Una nota sobre circulació economica
en una societat senyorial*
per PereMir

1. Les primeres modelitzacions deis processos de circulació economica nasqueren de la ma de I30isguillebert (1646 - 1714) i Quesnay (1694 - 1774).IPer a
aquest darrer, els objectius primordials de l'economia política eren l'analisi de
les interdependencies productives entre els diversos sectors, així com deis fluxos
de distribució Je la renda entre les c1asses socials.
En economies centrades en I'agricultura, les nocions de reproducció i de circuit econ"lInic tenen una visualització lluasi immediata en les tasques desenvolupades pcls camperols. Resulta lc'Jgic, Joncs, contemplar I'activitat econclInica
com la repetició d'un cicle que inclou els hrns materials necessaris per a la producci,) agraria i els destinats a la recuperació d" la capacitat de treball deis individus que hi són implicats. A mrs, part del producte per damunt deis requeriments del segi.ient procés productiu és distribu'ida, seguint algun criteri determinat, a la resta del cos social no directament ocupat en el conreu de la terra.
Quesnay imagina un model circulatori que implicava béns físics, encara que
les magnituds apareixien exposades en termes de valor. No obstant aixo, en una
primera aproximació, es pot acceptar el disscny d'un circuit expressat només en
unitats físiques. El diner queda relegat a exercir el paper de simple patró de
mesura per a l'intercanvi de mercaderies. L'existencia d'un bé agrari destacat per
damunt de la resta, per excmple el blat, atorga una major versemblan<¡:a al
model.
2. Una aplicació modesta dels postulats anteriors tracta del procés d'extracció i circulació de l'excedent a través dels mecanismes de la renda i de la compulsió usuraria a la comarca de la Segarra, a mitjan segle XVIII. En aquesta
comarca, les condicions economiques propies de l'enfiteusi es combinaven amb
l'endeucament d'un ampli espectre del camperolat, així com d'alguns nobles.
El credit prenia, principalment, la forma de censal: «El contracte censal regulava el bescanvi d'una suma de diner, o capital, aportada pel censalista i anomenada principal o preu. d'aquest, per una renda perpetua, allomellada pensió, que
• La vc:rsió final d':\,!ucsra nota s'ha vist enriguida pcls comcntaris d'A. Barcclóo
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el eensatari i els seus hereus restaven obligats Je satisfer a perpetu'itat. [... ]. La
redempeió era en prineipi t~leultat voluntaria del eensatari i eonsistia en el
retorn del principal o capital pr('viament manllevat.»2Els prestamistc's acostumaven a ser membres de la petita noblesa local, eomereiants, artesans i pagesos
aeomoJats, Joetors i homes Je lleí, cte. Aquests, en oeasions, disposaven de
recursos elevats ates llue eren arrenJataris dd eobrament de les diverses taxes
que pagaven e1s eal11perols i la població en general, basieament els delmes i els
impostos reals i l11unicipals en metal·lie. De tota manera, el major eensalista era
I'Església. Aquesta, segons sembla, tenia eol·loeat en eensals un volum de capital entre cinc i set vegades superior al de tots efs altres prestamistes jullts. De fet,
l'Església oeupava el centre de l'entramat finaneer i aetuava, per tant, eom a
prestamista en darrera instaneia. 3
Els deutors poden ser classifieats en dos grans grups: els eamperols i determimus seetors de la noblcsa. EIs primers s'endeutaven «per omplir els buits en la
subsistencia estrietament física Jels membres de la t~lInília».'iTals Jefieits eren
geneJ'ats pe!' una mala eollita, la ineapacitat de treballar per vellesa o malaltia,
etc. En oeasions, el deute eontret responia a la neeessitat de comprar una casa,
la Havor per a la futura collita, l'animal de tir o els atuells per a poder eomen<;ar
o ampliar ks operaeions dl' I'explotaei(): «La reprodueció intergeneraeional i el
sistema d'her('neia [... ] obligaven a una part de la pagesia a eomen<;ar caJa eop
des del prineipi, adquirint la terra i l'habitatge.»5 Un eop endeutats, als eampe1'Ols els era practieament impossible dl' lIimar-se del deute. Ho ditleultava la
desigual distribueió de la terra, les cirellmstaneies familiars i les eventualitats
agroclimatiques. 6 En general, en el eas dels pagesos amb menys terra les seves
pareel.les eren insutleients per a mantenir la seva família i pagar la renda i els
({iversos tributs, de manera que no arribaven a assolir l'objectiu de l'autosubsisteneia. Així, dones, l' extraeció usuraria s' explica, en darrer terme,per la forta
desigualtat en la distribueió de la possessió de la terra.7
EIs nobles malbaratadors constitu'ien el segon eol·leetiu que eontraetava ce nsals. Sovillt, pero, amb un determinat termini d'amortitzaeió. La raó és la
«tendencia de la noblesa al sobreeonsum, conspieu i ostentós, en relació amb la
relativa rigidesa de l'exaeció senyorial, sobretot 011 havia eristal·lizat en forma
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6. En al tres parallles, la trampa de I'endelltament crQnic, s'explica pel'l111c «en c1s anys
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de manera que al final arriba a la venda en pl,blica subhasta de la propictat heretada, per tal de
satisfer, amh el producte de la seva venda, I'usurer i agent fiscal». Cltació extreta de K. KAUTSKY,
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entlteutica».s "rambé era habituall'end~utal1lellt de les fill1lílies acomodades per
la seva inclinació a «comprar sorts [parcd.les] de regadiu, condllTer a les subhastes d'arrendaments de drets s~nyorials, adquirir t·diflcis cars i luxosos per r('sidir-hi, la dotació d~ flllt·s».9Etc.
Els ingressos acumulats pds prestamistes eren (k'sviats cap al consum SUl1lptuari o la inversió rendista en activitats industrials o ~n títols de deute Pllblic.
'Ell1lb~ es podien dirigir recursos cap a la millora deis conreus, la ampliaci6 del
propi circuit cOl1lcrcial, etc. Com resulta pr~visible, «el veritablc interc-s dd
prestamista se celltrava en la pensió, i no t'n d retorn del capital».1O Per tal de
garantir el cobrament, el ct'nsal hipotecava els béns del censatari. J)'aquesta
manera, e1s impagaments donaven «lIoc a una circulaci6 constant dt' béns
immobles, terres i cases, entre pagesos i menestrals al1lb problemes economics
que els perdien en favor deis seus creditors censalistes, [i passaven] un altt'e cop
a nous artesans, pagesos o jornalers que s'empenyoraven per accedir-hi comprant-Ios amb censals».IIAixí doncs, la situació del conjunt del camperolat no
canviava. Malgrat que uns pocs sortissin de l'endeutament, uns altres hi queien.
La renovació periodica deis censals tenia un efecte molt important sobre el
tipus d'interes, entes COl1l la rclació anual entre el principal i la pensió. A mitjan
segle XVIII, el tipus estava situat, nominalment, a I'entorn del3 cYc, amial. 12Ara bé,
lluan per impagament s'executava la hipoteca, d censalista, abans de vendre
l immoblc mitjan¡;:ant un nou censal, n'devava el seu preu. Així, vist en la perpectiva de molts anys, els prestamistes obtenien rendibilitats més altes. 13
Per altra pan, el pagament de la pensió acostllmava a produir-se immediatament després de la collita, ja tC)S de! cereal a mitjan agost o de la verema pe!
setembre. En aquestes dates, ds preus deis béns agraris eren els més baixos dins
el cicle entre collites consecutives. En el cas dels camperols que estaven pagant
un préstec per modus de consum o per la compra de la lIavor, malgrat que el
tipus d'interes nominal sobre el valor rebut fos baix, el diferencial existent
entre els preus del prod ucte lIuan s'havia rebut e! credit i I'instant que aquest
s'amortitzava incr~lllentaV<lla magnitud de tals interesos mesurats en espc·cie. 14
En ('fectc, suposem que l11esos abans de I'actual, un pages va sol·licitar un préstcc, 1l1omcnt en e! qualuna unitat tecnica de cereal (sacs, etc.) costava P -1 unitats monetarics (u. m.). Aix() vol dir que per u. m. va poder comprar fi~lS a .-.¡
unitats de grao Per tant, d~llOminant V el valor monetari del credit rebut, el
producte indica quina fou la lluantitat física de cereal adquirida. Quan mesos
més tard Ii toca d'amortitzar e! principal i pagar els interessos (i), l'operació
puja a V' = V (l+i) u. m. Ara bé, per tal d'assolir aquesta xifra V' li cal vendre

8. E. TaLO (1986), op. cit., p. 53.
9. ¡bid., p. 55. Cursiva a I'original.
10. ¡bit/., p. 47.
11. E. TaLO (1983),.op. dt., p. 80.
12. Vegl'u ¡/lid., p. 48.
13. Vegeu E. TaLO (1986), tlp. cit., p. 63.
14. Alluest aspectc de la usura s'exposa a A. BHADU!H, Ltl eSll'/fflllnl ecoT/ollliCt! (Je ItI agriclI/tllm fltmsadt/ (Mcxic, Fondo de Cultura Económica, 1987). Espccialment en c1s capltols 1, 2 i 5.
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unitats de cereal. Ates que c1s preus actuals (p¡) s6n diferents dels de
I'any anterior, el tipus d'interes real Or) en termes de cereal, aixo és,

resulta ser, després d'haver sllbstint'it el valor de V' i d'haver simpliticat l'expressi6,

El valor de jt sera superior a i en el cas que P t-l hagi estat major que P t. En efecte, si Pt-l > PI, pot escriure's, Pt-l/PI=l+ O' amb O' > O. D'aquesta manera,

jl= (1+i) (1+0') -1 = i + O' (l+i) > i.
Un senzill ex<,;mple nUl11eric serveix per a ¡¡·Iustrar com els preus més elevats
delmoment d' endeutar-se, respecte els de la cancel·laci6 del credit, signiticaven
un fort augmel1t de la dmega creditícia per al pages. Si el préstec subscrit va ser
de V=lOOO u. m., suposant que PI-l=10, la quantitat de cereal rebuda fou de
100 unitats físiques. En el moment de tancar l' operaci6, malgrat, per exemple,
que el tipus d'interes sigui del 3%, caldra vendre 206 ul1itats de gra, si resulta
que PI=5. Aquest diferencial deis preus explica que la magnitud de 1030 u. m.
en concepte de retorn del principal i pagament dels interessos exi~eixi vendre
206 unitats de cereal, en lloc de les 103 unitats que haurien estat suhcients si els
preus s'haguessin mantingut estables. Aixo representa uns interessos del 106%
en termes físics enfront el 3% en termes monetaris.
L'efecte de les moditicacions en els preus, en canvi, era menys probable que
perjudiqués e1s senyors endeu tats. Aqucsts, presumptament en .millor situaci6
economica, podien retardar la venda de pare de les rendes i delmes percebuts en
especie tins a I'epoca en que c1s preus fossin alts. D'aquesta manera, en cas que
aquests preus superessin els del moment de la concesi6 del credit, podia vendre
una menor quantitat de producte per tal d'assolir la xifra monetaria de
cancel·laci6 del préstec.
3. En base a la breu descripci6 anterior deis grups socials, es pot ja construir
l'esquema circulatori de la renda a la comarca de la Segarra a mitjan segle XVIII.
Hom parteix d'uns quants suposits simpliticadors i s'estableix una notaci6 molt
simple. Els primers s6n els segi.ients:
a) Es considera que tots els l110viments s6n en termes físics d'una mercaderia
homogenia, per exemple, blat.
b) No es distingeixen les diverses modalitats creditícies, ja que sobretot interessa destacar la circlllaci6 economica motivada per I'endeutament global.
Tampoc no s'especitiqllen e1s tipllS de rendes pagades i els delmes s'agrupen
amb la resta de taxes percebudes sobre la terra.
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c) Hom deixa a una banda la longevitat temporal deis censals, suposant ~ue
els préstecs s'amortitzen al cap d'un any, termini que es defineix com la unltat
de temps.
La notació usada és la segUent: e!s ingressos disponibles deis diversos grups
socioeconomics es representen d'aquesta manera:
Camperolat
Noblesa
Prestamistes
mentre que d indica la taxa de detracció en concepte dc rendes i delmes, i s'anomena i la taxa d'interes. El consum fet per les famílies camperoles ja sigui pe!
manteniment deis seus propis membres com per a la rcposició de la Havor es
denota C. El consum dels senyors és Sto Finalment, Xt representa la producció
total de grao
L'extracció total en concepte de rendes i de!mes (Dt) se suposa una part fixa
de la collita. Aixo és, Ot = d Xt. Pe! que fa als interessos, cal distingir entre els
pagats pels pagesos (1't) i els pagats pels nobles (I''t). Tal com s' explica en paragrafs anteriors, els camperols disposaven d'uns ingressos inferiors a les seves
necessitats de consum, mentre que els senyors gastaven per sobre de les seves
possibilitats. Així, doncs, els interessos pagats pels yrimers carregaven sobre el
capital manllevat per a cobrir la diferencia entre e consum i els ingressos de
I'exercici anterior. 15 És a dir, I't = i (C-I - Pt-I). Analogament, pe! que fa els
nobles, 1"t = i (St-I - Nt-I).
Tenint present totes les consideracions suara fetes, el sistema d'equacions
que ¡¡.Iustra e! procés circular de la distribució del producte de la terra és el
segUent: 16
Pt= (l-d) Xt- (l+i)(C-I - Pt-I)
Nt = d Xt - (l +i)(St-1 - Nt-I)
{
Vt = i (C-I - PI-I) + i (St-I - Nt-I)
on se sllposa lIlIC Ct-I > Pt-I i St-I > NI-l.
La primera eq uació expressa com l'ingrés disponible anual deis camperols és
igual a la pare del producte total de l'any en curs que retenen per a ells, un cap
pagades les rendes (l-d)Xt' menys el rrincipal i els interessas a satisfer per a redimir el deute de I'any anterior, quan e consum fou superior als seus ingressos.

Hom ha suposar que ds présrecs renen una vigencia anual.
Els marerials usars eer a confeccionar aquesr esquema circulatori són A_ BI-IADURI. op.
cit.; G. GILBERT. CirC1tkm jlOUl, dins J. EA1WELL. M,. MILGATE & P. NEWMAN (eds.). The neUl
Pa{'(I'fwe. A Dictiorlf1ry ofEconolllics, vol. 1 (Londres, Macmillan Press. 1988). ps_ 424-426 i. més
indirecramenr. S. TSURU. Sobre los esquemas de 111 reproducción. dins P. M. SWEEZY. Teoría del
tleSflrrollo mpill/lista (Madrid. Fondo de Cultura Económica. 1979).
15.
16_
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La segona equaci6 defineix els ingressos disponibles de la noblesa com la
part ingressada en conceptc de rendes dXI' menys els interessos i el principal a
pagar pels credits sol·licitats l'any anterior a causa de la seva propensió a viure
per damunt de les seves possibilitats,
Finalment, el grup dels prestamistes parasita els interessos pagats pels page~
sos i els nobles malbaratadors. 17
Es poden distingir dues fases en aquest procés de circulaci6 de l'excedent creat
per les explotaciones agraries, La primera és la seva absorci6 en forma de rendes
pels senyors i interessos de censals pels prestamistes i la segona és la redistribució de
part d'aquest excedent en favor d'aquest darrers quan els nobles s'endeuten.
La complexitat formal de l'expressi6 anterior, així com el fet que tots els seu s
elements siguin variables, circumstancia que pot donar lloc a complicadíssimes
trajectories historiques, justifiquen la seva conversi6 a l'estat estacionario
Malgrat es tracti d'una ficció, l'estat estacionari facilita descobrir l'estructura
basica de les connexions economiques entre els grups socials esmentats. Les
equacions passen a ser escrites com

{

P = (l-d) X ~ (1+i) (e-p)
N =d X - (1+ i) (S - N)
U =i (e - P) + i (S - N)

o bé, en una expressió més compacta,
p=
{ N

Cr.i) e=C: i )

(\-d, ) x

s- ( ~ ) x

U = i (e - P) + i (S - N)

FinalmL'nt, reordenant els termes,
(1 - d)X {

llX - S
U

e = i (e - P)

= i (S - N)
= X - (e + S)

on, com abans, e> PiS> N,

17, En I'expressió només figuren e1s interessos, ja que el principal recuperat és atorgat en
concepce ele nous ercdics. Hi ha, dones, un fans de capitals que es va prescant seqiiencialmcnt.
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Aq uestes expressions relatives a l' estat esracionari es poden convertir tacilment en un diagrama de tluxos com el que s'exposa a continuació:

La principalutilirar d'aquesta figura és, probablemenr. d'ordre pedagogic, ja
que permet visualirzar globalmcnt e1s tluxos de renda considerats entre cls tres
grups socioeconomics exisrenrs a la comarca de la Segarra a mirjan segle XVIII.

