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1 PRODUCTIVITAT AGRICOLES
A CATALUNYA (SEGLES XVII A XIX)
Introducció

La informació entorn de la productivitat agraria és sovint objecte d'estudis
i de treballs parcials. La productivitat agraria és un tema central per una etapa
de la historia de la humanitat en la qual aquella és el principal indicador de la
coniuntura econbmica i de les condicions de vida dels homes. B. H. Slicher van
~ a t h que
, ha posat repetidament l'accent en la necessitat de mesurar la productivitat agraria, ha insistit sobretot en la importancia econbmica dels yield-ratios
com un factor de rendiment digne d'ésser estudiat i mesurat.' És evident que
mesurar exclusivament els yield-ratios és insuficient, i que caldria tenir en compte molts més elements i factors per obtenir un esquema valid de valoració de la
productivitat agraria: superfície que ocupen els conreus, tecniques d'ús de la
terra, coneixement de les eines en ús, utilització d'adobs, mentalitat pagesa i
evidentment rendiment per hora de trebaI1. No és, perb, facil d'obtenir aquest
quadre complet i sovint només ens és permes, i encara parcialment, d'accedir
o conkixer aspectes limitats d'alguns factors de la producció agrícola que, indirectament, permeten valorar trets de les condicions generals de la productivitat.
Si l'estudi de la productivitat agraria dels segles XVIII i XIX comporta dificultats,
aquestes augmenten si ens situem a epoques anteriors. La informació agraria de
caracter econbmic en relació, per exemple, amb el segle XVII és bbviament escassa
i deficient. Aquí pretenem d'abordar el tema a partir sobretot d'un tipus de
fons o documentació encara poc explotada: les comptabilitats pageses i privades. El poc ús d'aquest tipus de fonts és determinat en gran part precisament
per la condició encara de privades en la seva major part. Segurament que un
esforc de recerques en arxius privats i adhuc públics oferirien forca material
d'aquest tipus.
Convé aturar-se en la validesa i la representativitat d'aquesta font perque
ha estat objecte de crítiques sovint precipitades i poc matisades. Aquest és,
creiem, el cas de Gonzalo Anes, per al qual els Ilibres de comptes de les explotacions agrícoles, valuosos en tant que permeten «constitz~irseries de precios
1. Entre la bibliografia que s'ocupa d'aquests temes es pot destacar: B. H. SLICHER
BATH:Yield ratios 810-1820, «AAG Bijdragenn 10 (1963); idem, Les probl>mes fondanzerztaz~xde la société pré-industrielle en Europe occidentale, «AAG Bijdragenn, 12 (1965),
ps. 3-45, i, també, J. RUWET:Mesure de la production agricole sous I'Ancien Régitne. Le blé
en pays mosan, «Annales», núm. 4 (1964), ps. 625-642; Troisieme Conférence Internationale
d'Histoire Économique (Munic 1965), 11, i Les fluctuations di6 prodztit de la dame (París i'Haia, Mouton, 1972).
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(...) semillas empleadas, cosechas obtenidas (con lo cual se pueden estudiar las
fluctzdaciones del rendimiento), salarios pagados y, en general, determinar los
costes He produccio'n y los ingresos totales obtenidos y, por todo ello, establecer
el balance, en cada año, de las explotaciones agricolas de que se trate»\ón
representatives únicament d'un determinat tipus d'explotació i deixen al marge
les parcelles exploi.ades pel petit i mitjii pages, tot falsejant-ne, per aquesta raó,
els resultats. Taml~éGoubert, en la seva intervenció a la Conferencia Econbmica de Munic, posava l'accent en aquesta singularitat: «En dehors de ces
grandes cultures, de ces grandes exploitations (...) il y a tout le reste, c'est-ddire la mdtitstde ties tout petits paysans parcellaires que nous connaissolzs tres
peu et tres mal et que nous ne connaltrons probablement jnmais tres bien, parce
qzl'on d a presque pus d'archives en Frunce, se rapportant d e u ~ . » ~
Ens sembla que aquestes afirmacions es basen en el supbsit que només les
grans explotacions registraven els seus balancos en els llibres de comptes, la qual
cosa no sernpre respon a la realitat. En efecte, i cenyint-nos al cas catala, I'extensió de la parceria ha fomentat l'existencia d'anotacions de collites i d'informació sobre la marxa de l'explotació cedida en concepte de parceria, ja que el
propietari, que percebia una part proporcional de la collita, estava interessat
a coneixer-ne els resultats i, si era el cas, millorar-los. D'altra banda, aquestes
explotacions gairebé mai no excedeixen l'extensió susceptible d'ésser treballada
pel mateix parcer i la seva família. No exclouen, doncs, la mitjana i petita explotació. Per aixb creiem viable, i de gran interes, la tasca d'establir comparacions
entre el comportainent d'explotacions de dimensió diversa i, fins i tot, entre
explotacions cedidirs en administració, arrendades i dirigides pel propietari.
Un altre problema és el caricter limitat des del punt de vista geogriific i
cronol6gic dels llibres de comptes. El material de treball condiciona, i l'investigadsr ha de sotmetre's a aquestes limitacions. A les restriccions alludides s'ha
d'afegir el fet que sovint les fonts, fins i tot les més interessants, no són explícites en relació anlb molts interrogants que se'ls formulen.
Ben sovint la documentació ofereix d'una manera subsidiaria les dades que
més ens interesseri, pel fet que l'objectiu del document, a la seva epoca, era
diferent a la funcidi que ara se li vol atribuir. Aixb esdevé tant amb els llibres de
comptes com amb altres fonts de cariicter indirecte: delmes, documentació fiscal,
estimacíons diverses. Per exemple, el delme -potser la font m6s utilitzadapresenta nombroses dificultats: per a deduir la producció a partir del delme cal
coneixer la taxa del delme, els productes sobre els quals s'aplicava, la superfície
delmada, el grau d!e responsabilitat a l'hora de pagar; factors que no sempre es
poden conkixer en la seva totalitat.
Sens dubte, un estudi complet de 1:i producció i de la productivitat hauri
d'utilitzar combinaidament aquestes diferents fonts, a fi de superar les limitacions que cadascuria d'elles presenta i obtenir el més ampli grau d'aproximació
a la realitat.
2. Las crisis uitk:olas. Cosechas, diezmos y precios en la comarca aviense: Resultados de
una primera confrontación, Separata dels núrns. 75-76 del «Boletín de la Universidad Gnnpostelana» (1967-1968),p. 252.
3. Actes de la Troisikme Conférence Lvternationale d'Histoire Économique (Munic
1915), 11 (Piorlztction et productiuité agricoles) (París - i'Haia, Mouton, 1968), ps. 102-103.

De tota manera, les limitacions no semblen superables ara per ara, i no
sembla adequat de subordinar qualsevol intent de treball a la necessitat de disposar d'unes preteses fonts més perfectes. Així, cal superar la precarietat de les
fonts i intentar la seva sistematització. Potser la manera d'emprendre el trebaU
de sistematització resideix a sotmetre la documentació, malgrat I'heterogeneitat,
a un conjunt de preguntes previament establertes que permetin &una banda
l'homogeneització d'aquelles noticies susceptibles d'ésser relacionades, i de I'altra verificar també aquells factors divergents que poden ésser també raonats
en el marc de I'esquema de treball. Aixb al mateix temps comporta eludir en una
primera fase de treball aquells factors aillats que no són susceptibles de ser
incorporats adequadament a I'esquema de treball previament elaborat.
Seguint el criteri apuntat sotmetrem I'heterogeneitat de les nostres fonts
als interrogants a que són sotmeses les fonts agraries quan es pretenen aclariments i informació en relació amb els fenbmens econbmics de producció i productivitat agraria.
Els cinc treballs que presentem intenten de situar-se en aquesta línia. Les
fonts utilitzades pertanyen basicament a comptabilitats pageses i a documentació d'arxius familiars, ja que un dels nostres proposits és de procurar de revalorar la informació que aporta aquest tipus de documentació en relació amb els
fenbmens de producció i productivitat. Diversos pel seu ambit cronolbgic (des
del segle XVII al segle XIX) i geogrific (diverses comarques del Principat de Catalunya), aquests treballs pretenen d'ésser una primera aportació destinada a cobrir el buit existent en aquest camp4 i una crida als estudiosos de la historia
agraria per tal que uneixin llurs esforcos en aquest sentit.

4. Algunes de les aportacions significatives per a Catalunya són les d'Emili GIRALT,
Técnicas, rendimientos y mutaciones agrícolas en una finca cotalana del siglo XVIII, a Premiere Conférence Internationale d'Histoire Économique. Stockholm, 1960, Mouton (Parísl'Haia), ps. 569-576, i Pierre VILAR,Catalunya dins Z'Espanya Moderna, Ed. 62 (Barcelona 1966), 111, ps. 591-624: estudi de les quatre torres de 1'Hospital de la Santa Creu; L'explotation agricole d'une propieté dans l'horta de Tdrrega, a Homenaje a Jaime Vicens Vives
(Barcelona 1967), 11, ps. 761-783, reproduit a Assaigs sobre la Catalz4nya del segle X V I I I ,
Curia1 (Barcelona 1973).

