i la seva

propensió a generar híbrids adaptats simbiòticament a conviure
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amb la vella estructura senyorial. (24)

Hi ha dos pressupostos que fallen en el guió que considera

l'avenç del mercat capaç de disoldre velles relacions de produc

ció i "crear-ne" de noves. Són els següents: a) que l'endeuta-

ment pagès i l'explotació usuraria porten ràpidament a la dife-

renciació interna i posterior expropiació de la pagesia; b) que

els capitals líquids i els béns immobles obtinguts en aquesta

forma per la "burgesia agrària" creditora seran després utilit-

zats en noves formes d'explotació que redistribuirán els factors

de producció -terra, capital i treball- en la manera csracterís

tica del capitalisme.

Ara és ei moment de passar a la part dreta del quadre.

L'actitud rendista i especulativa dels sectors oenestc ts de Cer

vera i la Segarra set-centista, tant si es traccava dels membres

de la petita noblesa com dels "doctors", "artistes", comerciants

o pagesos-negociants, resulta paradoxal contemplada de l'angle

de visió "circulacionista" o "nèosmithiana" de la transició al ca-

pitalisme. (25) Els seus llibres de comptes ens mostren que ca

da cop que els creditors censalistes rebien una terra dels seus

censataris endarrerits i insolvents, preferien revendre-la a

menys que es tractés de peces sel.lectes irrigables o de molt

bona qualitat. L'argument que dits llibres de comptes repetei-

xen tàcitament, l'hem trobat explícitament formulat en la carta

d'un capellà cerverí que demanava, el 1776, permís al bisbat

per desamortitzar la "vinya" d'una fundació pia: "vendida dicha

viñaal publico subhasto, y empleado el dinero a Censo, resul-

taría para la fundación mayor utilidad que lo que da lamisma

viña". (26)
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Ho** preferia, doncs, la renda d'un censal als ingressos

nets que es podien treure d'explotar una terra mediocre. ¿No

vol dir això que l'interès dels préstecs hipotecaris igualava,

i probablement encara superava, el benefici mitjà obtenible de

l'explotació agrària? La revenda de les terres i cases sostre-

tes als prestataris insolvents implicava aleshores una estratè-

gia de revalorització que cercava aquella renda més substancio

sa que el benefici. I, ¿no és això el mateix que dir: el preu

do la terra oferia millors perspectives de guany en el mercat

dels préstecs hipotecaris que els beneficis eventuals d'inver-

tir la suma equivalent en fer-la ú: cuir? Aquesta és, de fet,

la postulació que m'ha fet avançar abans la hipòtesi d'un alça

dels preus de la terra per sobre el dels productes agrícoles que

deprimiria els guanys de l'explotació en relació a dit preu.

Les terres de molt bona qualitat eren garbellades a la ro-

da dels deutes hipotecaris, i retingudes pels censalistes. Pe-

rò això tampoc implicava un interès en el millorament de les

tècniques agrícoles: degut a la seva avantatjosa situació en re

lació a la fertilitat desigual dels sòls, ja tenien incorpora-

des rendes diferencials en alça, que hom obtenia sense haver

d'esmerçar-hi uns capitals que podrien redituar més col·locats

en nous censáis.

El quadre no pretén ser una explicació suficient en ell

mateix, sinó només un ajut per clarificar l'exposició. Des de

les visions contradictòriament exigents d'un historiador i un

economista, és vulnerable a moltes crítiques. El primer pot ar

gumentar, amb raó, que hi manquen coses. Per exemple, ne s'ha

establert cap hipòtesi que lligui els factors de la part esquer
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ra del quadre amb les taxes d'exacció fiscal i feudal del cen-

tre, perquè aquest treball pressuposa el model elaborat per

Guy Boìs al respecte. El manteniment d'una fase expansiva en la

reiterada "respiració demògrafica" de les economies preindustri-

als implicava una caiguda tendencial de les taxes de detracció

senyorial i reial, ja que en cas contrari les explotacions pit-

jor situades s'haurien vist ofegades. La correlació entre se-

nyors i pagesos a l'inici del cicle expansiu acostuma a afavo-

rir aquella inflexió a la baixa de la taxa d'exacció, que pos-

sibilitaria un creixement, i es veuria compensada en el volum

de renda feudal i impostos mercès a la multiplicació d'unitats

que tributaven.

Quan l'extensió del conreu ja no podia seguir compensant

el descens de la taxa de detracció, la classe senyorial i l'ab-

solutisme tendirien a incrementar-la novament, per tal de refer

les seves hisendes. La multiplicació del nombre d'explotacions

pageses juga llavors en cont "a seu, i a favor dels senyors. Si,

entre tant, els eventuals excedents retinguts pels pagesos mi-

llor situats, o altres classes interessades en incrementar la

producció agrària, no efectuaven les inversions precises per nu

llorar la productivitat, la pressió recruada dels impostos i la

renda bloquejarà la possibilitat d'un ulterior creixement exten

siu de l'economia tardofeudal, i precipitarà una crisi alhora

malthusiana i social que reconduirà la societat al punt de par-

tida d'un nou cicle expansiu. (27)

L'explicació dinàmica de Guy Boìs, que aquí es pressuposa,

i els aspectes lligats al crèdit i l'endeutament, als quals es

concedeix una major rellevància, tenen tots dos un fonament ço-



1255

mu en el "mode de producció": l'hegemonia de la petita produc-

ció pagesa i la detracció feudal. En el feudalisme tardà cal

afegir-hi l'acreixement del tribut reial per l'absolutisme, i,

a més, l'acció d'un capital mercantil i usurari que sumarà les

seves exaccions al parasitisme que totes elles comportaven sobre

la unitat de tributació pagesa.

Un economista teòric objectaria, en canvi, que el quadre

té massa coses mesclades, que corresponen a nivells analítics

de profunditat o superficialitat dispar. Probablement proposa-

ria prescindir de tots aquells explanans que remeten a uns al-

tres més forts, i aleshores podriem quedar-nos potser amb tres

úniques variables: renda, benefici i interès.

1 3. Renda, benefici i interès.

{ Quan en els anterior capítols s'ha anat repassant els fils

de la teranyina censalista, hem topat amb una paradoxa encara

t no resolta. L'ordit i la trama de la teranyina no estaven fets

només de censáis. Essent el contracte predominant, el censal

apareixia entreteixít amb dos instruments més: el debitori, ina.

titució anàloga a les obligaciones de Castella, Galícia i el

País Basc; i la venda a carta da gràcia, versió catalana de les *

retrovendes i vendes de renda d'altres regnes. I encara s'afe- *

già a qui volia esmerçar una suma l'oportunitat de col.locar-la

; en violaris. (28) «
i

! Malgrat el paper més aviat marginal que semblen haver tin- *
I , ;
¡ gut els violaris en la teranyina censal del set-cents, te força j

interès la seva mera existència com a oportunitat d'esmerç al- !
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ternatiu al dels censáis: el for o cànon anual del 14,2954 va

mantenir-se constant al llarg de l'edat moderna. En el segle

XV era exactament el doble de l'interès nominal del censal, per

compensar l'extinció en una o dues vides. Però en el segle

XVII, i fins el 1750, ja multiplicava el for nominal del censal

gairebé per tres, i per 4,8 després de la rebaixa al 3% efectua

da en aquella data.

Semblaria doncs, a primer cop d'ull, que aquestes rendes

vitalícies haurien d'haver-se considerat més profitoses que les

del censal, però succeïa tot el contrari. Malgrat ser a la bai

xa edat mitjana un contracte de préstec molt utilitzat, anà es-

sent substituït pel censal perpetu alhora que el for nominal

d'aquest anava disminuint en relació al del violari. (29)

Quelcom semblant podem dir dels debitoria, un contracte

del tot fet a mida per defugir la prohibició d'usura de la mane

ra •"»és fàcil: no fent constar l'interès. El signant es reconej.

xia deutor d'una suma que, respecte la manllevada prèviament,

portaria ja incorporats els corresponents interessos. El plac

de retorn era un termini sempre fixat, i generalment molt curt.

Es tractava, doncs, d'un instrument de crèdit que en el segle

XVIII permetia prestar amb retorn obligatori del capital en un (

temps prefixat, i sense cap destorb en la negociació de l'inte- ,

rés. La seva condició del tot legal, i la possibilitat d'hipo- |

tecar béns del deutor, li conferien una seguretat que mancaria '

a un hipotètic escanyapobres que prestés d'amagat.

Hom hauria cregut que el debitori havia de ser considerat :

més àgil i rendible que el censal, i haver estat preferit pels |

creditors amb mentalitat capitalista. Nogensmenys, tota la do-
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cumentació utilitzada coincideix a palesar que la utilització

del debitori a la Segarra set-centista no solament no substi-

tuïa la del censal, sinó que li estava subordinada. Funcionava

de fet com una mena de pròleg, un pas previ a la contracció for

mal d'un censal quan l'operació mobilitzava sumes considerables.

j Si el debitori feia de prefaci, les alienacions de béns im

r mobles o fruits amb "pacte de retro" acostumaven a ser l'apèn-

dix. Com el debitori, era un altre instrument de crèdit extra-

[ ordinàriament dúctil per emmotllar-lo a qualsevol situació sen-

; se traves en el tipus d'interès. En contrapartida al dret de

retracte retingut pel "venedor", i que era transferible a ter-

ceres persones, el preu de la cosa "venuda1 era inferior al de

mercat. Dita reducció permetia al prestamista embutxacar-se in

teressos ocults, car la "venda" emmascarava un préstec: tant si

es tractava de la venda d'una part de fruits -percebuda en espè

eie o fictíciament "arrendada" en metàl·lic al propi pagador-,

com d'una casa o una terra, el prestamista-comprador obtenia

béns molt més valuosos a preus de mercat que la suma prèviamen*-

bestreta al prestatari-venedor. Per tant, el contracte de ven-

da a carta de gràcia permetia execucions privades ràpides dels

censataris insolvents, i la infravaloració de la "cosa" transfe-

; rida en relació a l'anterior préstec permetia al censalista mul,

; tiplicar els guanys de l'esmerç inicial i rescabalar-se d'endar
?

, reriments.

t El pas del censal a l'alienació a cartó de gràcia era pro-

| vocat per la insolvència del censatari. La junció dels dos con
i

tractes acomplia una doble funció: servia per actualitzar prés-

tecs amb ròssecs endarrerits i a la vegada d'amenaçadores xurria

*,
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ques per impel.lir la resta de censataris a pagar puntualment

les pensions. Car tot aquell qui caigués en el sector de la te-

ranyina on la relació es transformava en venda a carta de gràcia

restava condemnat a veure deteriorar ràpidament la seva situació,

mentre oferia al prestamista una oportunitat excel·lent d'incre-

mentar el seu guany.

Heus aquí la paradoxa: ¿per què era el censal la fórmula con

tractual que dominava, subordinant la utilització de les altres?

¿com podia ser el contracte preferit si de totes quatre alterna-

tives d'esmerç a disposició dels prestamistes -violaris, debito-

ria, vendes a carta de gràcia i el mateix censal -era el que te-

nia un tipus d'interès nominal més baix? Per resoldre l'entre-

llat cal entendre la diferència entre interès nominal i interès

rea1, segons quina fos la manera d'emprar un censal.

La història d'un censal que veu la llum el dia de la crea-

ció, i mor en beatitud al cap d'un temps amb la quitació, sense

altres incidències prèvies i posteriors, era la més infreqüent

de totes. Resultava força més corrent que el seu destí arrosse-

gués tot un conjunt d'operacions de compra-venda, i l'acoblament

successiu de diversos contractes. Totes dues coses permetien al

censalista trencar fàcilment la relació legalment fixada entre

"principal" i "pensió", multiplicant l'interès real percebut de

1'esmerç.

Quan l'endeutament pagès jeia sota la creació d'un censal,

la relació acostumava tard o d'hora a provocar la transferència

d'algun bé immoble hipotecat del censatari insolvent cap al cre-

ditor, com a venda perpètua o a carta de gràcia. Això oferia a

dit censalista l'oportunitat de jugar amb el preu real de la ço-
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sa obtinguda en relació al "preu" nominal del censal originari.

Aquestes rodes censal-terra-censal servien per rescabalar-se

d'endarreriments, però també revaloraven la renda censal multi-

^ plicant el tipus d'interès per sobre l'oficial. Una condició

• essencial per assolir l'alta rendabilitat d'aquesta forma d'em-
t

s prar el censal era tancar la roda sencera venent la terra obtin-
f

l guda com a penyora. Això ens revela la racionalitat que menava

el comportament dels censalistes davant l'alternativa d'acumular

\ béns immobles o continuar fent-los rodar amb censáis: desprendre's

de les peces de qualitat mediocre, retenir els escassos bocins

selectes.

* En lloc de fer rodar censáis amb terres i cases, es podia

arribar al mateix resul'at fent-los rodar amb altres contractes:

debitori-censal-venda a carta de gràcia, per exemple. La prèvia

signatura d'un debitori que ja tingués incorporats en el "preu"

t uns forts interessos ocults serviria fàcilment el propòsit de

multiplicar l'ingrés usuran real. Però encara era més corrent

el recurs a la venda a carta de gràcia d'una part de fruits. El

prestatari conservava formalment la terra -i es carregava la fis¡

calitat- però l'alienació de la renda desnaturalitzava aquella

propietat. La renda "venuda" deixava novament de mantenir el for

legal amb el capital inicial, i l'interès real es multiplicava.

Aquest cop es podria dir que la renda brollava directament del

diner bestret, estalviant passes al cantó de la propietat: ven-

dre la renda i no la terra suposava anar directament al gra.

Si la venda a carta de gràcia subsegüent al censal ho era

de la parcel·la mateixa, el censalista podia revendre-la i jugar

altre cop amb els preus, o bé convertir l'antic propietari-cens£
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J tari en arrendatari seu. Les condicions de l'arrendament deixa-

! rien de tenir cap relació formal amb el préstec inicial, i l'in-

grés real es disparava altre cop per sobre l'interès nominal.

j
í El secret del considerable profit que podia obtenir-se uti-

í litzant el censal raía en la seva inserció en uns mecanismes foc.

ça més complexos, que no acostumaven a esmentar-se a la lletra

dels contractes notarials, però que se'ns revela en la comptabi-

litat portada pels censalistes. Per ultrapassar la taxa legal

d'interès no calia defraudar el censatari a l'hora de i1 %~-

realment el censalista la suma acordada davant notari. Hi havia

altres maneres d'obtenir ingressos per sobre el nominal sense ne

cessitat de fer aquesta trampa. (30)

L'interès real coincidiria amb el nominal quan es tractava

de censáis creats i lluïts per contraents benestants amb censa-

listes de semblant condició, o amb l'Església. Si la demanda de

t crèdit no era originada per una situació de veritable endeutament,

podia servir aleshores per finançar llurs activitats o tapar els

. seus forats de liquiditat. No estava descartada la possibilitat

de què el préstec donés origen a una inversió, tot i que l'orieri
t
• tació rendista i especulativa preferent en l'esmerç dels acaba-
(&
: lats de la zona tendiria a donar-li destinacions relacionades amb|

| aquelles activitats habitualment parasitàries.

Si aquella possibilitat es realitzava, l'interès operava
t

llavors, com en el capitalisme ja desenvolupat, una redistribu-

ció del guany obtingut entre "financer" i "empresari". Però si

el rendista també acabava empenyorat, la càrrega censal desviava

aleshores ingressos d'origen feudal cap al censalista. Quelcom

semblant es pot dir dels dèficits municipals: no era impossible
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manllevar censáis per efectuar alguna "inversió pública", però

era més corrent que fos originat pel dèficit del comú i acabés

alienat cap als censalistes impostos municipals o altres béns

públics.

Tot això restava limitat a les relacions internes al centre

de la teranyina censal, i amb l'epicentre que ocupava l'Església.

La major part del? seus fils se sostenien en l'endeutament estruç

turai dels petits productors, i quan era aquest el causant de la

contracció de censáis, no resultava difícil als censalistes més

grossos del centre multiplicar l'interès real mitjançant la cir-

culació de béns o fruits en sentit contrari al dels préstecs.

Si no hagués estat així, seria incomprensible la simultània

existència de contractes alternatius amb interessos nominals tan

dispars, i la general preferència per aquell que el tenia menor.

Titllar d'usuraris els debitoris i les vendes a carta de gra

eia, per oposició a un innocent contracte censal lliure aparent-

ment de tota sospita, suposaria oblidar que els uns i els altres

esdevenien sovint seqüències d'una mateixa trama dins la teranyi

na censal. També suposaria passar per alt la diferència, segons

la forma d'emprar econòmicament els censáis, entre interès nomi- ;

nal i interès real. I

Contrastar l'alt for nominal dels violaris amb la moderació

del censal implicaria ometre la relació inversa entre tipus d'in

terès anual i la seva durada aleatòria o perenne. Traçar una

frontera decisiva entre els contractes hipotecaris i les bestre-

tes en espècie o diner a parcers sense béns amb què respondre, í

malgrat els interessos increíblement alts i les condicions draco

nianes d'aquests segons, suposaria negligir la diferència entre
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préstecs amb hipoteca o sense. Tot al contrari dels altres, en

els préstecs no hipotecaris l'interès nominal era més alt que el

real, i habitualment inversemblant, precisament per maximitzar

| la renda agrària i obligar el parcer a prosseguir en el conreu
s

d'una parcel·la que no era seva, en benefici de 1 'amo-usurer.

; (31) La relació de propietat ja s'encarregava d'això quan hi

havia una hipoteca que garantia al prestamista capital i inte-

rès. Però l'ingrés usurari real havia de resultar comparable,

al capdavall, car en cas contrari ningú no hauria fet bestretes

hipotecàries.

En definitiva, contraposar unes formes a les altres segons

i la quantia nominal de l'interès planteja falsos problemes inso-

lubles si hom no s'adona que totes eren formes alternatives per

a què uns mateixos inversors col . loquessi.i capitals. Tipus nomi

nals més alts o més oaixos no sempre havien de representar situa

i cions més o menys oneroses per als prestataris, més o menys avan
f

tatjoses per als prestamistes.i

En lloc de pretendre rastrejar en la quantia de l'interès

: una frontera inexistent entre l'interès "legítim" i la usura, re
i\
't sultà més útil l'estudi comparatiu dels nivells de rendabilitat
f
j mitjana entre diferents opcions d'esmerç. La manera més adient
j
í de jutjar en termes econòmics l'interès d'un préstec és, precis^

f ment, posar-lo en relació amb el tipus de benefici mitjà. (32)

A Catalunya dins l'Espanya moderna Pierre Vilar ha xifrat

el tipus de guany comercial normal en el segle XVIII al Principat

en un percentatge no superior al 9-ll>6 anual sobre el capital

avançat. (33) En la seva monografia dedicada a la Companyia Nova

de Gibraltar ha observat que Feliu de la Penya considerava desfa_
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i vorable, el 1683, tot interès superior al 3% en els préstecs que

manllevava, mentre tipus del 5% ja resultaven massa alts, i del

8% francament onerosos per a la seva empresa. (34)

Aquests eren els guanys corrents en operacions del gran co-

merç, i en un moment en què el capital comercial aspirava encara

"als considerables premis de la loteria de l'intercanvi llunyà".

Però participar-hi exigia mobilitzar un seguit de recursos en

una forma no gaire nacutual als altiplans catalans interiors. A

les explotacions agrícoles els eventuals beneficis havien de ser

inferiors. A la segona meitat del vuit-cents els inventaris en-

cara calculaven a la Segarra la renda que podia obtenir-se d'un

gran patrimoni agrari a raó d'una pensió de censal. (35)

l En qualsevol cas, interessos per sobre el 3% anual eren fà-

I cilment assolibles pels censalistes a l'engrós fins i tot després
ii
t de la rebaixa del 1750, i encara podien igualar o superar el 10%

j del guany comercial normal quan la pràctica especialitzada del
I
f prestamisme donava pas a vendes de béns o fruits, perpètues o a
i
S carta de gràcia. L'Església de Cervera o el pagès-negociant

Bargués obtingueren, en alguns cassos que he pogut seguir en de-

tall, percentatges reals del 13 o el 15% si es reparteixen alí-

quotament en el període cobert per una roda censal-terra-censal.

; (36)
i

\ Aquests casos "extrems" dintre la teranyina censalista no

; ens donen, és clar, el tipus d'ingrés usurari mitjà real. Però

| serveixen per mostrar que el tipus nominal podia ser fàcilment
è
*

j sobrepassat pelscensalistes que controlaven la circulació perma-

nent de terres, fruits i altres béns en el mercat hipotecari:

per això he representat en el quadre-resum amb un traç discontinu
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j la regulació legal del tipus d'interès nominal. Davant el nota-

ri la lletra de l'escriptura podia ser respectada, però els mecja
i ~
j nismes econòmics pressionaven després a l'alça del tipus real

j mercès a la junció amb altres contractes a què donava lloc la ro

da dels deutes.

Més enllà dels mecanismes que ho feien possible contractuaj.

ment, l'explicació bàsica d'aquesta tendència del tipus d'inte-

rès real a situar-se per sobre el tipus nominal en els préstecs

hipotecaris, rau en l'existència d'una demanda de crèdit per

part d'una pagesia endeutada que no esperava obtenir de l'explo-

tació familiar de la terra un guany superior a l'interès dels

préstecs manllevats, sinó únicament la subsistència. Això con-

trarrestaría la tendència contrària provocada per l'abundant o-

ferta de crèdit censal per part d'unes classes rendistes desitjo

ses d'emprar aquesta forma segura, còmode i profitosa de col·lo-

car estalvis.

El sol fet que la monarquia pogués reduir d'un dia per 1 ' aj.
i

tre, el 1750, l'interès nominal del 5 al 3% sense provocar la im

mediata insurrecció dels nombrosos i influents censalistes, ni

\ cap especial daltabaix, hauria de fer reflexionar als historia-

dors que segueixen considerant el censal una forma molt suau, i

í favorable als prestataris, d'exercir el crèdit. Pins i tot pre-
i
\ nent la hipòtesi menys favorable a les tesis desenvolupades en

| aquest treball -que l'interès censal mitjà real fos molt proper
í
f al tres per cent nominal després del 1750- resulta de tota mane-

ra inargüible que es tractés d'un interès b a i x sense posar-lo en

relació amb el tipus de guany igualment mitjà que podia obtenir-

se de l'explotació directa d'una terra mediocre en la seva majo-
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ria. Els censalistes més grossos i menys "passius" (36) tingue-

ren a les seves mans l'oportunitat de retenir i acumular les ter

res perdudes pels censataris insolvents: la revenda sistemàtica

que practicaven parla per ella mateixa. (37)

D'aquí es deriva una conseqüència econòmica clau. Quan el

tipus d'interès s'acosta al tipus ae guany que pot obtenir-se

d'activitats productives, minva la demanda de crèdit destinada a

millorar la producció, i resta només la generada per l'endeuta-

ment crònic d'explotacions familiars pageses i menestrals, comu-

nitats rurals o aristocràtiques de butxaca foradada. Alfons Bar

celò ho recordava fa uns anys en un interessant article que re-

prenia, en aquest punt, la revisió de Keynes efectuada en la se-

va Teoriageneral. (38) I el model explicatiu del paper del crè

dit en la transformació de la societat agrària tradicional elabo

rat per Edward J. Nell es basa, justament, en els supòsits de què

la taxa de guany ha de ser igual a la taxa de creixement de tota

l'economia, i el tipus d'interès dels préstecs fets pels "propie

taris de la terra" alo "capitalistes" ha de ser inferior a la ta

xa de guany. En el cas contrari es bloquejaria el creixement ca

pitalista i la societat "tradicional" romandria estructuralment

estancada, car els "terratinent:" no inverteixen, només consumej.

xen (39):

"Sembla, doncs, que quan l'agricultura és

relativament primitiva i no mecanitzada, el

tipus d'interès serà alt en relació amb el

guany i el creixement, però amb el desenvo-

lupament, amb l'agricultura mecanitzada,

baixarà".

El manteniment de tipus d'interès propers als eventuals
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guanys mitjans de l'explotació agrícola, ¿impediria un "desenrot.

11ament econòmicament significatiu del crèdit"? (40) Com a crè-

dit a l a inversió, en els termes propis d'una economia capitali^

ta industrial, sens dubte. A Espanya el panorama del "crèdit a-

grícola" no canviaria substancialment fins a la crisi del vell

sistema censalista i la nova Ilei hipotecaria de 1861, que elinù

narien la velia simbiosi entre renda de la terra sense propietat I
I

absoluta i "recon^titueió" de rendes per medi del crèdit. (41) í
¡ ^
j Però aquest vell sistema censalista era, de fet, una forma d'ex- j

plotació sobrevinguda a través del crèdit, encara que fos un ere- »

dit sense inversió. El préstec esdevenia aleshores una "compra"

J anticipada de renda, i el corresponent rèdit o interès determi-
s
* nava un desplaçament de valor sense crear-ne de nou, permetent

realitzar un guany al prestamista però no al prestatari. (41)

La diferència principal d'aquest crèdit hipotecari rendista

I amb altres formes d'explotació usuraria, també molt antigues i *

* que proliferaran molt en el camp espanyol arran de l'aplicació

de la reforma liberal en aquest sector de l'economia, era el seu *

interès en la percepció d'una renda segura i a llarg termini. Ai^ !

! xò feia que el censalisme, com a forma de detracció de renda, es \
I ~~ !
* tigués molt més interessant en la perpetuació de la font d'on ex_ i
í

| treia ingrés, que la usura no hipotecària d'un Llogrer local que

I actués molt més violentament a curt termini, indiferent a les

I conseqüències de la seva acció. Ambdues eren formes d'explotació

mitjançant un crèdit sense inversió, que es mantenien, parasità-

riament minant aquells que constitïen la font d'enriquiment. Pe_

t rò els censalistes explotaven usuràriament els petits productors |
f

xuclant-los Jentament, mentre els escanyapobres ho farien sobta- i
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dament, i això tindria repercusions en les relacions entre pa-

ràsit i hoste. (43)

El censalisme podia escanyar hostes individuals, executar

totalment o parcial un cert nombre de censataris insolvents, i

ho feia tot sovint: en el sector de la teranyina on dominaven

les vendes a carta de gràcia es produïen actuacions de contun-

dencia anàloga a les de la usura tradicionalment considerada com

a tal. Però al rensalisme li era profundament estranya la idea

de destruir col·lectivament la comunitat hostessa. Estructural

ment era un paràsit amb instint de conservació, que provocava

una circulació permanent de terres i altres béns necessaris per

produir, entre productors empenyorats que els perdien i produc-

tors que s'empenyoraven per accedir-hi, sense arribar mai a fer

desaparèixer la pagesia i la menestralia com a classes.

D'ací el seu caràcter complex i la seva aparença ambiva-

lent: un vehicle d'extracció de renda, però també d'accés a la

terra per als pagesos pobres; un mitjà de treure partit dels

problemes successoris i de contribuir, a la vegada, al manteni-

ment dels patrimonis en els heretaments; un procediment per apro

fitar les dificultats derivades de la reposició del bestiar, i

de permetre reposar-lo amb unes certes condicions, etc.

Una condició econòmica fonamental per fer l'explotació usu

rana censalista sustentadora d'un capital acumulable i repro-

duïble era, precisament, que la producció romangués en mans dels

petits productors, desinteresant-se els caoitalistes-usurers de

fer-se càrrec de cap mena de cost productiu: car el predomini

de la petita producció implicava l'absència general de la prose

cucio del benefici en el càlcul econòmic dels productors-presta
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taris, i aquesta era la base del sistema de crèdit censalista.

Una altra condició era la coexistència amb les formes pre-

existents de drenar excedent a le. societat feudal tardana. Hi

havia un engalzament solidari entre la triple "fiscalitat" se-

nyorial, reial i municipal, d'una banda, i la pràctica censalis_

ta de l'altra: la prèvia mossegada dels primers precioitava la

pagesia i la menestralia cap a la teranyina dels deutes, i pro-

piciava la darrera dentada usuraria. Motiu pel qual el censalis_

me no solament no reemplaçava les altres formes d'explotació,

sinó que les reforçava tot imitant-les contractualment.

La rendabilitat mitjana del prestamisme censal, limitada

en darrera instància per la ^pacitat productiva ue les explota_

cions pageses -que tendia a deprimir-, suposava que l'ingrés rê

al del censalista s'acostés al guany mitjà que eventualment po-

dia obtenir-se del treball de la terra en aquelles condicions

de producció, però sense tampoc ultrapassar-la massa. Una cer-

ta moderació en el tipus d'interès -provocada, de fet, per la

oferta de censáis que mantenia la orientació rendista dels aca-

balats-, i la seva contrapartida en la garantia hipotecària,

permetien 1'autoreproducció del sistema, evitant-ne el suïcidi
i

inherent a l'eliminació completa de la comunitat hostessa que

parasitava. Conferia al centre de la teranyina l'estabilitat i

la seguretat necessàries, deixant les execucions per a casos

"extrems".

A la vegada, l'alta rendabilitat dels censáis en relació

amb col·locacions alternatives dels mateixos capitals implicava
ft

que una gran part de l'excedent susceptible d'acumulació i es- |

merç era drenat cap als grups socials i institucions censalis- !

4
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tes, la qual cosa impedia l'estalvi i la millora dels petits pro

ductors.

El predomini del censalisme en l'esmerç de capitals afavo-

ria, doncs, la congelació d'una determinada estructura agrària

i comercial, tot i accentuar-hi la desigualtat al seu si (44),

contribuint a condemnar-la a un creixement sense millores que

aviat topava amb límits malthusians en restar bloquejades les

possibilitats d'incrementar significativament els rendiments

agrícoles i la productivitat del treball.

La caracterització genèrica dels petits pobles segarrencs

a l'enquesta de Zamora expressaven molt gràficament, el 1790, la

situació de la que només una minoria molt caracteritzada es po-

dia lliurar: "la gente del Pueblo de las quatro partes las tres

son pob r es, y s on 1abradores" (Les Pallargues); "en este lugar

todos se aplican en el trabajo de sus tierras y todos se hallan

pobres" (Malacara).

4. Després de la reforma liberal; l'eutanàsia del rendista i

els símptomes de canvia la segona meitat delvuit-cents.

Si l'explotació a través del crèdit censal era capaç d'au-

topcrpetuar-se, la mera ampliació dels intercanvis no podia po-

sar fi a les expectatives d'ingrés substanciós i segur que ofe-

ria, ni "obligar" els benestants a invertir en la producció. Si

: el guany mitjà que es podia obtenir de l'explotació agrícola
&
i d'una terra mediocre, «n la seva gran majoria, era realment molt

t baix, la mera rebaixa del tipua nominal d'interès del cinc al
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tres per cent efectuada el 1750 -un favor simultani a les finan

ces de la corona, la noblesa i eventuals inversors capitalistes-

tampoc podia sentenciar la mort de les velles rendes hipotecar^

es censáis, excepte potser a les zones d'agricultura molt rica

i dinàmica. A més, sempre es podia compensar la rebaixa nominal

mitjançant el recurs més freqüent als debitoris i les vendes a

carta de gràcia que permetien multiplicar l'interès real. Si

tot això és cert, ¿quan i per què va tenir lloc la fallida del

sistema ereditici d'antic règim, i va iniciar-se el procés de

substitució pel nou règim hipotecari liberal?

En aquest punt les hipòtesis avançades en els capítols pre

cedents se situen del cantó de Robert Brenner en la polèmica so

bre la transició històrica al capitalisme: és a dir, les estruç

tures de classe i els processos de lluita de classes haurien ju

gat un paper central. (45) L'ensorrament del sistema censalis-

ta hauria començat realment -si més no a les áreas "potares",

amb nivells de guany en l'explotació agrària molt baixos- amb

la vaga de pensions inciada pels censataris a partir de la guer_

ra del francès, i sobretot a partir del Trienni liberal i la de

finitiva crisi de la monarquia absoluta amb la mort de Ferran

VII. (46) D'acord amb la nostra sèrie de col·lecta de censáis

pel clero parroquial cerverí, aquella "vaga de pensions" va to-

car fons el 1841-42, justament quan l'abolició formal del delme

-substituït per la contribución del cuito y clero, o indemnitzat

si estava infendat a perceptors laics- va posar fi a l'altra

tossuda "vaga de delmes" que, en el mateix període, havia acompa^

nyat o precedit la de censáis. (47)

A la Segarra, i deixant al marge la fiscalitat reial o la
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municipal, les dues formes principals de drenar el minso exce-

dent pagès cap als grups socials reudistes eren, en el feudalis_

me tardà, precisament el deIme -que ocupava el centre de la ren_

da senyorial- i les rendes censáis, enteses en sentit ampli:

les pensions pròpiament censáis, revaloritzades o no amb la cir

culació de béns immobles empenyorats, els debitoris, els viola-

ris i les parts de fruits alienades a carta de gràcia. Els cen̂

sos i lluïsmes emfitèutics tenien una entitat molt menor, excep_

te en els escassos establiments tardans, i altres formes més mo

dernes de renda de la terra afectaven només una petita fracció

dels sòls cultivats.

Per tant, la "vaga" de delmes i pensions havia de compor-

tar l'obturament dels dos canals fonamentals d'on les classes

rendistes obtenien els gruix dels seus ingressos. Josep Ponta-

na ha explicat el procés que, per dalt, precipitaria la

reforma liberal espanyola a partir de la crisi de la hisenda de

la monarquia absoluta. (48) Potser es podria postular també

que, per sota la crisi de la hisenda pública, la reforma libe-

ral estigué esperonada per una crisi dels ingressos privats de

les classes acabalades de l'antic règim que depenien, en darrer

terme, dels mecanismes parasitaris d'acumulació tardofeudal.

Del seu estudi col·lectiu de les rendes dels Medinaceli a

Catalunya, Montserrat Caminal, Esteban Canales, Angels Solà i

Jaume Torras n'han tret, justament, la següent conclusió: "des

del final del segle XVIII, però sobretot des de la Guerra del

Francès, s'anava esmussant l'eficàcia de la renda feudal com a

eina per a l'apropiació de treball d'altri. La percepció d'a-

quest fenomen, ¿contribuïa d'alguna manera a les opcions de la
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j majoria d'individus del sector laic de la classe feudal en les

lluites polítiques de l'època, a la seva estratègia d'inserció

í en el nou ordre liberal?" (49)
í
í
l La reforma liberal espanyola efectuaria -en la forma menys
i
1 dolorosa possible- una mena d'eutanàsia del rendista de l'antic

règim, quan ja era un malalt irreversible i en fase terminal.

L'expressió, manllevada del John M. Keynes de 1936, sembla par-

ticularment adient pels efectes de la substitució del sistema

censalista per la nova legislació hipotecària liberal produïda

entre la desamortització de Madoz, que oferí les primeres opor-

tunitats de redempció avantatjosa de les velles càrregues cen-

suáis, i la llei de 1861 (50):

"Estas tasas de interés elevadas -diria

Keynes-, consecuencia de hipotecas de la tie

rra, que frequentemente exceden al rendimien^

to probable de cultivarla, han sido un ras-

go habitual en muchas economías agrícolas.

Las leyes sobre la usura se han dirigido

principalmente contra gravámenes de este ge

nero, y con razón...

; El hecho de que el mundo sea tan pobre co_

mo es en bienes de capital acumulados des-

pués de varios milenios de ahorro individu-

al sostenido se explica, en mi opinión, no

por la tendencia a la imprevisión de la hu-

manidad, ni siquiera por la destrucción de

{ la guerra, sinó por las altas primas de 11-

i quidez que antiguamente tenia la propiedad

| de la tierra y que ahora tiene el dinero".

(Per entendre que en la nova situació liberal resultés en-

cara més difícil per al pagès l'obtenció de crèdit agricola, en

unes condicions que permetessin la inversió profitosa en millo-
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rar l'explotació agrària, ens caldrà recórrer a l'ajut de Txaia_ »

nov, Marx i els teòrics actuals de "l'absorció de l'agricultura j
i

pel capitalisme", a més del que pot oferir-nos la Teoria general '

de Keynes. Però això ja és una altra qüestió). j
l

La dècada dels anys quaranta del segle XIX sembla haver mar

cat una divisòria molt important. El delme estava definitiva-

ment abolit, i els censáis i altres càrregues del mateix origen

es cobraven pitjor que mai, de part d'uns censatans aclaparats

amb la nova fiscalitat liberal i a l'espera d'una oportunitat

futura de redempció. Les dues coses havien jugulat les fonts

d'ingrés i les alternatives d'esmerç tradicionals. Si atenem

al cas concret dels doctors Nuix de Cervera, barons de Perpinyà

aleshores, i senyors de Calonge, Pujalt i Ivorra, trobem aquells

anys un patrimoni familiar malmès per la resistència antifeudal

i antiusurària pagesa, i pel pes recent de la doble fiscalitat

suportada durant la guerra carlina. La casa, administrada fins ^

llavors per L·luis Maria Nuix, sembla haver simpatitzat amb el '<

reialisme i el carlisme. Però a la dècada dels quaranta se'n J

faria càrrec Joaquim de Nuix i de Ferrer, que era promotor fis- f
4

cal de Cervera, amb el propòsit evident de refer-lo en les noves "<

circumstàncies dels temps. (51) j

No és casual que sigui en els mateixos anys quan altres

comptabilitats privades de la comarca mostren els primers in-

tents clars d'innovar l'explotació de les terres dels propieta-

ris benestants , tradicionalment rendistes. (53) Aquests símpto- ;

mes d'una dinàmica nova només podien afectar, de moment, aque-

lles extensions el domini útil de les quals restés en mans de

les classes benestants ara esperonades per la jugulació, i pos-
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terior eutanàsia, de les velles rendes. La cristal·lització ein í

fitèutica del feudalisme determinaria que, a la Segarra com en j

altres parts de Catalunya, la implantació d'una propietat abso- j

luta per part de la reforma liberal es fes en favor del pagès

que mantenia secularment el domini útil de la seva parcel·la.

(54) Però, tanmateix, els símptomes ja resulten significatius

de l'inici d'una veritable "transició".

Els canvis principals vindrien una mica després: la línia

del ferrocarril Barcelona-Lleida, inagurada el 1860, un any

abans que s'ultimés el canal d'Urgell i s'iniciés una clara di-

visòria en la trajectòria agrària posterior de la Segarra i L'Ur

geli. (55) Una de les funcions principals del ferrocarril era,

en paraules de Pere Pascual, "la difusió del focus industrial

barceloní cap a l'interior de Catalunya i l'adequació del con-

junt de l'economia catalana a les demandes que s'havien generat

com a conseqüència de l'aparició de la gran indústria al país".

(56) Mentre contribuïa decisivament a articular el mercat cat£

là a partir de la macrocefàlia barcelonina, la nova xarxa de

transport mantenia o empitjorava les inarticulacions intra i in

tercomarcals: el 1890 Faust de Calmases encara es queixava de *

l'abandó de projectes com la carretera Cervera-Manresa degut,

precisament, a la concentració d'esforços en la línia ferrovià-

ria Lleida-Barcelona. (57) \
iI

Això canviava substancialment la direcció dels contactes

de la Segarra amb l'exterior, que fins squeil moment havien bas

culat preferentment cap al Camp de Tarragona, i oferia 1'oportú ¡
•i

nitat d'exportar a costos més baixos mercaderies de dues menes:

excedents agrícoles i mà d'obra. f
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En efecte, les colles de segadors i veremadors "segarretes"

que migraven estacionalment seguint el diferent calendari en la

maduració dels fruits, es servirien d'aquest medi de transport

per arribar més lluny i més ràpidament. A la vegada, el ferro-

carril comportava la desaparició d'una altra forma d'ocupació

complementària per a pagesos-jornalers amb terra insuficient:

el tragí de temporada com a somaders. Al cap d'un temps molts

començarien a cancel·lar el trajecte de retorn, i la Segarra va

experimentar al llarg de vàries dècades de la segona meitat del

segle XIX una forta emigració cap als pols de desenvolupament

del capitalisme industrial català, que provocaria una pèrdua de

població en termes absoluts:

habitants de la Segarra,
segons la divisió comar-
cal administrativa

1857 25.418

1877 22.515

1887 23.802

1900 21.434

1910 20.541

El balanç demogràfic de tot el període 1857-1900 presenta

en aquesta comarca una taxa de decreixement acumulatiu anual de

0,4>É -gairebé idèntica a la taxa mitjana de creixement de tota

la població catalana, però de signe negatiu-, la qual cosa repre_

senta un índex de despoblament només superat els mateixos anys

I pel Solsonès, la vall d'Aran i el Montsià. Foren sobretot els
í

nombrosos nuclis rurals, de menys de dos mil habitants, els que

sofririen forts descensos de població dintre el conjunt comar-

cal:
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1857- 1877- 1887-
1877 1887 1900

municipis de menys de 2.000 h. - 0,53 - 0,48 - 1,02

municipis de més de 2.000 h. + 0,18 +0,72 - 0,16

TAXES DE CREIXEMENT ACUMULATIU ANUAL A LA SEGARRA

L'"exportació" de població afectà probablement els pagesos

i menestrals més pobres, mig jornalers i traginers, que a partir

d'aleshores començarien a desprendre's dels seus petits bancals,

en lloc de retenir-los i hipotecar-los al preu que fos, com

abans. Aquest mecanisme econòmic de l'emigració potser arriba-

• ria a mobilitzar molta més terra, a la Segarra, que les mateixes

desamortitzacions, car no hi havia gaires béns comunals i IP ins

titució eclesiàstica tampoc acaparava grans extensions. Les pro_

pietats -i en un grau menor potser també les explotacions- deu-

rien refer-se, tendint a consolidar-se i concentrar-se en mans

< dels qui prèviament ja detenien unitats més grans, millors i més

equilibrades. Per a ells el ferrocarril oferia una via fàcil

de sortida comercial dels excedents.

Una de les plasmacions més clares d'aquest procés serà 1 ' arn̂

f pliació constant de la superfície de vinya fins la invasió de
í

t la fil·loxera i la gran crisi agrària de finals del segle XIX.

j; En els amillaraments de mitjan segle XIX estudiats per Ramon
fi

f Garrabou, els ceps ocupaven proporcions considerables de la su-
I
I

principis del set-cents (58):

, perfície cultivada, força superiors als del primer cadastre de
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% de la superficie cultivada
(1851-66)

Torrefeta 47,7

Verdú 38,4

Estaràs 14,7

Massoteres 28,5

Ivorra 37,8

Cervera 7,0

L'extensió de la vinya fou, doncs, anterior a la febre vi-

tícola del període 1867-1890 provocada per la invasió de la fi-

l·loxera a França i fins la seva posterior entrada a Espanya.

(59) Però també sabem que l'existència de vinya intercalada en

els bancais de sembradura havia estat un dels trets caracterís-

tics del paisatge agrari de la Segarra des de feia molts segles.

Resten encara per aclarir tres aspectes fonamentals per c«ï

racteritzar i explicar la creixent especialització vitícola de

la Segarra en el segle XIX. En primer lloc, la cronologia.

¿Quan va començar realment l'impuls vitícola lligat a una sortí

da comercial supra-comarcal? Si la interpretació desenvolupada

en aquest treball és encertada, no hauriem de retrotraure-la

fins el segle XVIII, i semblaria haver-se situat a les dècades

centrals del vuit-cents. En segon lloc, ¿qui foren els peoners

de les noves plantacions, i quins estímuls les promovien? L'im

puls sembla haver partit dels grups benestants tradicionals que

fins aleshores havien preferit alternatives de guany més fàcil,

com era acaparar el regadiu, especular amb el gra de les boti-

gues o la farina dels molins, i fer préstecs hipotecaris. (60)

Però, ¿va participar-hi també la pagesia, si més no la menys em

pobrida, que romanaría a la comarca arrodonint les seves posses



1278

\ sions amb les parcel·les dels parents o veïns emigrats? Sí ai-

I xò darrer fos cert, representaria un canvi molt més profund que

la mera reconstitució d'explotacions i la intensificació vití-

cola: suposaria l'adopció de respostes positives a les demandes

del mercat, el pas de target producer a market producer.

En tercer lloc, l'avenç de la vinya ¿va canviar substanci-

alment el sistema tradicional de bancals policulturals interca-

lats, o va fer-se aprofitant els seus propis marges de flexibi-

litat i adaptació? Sabem que en els anys cinquanta del nostre

segle el vell paisatge intercalar encara marcava la pauta a

molts indrets de la Segarra. A Cervera, el cadastre de 1960

classificava un 12,0% de la superfície del terme sota el rètol

de "cereales con viña, olivos y almendros". La qüestió és si

aquesta continuïtat amb un passat molt llunyà -ara trencada per

la tractorització i els adobs químics- havia estat o no inter-

rompuda els anys de màxima intensificació vitícola de la comar-

ca.

Indicis de què la Segarra va volcar-se cap a la viticultu-

ra a la segona meitat del segle XIX n'hi ha molts. El 1885 la

vinya ocupava el 61,7/é de la superfície cultivada al partit ju-

dicial de Cervera, i aquell lustre la producció assoliria, se-

gons Faust de Dalmases, la cota dels cent cinquanta mil hectoli.

tres de vi a dita circumscripció administrativa (61):

HI. de vi produïts al par-
tit judicial de Cervera

1885 142.000

1886 138.000

1887 150.000

1888 170.000
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El balanç del tràfic de mercaderies a l'estació ferrovià-

ria de Cervera en el quinqueni 1882-1886 presentava un conside-

rable dèficit entre entrades i sortides de cereals, i en una pro

porció menor també en les partides rebudes i expedides d'oli i

llegums. En canvi, tenia un enorme superàvit de vi: les vendes

mitjanes, estimades per Ramon Garrabou a partir d'aquesta font,

s'haurien situat aquells anys per sobre els 170.000 hectolitres

a l'any, xifra comparable a les obtingudes aleshores a les prin

cipals comarques vitícoles catalanes. (62)

Un Indicador general de la Indústria y del Comercio espa-

ñol, colonial y estrangero del 1884 presentava el següent nom-

bre de comerciants, industrials i banquers domiciliats a la ciu

tat de Cervera (63) :

nombre d'establi-
ments a Cervera

"cosecheros y exportadores de vino" 30

"fabricantes de aguardiente" 2

"tonelerías" 3

"molinos de aceite de oliva" 2

"comerciantes de granos y harinas" 5

"fabricantes de almidón" 3

"fabricantes de cemento y cal hidráulica" 8

"telares mecánicos" 3

"tiendas de tejidos" 5

"comerciantes importadores y exportables" 4

"casas de comisión" 1

"oanqueros" 2

No sorprèn observar que els dos banquers cerverins d'ales-

hores -Botines i Jené- fossin a la vegada "comerc i antes impor-

tadores y exportadores", i un d'ells també "cosechero y expor-

tador., de vino". Més d'un terç i vora la meitat de tots els es-
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tabliments ressenyats estaven relacionats amb la viticultura.

Però altres informacions del mateix període ens diuen que

l'olivera també era un cultiu important al partit judicial cer-

verí, que reunia un 29,3% dels arbres plantats a la província

de Lleida. (64) La descripció de l'agricultura en el terme d'a

questa ciutat feta el 1890 per Faust de Dalmases només admetia

la desaparició dal cultiu i la manufactura tradicionals del cà-

nem, mentre els altres productes de sempre hi seguien presents.

(65) A més del vi, deia,

"el aceite también es immejorable; el tri-

go y demás cereales, á escepción de la ce-

bada que también es muy buena, de mediana

calidad y no tan abundantes. En la vega...

se cosechan las frutas y hortalizas necesa-

rias para el consumo de gran parte de la po

blación. También es muy abundante en el

país la producción de higos y almendras.

Por efecto de la competencia estrangera, ca

si ha desaparecido el cultivo del lino y

del cáñamo, del que se surtían sus extinguí,

das fábricas de tejidos".

La desaparició del subsector de l'economia comarcal dedi-

cat a la producció, filat i teixit del cànem i el lli, fou una

altra conseqüència del ferrocarril, que ara portaria a la Segajr

ra a preus molt baixos els tèxtils de cotó fabrils que, abans

de la mecanització i la nova xarxa de transports, eren només un

consum de luxe. Això avala la hipòtesi de què l'empobriment i

posterior emigració afectà sobretot l'estrat de pagesia que,

per la seva precarietat com a explotacions agràries precisava

d'ingressos suplementaris obtinguts en el comerç i el transport

a petita escala, o a les manufactures rurals.
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Però els que restaren seguien sembrant blats, i la intens_i

ficació vitícola fou compatible amb un cert progrés de l'olive-

ra: ¿vol dir això que purament va augmentar-se la densitat dels

ceps dintre el sistema de bancals intercalats, sense eliminar-

lo del tot? És cert que la producció biaderà era deficitària,

però això tampoc representava cap canvi decisiu amb el segle

anterior, sinó, en tot cas, l'accentuació d'un tret preexistent.

També les notícies sobre la persistència del guaret d'un any

per l'altre semblen suggerir la continuïtat del vell sistema de

cultiu intercalar, si més no parcialment.

Algunes comptabilitats privades mostren, en el vuit-cents,

l'inici de plantacions de vinya espessa (66), però d'altres do-

nen a entendre el manteniment dels bancals de sempre, i en totes

és molt clara l'existència d'una explotació policultural. No

és impossible que una part de l'avenç de la vinya a la segona

meitat del vuit-cents deixés enrera la intercalació amb sembra-

dures i oliveres, i això deuria tenir lloc sobretot en dos es-

pais del conjunt agrari: la terra novament roturada -sabem que

es va produir una considerable ampliació de la superfície con-

reada, i que la Catalunya occidental enregistraria els índex

més alts (67)-, i a la posseïda per propietaris benestants obli

gats a incrementar-ne el rendiment un cop finades les rendes de

l'antic règim. Però és versemblant que el pagès txaianovià que

no emigrava seguís practicant el policultiu intercalat. Ens ca

Ien estudis concrets sobre aquest període per poder tancar tots

aquests interrogants, confirmar les sospites i refusar les im-

pressions errònies.

Tampoc és segur que l'evolució fos uniforme a l'interior de
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la comarca. Si el 1842 la ciutat de Cervera albergava un 3256
í

de la població total de la Segarra administrativa oficial, el ,

1857 ja només representava un 17,1%. Fou aquells anys quan Guis

sona es destacaria clarament com a segona capital comarcal, i

també experimentaren salts endavant altres nuclis com Sanaüja,

Biosca, les Oluges, Sant Guim, Sant Ramon i altres llocs, enmig

d'un mar de petits llogarrets que es despoblaven. Les xifres

i de conjunt presenten un lleuger increment de població entre 1877
¡
l i 1887 -1.287 habitants en total, un 5,7% en deu anys- que in-

; terrompria la tendència descendent de la població comarcal, ge-

neral a la segona meitat del vuit-cents, i que sembla estreta-

j ment relacionada amb el cicle vitícola.
I

f El 1894 la fil·loxera havia arribat a la Segarra, i cap el

[ 1900 la crisi vitícola ja era irreversible. Molts pocs ceps
f?
! destruïts es reemplaçarien amb nous plançons de peu americà, i

i la comarca haurà de bascular de nou cap a la cerealicultura en
|

< plena crisi agrària europea provocada per la formació d'un mer-

ï cat mundial de cereals, que seria ràpidament inundat pels exce-

dents de països de colonització interior recent: els Estats U-

nits, Canadà, Argentina o Austràlia. (68)

Però si el boom vitícola lligat a la fil·loxera seria molt

efímer, de tota manera deixaria darrera seu una transformació ¡

decisiva en l'economia comarcal. Malgrat que fos traumàticament, i
i
is'havia creat una agricultura definitivament comercialitzada.

(69) Ja no es podria tornar enrera, i la història agrària pos-

" teríor-un dels trets més distintius de la qual serà la prolife-

I ració del cooperativisme dels "sindicats agrícoles"- és ja la j

t , íf història d'una agricultura plenament absorbida pel capitalisme |

I industrial català. '
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5 . Epíleg .

La història social i política que acompanyarà l'economia

dels nous temps també presentaria novetats. El 16 de febrer de

1875 tindrà lloc a Cervera un cèlebre combat entre les forces

carlines, que atacaren per sorpresa la ciutat, i la guarnició

governamental que s'hi allotjava. Xocs militars com aquest ja

n'hi havia hagut d'altres al llarg de les carlinades, però a-

quest estava destinat a ser revestit d'una significació políti-

ca especial. En primer lloc, perquè fou el darrer combat entre

carlins i liberals en aquesta plaça. I en segon lloc, perquè,

tot i reproduir-se poc abans -el 1873- els típics recels i en-

contres entre l'exèrcit regular, una població cerverina suspec-

te de desafecte, i les autoritats municipals, aquest cop els ho

mes de Rafael Tristany hagueren de combatre també contra els

veïns de Cervera que formaven part d^ la milícia nacional. (70)

Però encara sembla haver conferit al fet major trascendèn-

eia el definitiu decantament de l'élite político-social cerve-

riña, que ja estava plenament acomodada en l'ordre econòmic al

nou règim liberal, i havia contemplat amb estupor els esdeveni-

ments del sexenni revolucionari. Són molt il·lustratives d'a-

quest procés polític les memòries de Faust de Dalmases i de Mas

sot, baró del Bollidor.

"¿Era Cervera carlina?", es preguntarà l'autor de La Cer- !

vera vuitcentista. La resposta seria tan ambigua com les dúpl_i

ces avinences de l'élite "patrícia" entre la que es comptava.

Per un cantó, ens recorda el baró, Cervera, "que havia estat la

primera entre totes les ciutats catalanes en servei del primer |
I

Borbó, fou l'última que arrià la bandera del darrer, en marxar |
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a l'exili". Caiguda la monarquia d'Isabel II, la presència de

milícies republicanes i les manifestacions d'anticlericalisme,

"molestant als pacífics ciutadans", incrementaven -deia- els

partidaris de "la facció". Però, a la vegada, Dalmases recone^

xia no entendre el motiu de la queixa tradicional contra 1'insu-

frible carga de los alojamientos, i escriurà galdoses pagines

delint-se per 1'"animació" que l'exèrcit regular -els seus ofi-

cials, en particular- aportaven a la vetusta i avorrida Cervera

d'aleshores.

El cor del nostre baró, ¿bategava per dos amors inconcilij

bles, els galons de Tristany i els de l'oficialitat liberal?

D'un cantó, escriurà Dalmases, "privacions i minves de la in-

dùstria i de l'agricultura, eren les naturals conseqüències de

la guerra, i vingueren les més greus quan semblava que comença-

va a lluir la bonança per la proclamació als camps de Sagunte

d'Alfons XII". D'altra banda, l'opció de Tristany hauria pogut

fer trontollar l'statu quo tant com ho desitjaven, en sentit

contrari, els perillosos revolucionaris republicans. A L·a Cer-

vera vuitcentista ens ha deixat una descripció esplèndida de

l'esglai que va provocar la sobtada arribada, a la "ciutat se-

nyora de llavors", d'un nou discurs político-social subversiu

(71):

"...caiguda i fugitiva Isabel II, triom-

fant la revolució, fou cremat son retrat de

l'Ajuntament a la plaça Major; i per a fora.

gitar tota senyal de reialesa, uns quants

exaltats volien fer caure la corona que so-

bremunta la façana de la Universitat; més

tan forta està clavada que tingueren de de-

sistir. ..
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Una nit de mitjans de febrer de 1873, abans

de sopar, sentirem un gran brogit al carrer,

després els acords de l'Himne de Riego i de

la Marsellesa i la resplandor d'atxes de ce

ra. Era la comitiva que anava a la plaça

Major a proclamar la República. Allí es d¿

gueren molts disbarats. Un conegut procu-

rador, anys ha difunt, féu, entre altres,

un predicot. Parlà de que d'allí endavant

tots seriem iguals, de que no hi hauria quin

tes... de que es rebaixarien les contribu-

cions i altres coses semblants. L'argument

més fort, el que més impressionà la multi-

tud, fou que d'allí endavant, i, mercès al

nou regisme, tots menjaríem pa blanc".

La "impressió" no vindria, probablement, pel fet de pronun

ciar-se per primer cop la paraula igualtat, sinó per la nova

significació que li donaven els nous discursos polítics iguali-

tarístes. El reialisme plebeu havia tingut la seva noció d'i-

gualtat. La condició de veí d'una ciutat com Cervera, "privi-

legiada -pels- reis", conferia una mena d'status comunitari que,

segons la versió reialista plebea, esborrava internament les

desigualtats estamentals -els privilegis fiscals de la noblesa

desapareixien, per exemple-, mentre portes enfora els equipara-

va col·lectivament a qualsevol altra cèl·lula o estament privi-

legiat. Era una igualtat en el gaudi de privilegis, pròpia d un

món on la llibertat implicava un privilegi i no un dret ; la in-

trínseca desigualtat i atomització polítiques de l'univers feu-

dal i absolutista.

Això no vol dir que el discurs reialista plebeu ignorés totaj.

ment les vessants materials de la igualtat. La "igualació" po-
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