L'economia camperola abans i en la primera
etapa de la industrialització. Informe general

per Andrzej Wyczanski i Jerzy Topokki

1. Notes introduct6ries
1 . Aquest treball no ha estat concebut com una descripció exhaustiva d e
la situació de l'economia camperola dbans del primer període de la revolució
industrial i durant aquest període als diversos paisos. És u n intent de desenvol u ~ a un
r model de la situació i les transformacions de I'economia camperola sota
les circumstincies que portaren a la revolució industrial i sota les circumstincies
de la seva difusió.
2. La revolució industrial prengué formes diferents i tingué lloc en períodes diferents a diferents ~ a i s o s : així mateix. existiren casos on sorgiren les condicions per a la revolució industrial sense que, tanmateix, tingués lloc fins diversos segles després (per exemple, Italia, els Paisos Baixos); finalment, la noció
d e primera revolució industrial aparegué a la literatura histbrica (J. Nef) - e n
n r i n c i ~ i .aixb no obstant. la deixarem fora de les nostres consideracions-.
En
aquest treball interpretarem la revolució industrial com un termini ad quem -no
pes en el sentit d'un moment cronolbgic, sinó de canvis qualitatius.
3. El tema no té limitacions cronolbgiques post quem estrictes i, per tant,
sera considerat en els termes dels Iligams creixents entre l'economia camperola
i e! món exterior -Iligams econbmics, sobretot-, que, en una etapa determinada, constitueixen els pre-requisits per a la revolució industrial i que són intensificats (tant en amplitud com en profunditat) per aquesta.
4. Aquest treball no és un resum sintetic d'investigacions més amplies,
sinó u n intent d e construcció Ibgica que mostri situacions i relacions determi-
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* Sise Congrés Internacional #Historia Economica, Copenhaguen, 19-23 d'agost de
1974 (Copenhaguen 1974).
Aquest treball, si bé ha estat preparat per dos autors, és el resultat indirecte d'un treball
col.lectiu. El problema fou discutit al col.loqui internacional organitzat a Bialowieza-Byalystok el 18-21 de setembre de 1973. Els papers presentats al col.loqui i a la discussió serviren
de base per a la preparació d'aquest treball. Aixb, tanmateix, no significa que els autor vulguin defugir de cap manera llur responsabilitat per la seva forma i el seu contingut. Les
persones següents, que prengueren part al colloqui, poden considerar-se coautors d'aquest
treball, en la mesura en que jutgin merescut: W. Achilles, E. van Cauwenberghe, C. Meitz,
J. P. Huttman, E. H. Pedersen, C . Poni, S. Tveite, 1. J. Thirski, 1. Wellmann, N. VuEo,
J. Goy, Chr. Jansen, H. Müller, E. Johansen, H. Madurowics-Urbanska, W. Dlugoborski,
A. Jezierski, W. Kula, A. Maczak, W. Rusinski, A. Wyrobisz i 1. Kostrowicka. Donem les
grhcies especialment al professor W. I<ula per I'ajuda científica oferta als autors.
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nades que sorgiren respecte a l'economia camperola en el moment en que «madurava» per a coexistir amb la revolució industrial. Tractant-se d'un intent, aquest
treball no s'esforca a donar respostes exhaustives, sinó més aviat a plantejar
qüestions i forjar :hipotesis que hauran d'ésser verificades i enriquides en el curs
de recerques futures.

II. Caracteritzaci'ó de l'economia camperola
1. En les riostres consideracions, el terme «tinenga camperola» denota
una unitat productiva econbmica de caracter agrícola i ramader, territorialment
estabilitzada i, en principi, d'unes dimensions que en permetin l'explotació per
part d'una familia per a la qual constitueix la font principal de manteniment.
2. A causa d'aquestes dimensions, de l'organització del treball, de la combinació d'elements; de producció i consum, la tinenca camperola esta lligada a
la noció de familia camperola, de la seva coherencia, la seva estructura interna,
el ritme del treball, els costums i la mentalitat dels seus membres. Els canvis
que experimenta 211llarg dels segles foren bastant lents.
3. L'evolució de l'economia camperola en el decurs dels segles podem
formular-la com el pas gradual d'una ideal cellula econbmica i social d'un caracter
gairebé tancat de producció-i-consum, amb atributs d'autoreproducció, a la forma
d'un taller productor, plenament lligat al món exterior per la seva producció,
consum, forca de treball i experiencia.
4. L'econoniia camperola pot ésser considerada histbricdment des de diversos angles -econ;jmic, social, cultural, etc.-. En aquest treball, ens centrarem
en les seves funcions, que examinarem en termes de producció i forca de treball;
també tindrem en compte el nivel1 de coneixement i I'habilitat camperola com
una condició per a les decisions econbmiques i llur execució.
5. En el pedode de desenvolupament que estudiem, l'economia camperola
se'ns apareix en dues situacions socials i legals diferents: com una propietat noitidependent i com una propietat independent. Pensem no tant en els problemes
de propietat legal i formal de la terra i de la plena propietat, sinó més aviat en
tot I'embolic de condicionants resultants de les dependencies legals i generadors
de conseqüencies econ6miques definides respecte a la tinenca camperola i els
seus ingressos, a saber:
a) en una itinenga no-independent (dins el marc de la servitud personal,
d'una servitud de la gleva més estricta, d'un arrendament a curt terme), una
serie de decisions econbmiques relatives a la tinenga camperola són fetes des de
fora d'ella i des del punt de vista dels interessos d'una propietat superior a la
camperola; aquesi. sistema fou eliminat per les reformes agraries, dutes a terme
a la majoria dels paisos europeus al segle XIX;
b ) en una tinenga independent (després de la manumissió o sota un arrendament a llarg terme), les decisions econbmiques basiques es prenen dins la
tinenga camperola i dins el marc dels seus interessos tal com els concebien en
aquel1 moment; aiixb, per la resta, no exclou decisions a voltes imposades des
de l'exterior -en aquest cas per l'estat.

6. La tinenca camperola -inicialment, almenys- es caracteritza pel fet
que tebricament podia existir (com ja hem indicat) corn una unitat quasi authrquica, sense Ilacos amb el món exterior, perque la seva prbpia producció podia
satisfer les necessitats bisiques de consum de la família, la reposició dels mitjans
de producció (llavor, bestiar, etc.) hi podia tenir Iloc, la forca de treball també
podia ésser reposada, i el caricter repetitiu del treball no exigia complementar
els coneixements i l'experiencia posseides.
7. En realitat, l'economia camperola de tipus autirquic no existia a causa de:
a ) fluctuacions del nivel1 de producció; corn més baixos són els nivells
de conreu i menors les possibilitats d'acumulació, més grans eren aquestes fluctuacions;
b ) la impossibilitat de satisfer mitjanlant la producció prbpia totes les
necessitats de consum (per exemple, la sal) o les necessitats productives (per
exemple, les eines de metall);
C ) les fluctuacions naturals de la forca de treball a disposició (les dimensions i l'estructura de la família) alhora amb fluctuacions estacionals de demanda
de f o r ~ ade treball dins la tinenca;
d ) la impossibilitat d'aillament complet de la influencia exterior i de les
pressions d'altres unitats i institucions (la comunitat, el senyor feudal, l'Església,
l'estat).
8. La noció d'economia camperola tancada, autosuficient, ens sera, aixb
no obstant, útil en futurs raonaments nostres perque:
a ) podem utilitzar-la corn a punt fiducial per a afirmar I'avanc de l'evolució
de l'economia camperola (una evolució concebuda corn si s'allunyés d'aquest
«tipus ideal»);
b ) l'economia camperola revertia a formes de relativa autosuficiencia corn
a mitji de sobreviure en períodes difícils de regressió o depressió econbmica.
9. L'economia camperola, per norma, no apareix aillada, sinó dins el marc
espacial del llogaret i dins el marc social de la comunitat rural. Aixb afecta la
seva situació econbmica (treball obligatori al camp, ús conjunt de la terra), la
seva situació social (solidaritat i comunitat d'interessos i aspiracions) i la seva
situació cultural (similaritat d'idees i models). Tanmateix, les institucions del
poble i la comunitat no són pre-requisits necessaris per a l'existencia i el funcionament de l'economia camperola i, amb vista a simplificar la nostra argumentació, no entrarem a analitzar-les més de prop.
III.

La tinenca camperola no-independent

1. Una tinenga camperola no-independent, aixb és dependent -sota un
sistema de connexions de dret públic i dret privat- d'una altra unitat econbmica superior (per exemple, I'estat o el senyor feudal), té dins d'aquesta unitat
una definida funció subordinada; el grau de dependencia i les condicions normals
permeten un marge més o menys ample o estret d'independencia a la tinen~a
camperola -sobre la base, tanmateix, d'una divisió fixada i a voltes molt dife-
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renciada dels ingressos en forma de productes, serveis, treball o contribucions en
moneda-. A part aquesta participació en els ingressos d'una propietat camperola
en virtut de la dependencia legal, existeix també la participació en el redit d'una
propietat camperola per part de I'estat, sovint de 17Església, a vegades també
de la comunitat -encara que aquestes institucions reclamin drets semblants
respecte a les tinences independents.
2. Segons el nivell de la seva producció, una tinenqa camperola no-independent pot trobar-se en situacions diferents, a saber:
a) Quan la producció d'una tinenqa camperola correspon en principi a
les seves necessitats relatives al consum ( i a la reproducció), ens trobem normalment davant d'una inena d'unitat de subsistencia, on els serveis per a l'exterior
(per exemple, a favor del senyor) es donaven en forma de treball o serveis. A la
practica, tanmateix, les tinences camperoles amb una producció i un consum
equilibrats són extremament rares; se'ns presenten com una font de manteniment per a la forqa de treball utilitzada en una altra part (la reserva senyorial,
la manufactura), o també com a tinences auxiliars (a principis de l'edat mitjana),
en tots dos casos en el supbsit que aquestes tinences tinguin un excedent considerable de mii d'obra. Nominalment, tanrnateix, aquesta tinenca no és lligada
al món exterior per la seva producció i el seu consum, i la seva existencia pot
ésser resultat de decisions preses al marge d'aquest.
b ) Quan la producció d'una tinenca camperola no aconsegueix de cobrir
les seves necessitats de consum ( i reproducció), el deficit existent dóna per resultat, d'una banda, la manca de producte excedent per a portar al mercat o per a
cobrir possibles prestacions en especies (tributs, delmes) i, de I'altra, la necessitat d'obtenir els productes que falten de 19exterior. Com l'altre tipus de tinenca,
pot funcionar sobre la base d'una ma d'obra excedent que li permet d'obtenir
els mitjans que mariquen ja sia directament (per exemple, batre a canvi d'una
part del gra, treballar per menjar o per una assignació en especie), o indirectament (per exemple, per treball remunerat en metiililic). En aquest punt caldrh
fer notar que, ateses les possibilitats limitades del campero1 de prendre decisions,
existeix una tendencia, bé a elevar el nivell productiu de la propia explotació
si aix6 és factible, bé a fer marxar una part de la família, principaliilent els
adolescents, de l'explotació, o -finalmenta reduir el consum (subnutrició)
i la reproducció (una sembra espargida, desfer-se del bestiar més difícil d'alimentar, com ara substiti~irels cavalls per bous, etc.). Les tinences d'aquesta classe
se'ns apareixen com una variant de la deficient unitat de subsistencia, creades
pel factor superior i encaminades a asegurar la forca de treball, per exemple, per
a la reserva senyorial; en aquest cas, també pot sorgir el problema dels mitjans
per a defugir certes prestacions.
Una tinen<:a camperola no-independent pot trobar-se en una situació
C)
en que el seu limitat excedent productiu sigui apropiat per factors superiors,
per exemple, pel seriyor en forma de tributs, per 1'Església en forma de delmes
i per l'estat en forrria de tributs en especie, encara que aquest darrer fenomen
era molt infreqüent en el període estudiat. En lloc de tributs fixos, també pot
tenir lloc -princip,alment en circumstiincies d'una economia més desenvolupada- una divisió de collites del tipus de la parceria, el pagament de l'arren-

dament en especie, etc. En aquest cas, pensem en la situació en que la tinenca
camperola té un excedent productiu que li permet de defugir les seves obligacions pero encara no de portar el seu producte al mercat; el producte sovint
arriba al mercat a través del senyor, 1'Església o I'administració, pero aixb té
lloc dins les activitats econbmiques dutes a terme per aquestes persones o institucions. En una tal situació, l'economia camperola no esta lligada tebricament
al mercat corn a productor, i resta corn a consumidor -si, en el darrer cas,
ometem possibles ingressos obtinguts fora de la tinenca-. Una certa variant de
la situació suara descrita ocorre quan les chrregues monethries (renda, impostos)
obliguen el camperol a vendre tot I'excedent per tal de Iliurar-se'n. La tinenca
camperola esdevé, doncs, fins a un cert punt, un productor lligat al mercat pero
no encara un consumidor de productes no-agrícoles disponibles en el mercat.
En conjunt, és un tipus d'economia bastant infreqüent a la practica i resultant
de decisions externes i no de les decisions del pages mateix; els seus interessos
e! forcaran a incrementar l'excedent per tal d'obtenir-ne una part per a la seva
disposició (a través de l'increment de producció o la reducció del consum), o a
aprofitar-se de la possible reserva de forca de treball o, finalment, si els seus
coneixements i la situació ho permeten, a cercar vies de reduir els obstacles
exteriors.
d ) Una tinenqa camperola no-independent que tingués a la seva disposició
un excedent productiu -després de fer cara a les seves necessitats i de lliurar-se
de les chrregues externes- permetia al pages una certa capacitat de maniobra
econbmica i, possiblement, d'assolir directament el mecanisme de mercat. Aquest
excedent podia utilizar-lo per a acumular reserves en el cas de males collites
(estabilització de la situació de la tinenca), o corn a mitja d'incrementar la producció (extensió de la ramaderia, espessiment de la sembrada o de l'extensió de
la zona sembrada); en circumsthncies més primitives, podia utilitzar-lo corn a
mitjh d'intercanvi per d'altres productes que necessités o a canvi de treball i
prestacions; finalment, aquest excedent podia vendre'l per diners, que oferien
un camp de maniobra més ampli. En aquesta situació, la tinenca camperola
esdevenia lligada al mercat que els seus productes assolien, i les possibilitats
futures de decisions econbmiques i de determinar la posició de la tinenca camperola depenien de la manera en que es gastaven els diners obtinguts així.
e) Si bé la tendencia del camperol a portar els seus productes al mercat
no necesita cap motivació especial, la manera de gastar els diners obtinguts
resta una qüestió personal. Aixb no és aplicable, naturalment, a les chrregues
monethries suara esmentades, sinó a la manera d'utilitzar els fons per als propis
propbsits i necessitats. La manera més simple era comprar els béns de consum
necessaris, corn la sal, les begudes, la roba i el calcat, els utensilis domestics, etc.
En aquest respecte, existien necessitats constants, i satisfer-les era qüestió només
de tenir mitjans per a comprar-les. D'un caracter més estrictament econbmic
podien ésser les compres amb vista a la inversió, corn la ramaderia, eines, a vegades materials de construcció -encara que sovint substituint els mitjans desgastats per uns de nous més que no pas expandint els instruments productius-. Una
tendencia natural consistia també a guardar una part dels diners corn a reserva
per a les despeses extraordinaries; aquesta reserva s'utilitzava a vegades per a

12

A. WYCZANSKI 1 J. TOPOLSKI

obtenir ingressos addicionals, per exemp!e, a través de préstecs a curt tertnini.
Cal fer notar que en les condicions d'una tinenga camperola no-indepeiident,
aquesta acumulacitj de reserves monetiries -si és que era possible- implicava
sovint el perill quí: el senyor apugés les carregues, el qual podia apropiar-se així
de l'excedent monetari de la tinenca camperola.
f ) La tendencia natural de la tinenga camperola que obtenia un excedent
monetari de la seva producció seria l'expansió a través de les compres de terra
i de ramat, el lloguer de treballadors, etc., per tal d'obtenir un increment addicional dels ingresaos. En la situació de la tinenga camperola dependent, aixb
tenia lloc rarameni:, per dues raons. En primer Iloc, el principi d'ocupar un lloc
determinat en I'estructura social i d'acontentar-se amb el que hom tenia era
impliament proclainat i sembla haver estat profundament arrelat en la mentalitat
camperola; aixb rio contribuya a imprimir dinamisme a l'economia. En segon
Iloc, l'expansió d'ima tinen~acamperola no-independent implicava nous obstacles i depenia de la decisió del senyor i no del pages, que per el1 mateix no
podia comprar un altre tros de terra, augmentar signiíicativament el ramat que
pasturava als terrenys comunals, etc. Només podia llaurar d'amagat les terres
comunals i incrementar el ramat a poc a poc; en circumstincies extremament
favorables, podia arrendar a curt termini terra vacant, no utilitzada per d'altres.
En resum, podríern dir que la dependencia legal no era, en conjunt, favorable
a l'expansió i al de:senvolupament dinimic de l'economia camperola, tant perque
una part consider:ible dels ingressos eren interceptats pel senyor, com perque
aquesta part podia esser ficilment augmentada arran d'una expansió de l'economia camperola. Un creixement dinamic de l'economia camperola exigia la restricció i després 1'abol:ició de la dependencia legal, que no tan sols reduia les possibilitats d'acumulació, sinó que posava en qüestió els avantatges d'incrementar
la producció.
3. Una tinerica camperola no-independent pot trobar-se en diferents situacions, segons les proporcions de la forca de treball a la seva disposició, a saber:
a) Una tinenca camperola que tingui a la seva disposició tanta mh d'obra
com necessiti, és més aviat una noció tebrica, que denota a la practica una tinenca
que no utilitza mli d'obra exterior i que no subministra la seva ma d'obra a
d'altres tinences. Aquesta situació no requereix en absolut que la quantitat de
m i d'obra disponible correspongui estrictament a la demanda, especialment amb
vista a la intensificació estaciona1 del treball al camp. Caldria recordar, en aquest
respecte, que les tinences camperoles no-independents tenien, per norma, l'obligació de donar treball o serveis no pagats al senyor i, per tal de complir-la, calia
tenir una certa reserva, a vegades forga considerable, de m i d'obra dins de la
tjnenga camperola.
b ) Un deficit de mh d'obra en una tinenca camperola pot resoldre's simplement llogant forga de treball addicional de forma permanent o estacional.
Aixb, tanmateix, no és sempre factible en una tinenca no-independent; depen
tant de I'obtenció d'una producció excedent per a remunerar els homes coiitractats -la qual cosa és relativament ficil-, com de trobar m2 d'obra Iliure, la
qual cosa és normalment difícil en un sistema de servitud estricte. Tant l'increment de I'eficicia del treball (en el període anterior a la mecanització) com la

variació de perfil de l'economia (per exemple, passant del conreu de la terra a la
ramaderia) rarament podien entrar en joc, naturalment, perque aixb depenia del
consentiment del senyor de la terra, com també una reducció de la superfície
agrícola o la remissió del treball i els serveis obligatoris amb diners. D'altra
banda, incomplir el treball obligatori o reduir a la practica l'extensió dels conreus (per exemple, reduint l'area de sembra), sense el consentiment del senyor,
era exposar-se a greus conseqüencies, inclosa l'expulsió del pages de la seva
tinenca. A la practica, per tant, el resultat fou una certa extensificació de la
producció (despesa reduida de treball per unitat de superfície), amb una tendencia al mateix temps a engrandir la família (mantenint parents més llunyans,
matrimonis rnés joves). Sembla, de tota manera, que el deficit perdurable de
forca de treball tingué conseqüencies serioses: un declivi de la producció a les
tinences camperoles, i fins i tot la perdua de la propietat per part de la família
camperola. Aixb és clarament comprovat en casos en que el senyor prengué llurs
tinences a famílies camperoles senceres.
Tinences camperoles no-independents que tinguessin a la seva dispoC)
sició un excedent de ma d'obra, un excedent real adhuc després de prestar el
treball i els serveis obligatoris, semblen haver estat freqüents, especialment si
hom té en compte períodes de petita intensitat de treball al camp. Des del punt
de vista dels interessos del pages, aquest excedent, si no es posava en explotació,
podia comportar -segons les seves proporcions- una reducció i fins i tot una
eliminació del producte excedent per a la venda, i, per tant, un retorn a una
economia rnés tancada. La solució rnés simple a una tal situació consistia en el
fet que la m i d'obra excedent, com ara els adolescents, marxessin de l'explotació
de manera permanent o bé estacional; aixb, tanmateix, depenia del consentiment
del senyor a qui no li interessava perdre els seus serfs o fins i tot la m& d'obra
de reserva al poble. A la practica, aquestes prohibicions eren eludides en part,
especialment pel que fa al treball estacional, pero aixo no era sempre suficient.
D'altra banda, a I'abast de les prbpies decisions econbmiques del pages hi havia
basicament la reducció quantitativa de consum (subnutrició), la seva reducció
qualitativa (menjar els productes rnés barats per tal de vendre els més cars),
i tendencies maltusianes (matrimoni tarda). Només en una petita mesura el
pages podia trobar una solució a les seves dificultats tot canviant el perfil de la
seva economia (per exemple, l'expansió de l'horta, la reducció de la ramaderia),
perque qualsevol canvi important en el perfil productiu de la tinenca camperola
depenia d'una decisió presa pel senyor, i no pel pages. Finalment, les possibilitats d'obtenir uns possibles ingresos addicionals del treball artesa (per exernple,
teixint) dins la tinenca camperola i utilitzar la m& d'obra excedent d'aquesta
manera, depenia de factors externs (per exemple, desembocament mercantívol,
especialització regional).
4. Una tinenga camperola no-independent pot trobar-se en diferents situacions, segons el nivel1 de coneixement i experiencia del pages que la porti, a
saber:
a ) En principi, un fenomen típic observat al llarg de diversos segles era
un coneixement agrícola més aviat estable, tradicional, transmks de generació
en generació i que corresponia a les necessitats de l'economia camperola en un
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estadi determinat de desenvolupament. Aixb, d'altra banda, no exclou una acumulació gradual d'experiencia i observacions per part dels pagesos; n'és una
prova l'extensió de l'ús d'utensilis de treball millorats (com ara arades, rascles
i d'altres eines amb parts de ferro), o millores en els metodes de conreu (una
llaurada més atenta, una fertilització més bona, que va més enílii del sistema
de tres camps, etc.). Aquests canvis tenien lloc lentament, tot i que els observ a d o r ~trobaven a voltes que l'experiencia del pages en aquest respecte era
superior al coneixement dels qui treballaven les finques del senyor.
b ) Amb un nivell de coneixements agrícoles generalment estable entre
els pagesos, hi havia en aquest aspecte exemples de deficiencia relativa. La incompetencia en l'agricultura, anomenada sovint despreocupació, podia portar al declivi gradual de la tinenca camperola o a la interferencia exterior, de manera
que el pages era desposseit de la seva tinenca pel senyor. En un període més
tarda, en els anys en que es propagava el desenvolupament de l'agricultura, sorgiren tendencies per part del senyor a diseminar el coneixement agrícola entre
els pagesos que ha volien; fou, tanmateix, un període de reforma de l'estructura
agraria i d'emancipació de les tinences camperoles, i aquests fenbmens difícilment
poden ésser considerats com a característics de l'economia camperola no-independent, la qual, després de tot, era en decadencia en aquel1 moment.
L'acumulació de coneixements i d'experiencia podia portar a la situaC)
ció en que els coneixements del pages excedissin les necessitats de la seva propia
tinenca. Aquests coneixements no provenien de l'educació escolar, perquh l'educació directament accessible al pages (corn ara les escoles parroquials) no oferien
gaire en aquest respecte, i per al fill del pages que anés a la ciutat a estudiar el
retorn al poble i a l'agricultura era, per norma, exclbs. D'altra banda, tanmateix,
les condicions deteriorades de I'agricultura, el grau creixent d'interceptació de
l'ingrés per part del senyor o d'institucions externes, podia portar a una desproporció entre allb que en realitat succeia i allb que podria haver existit i les
condicions en qu?, podria haver funcionat l'economia camperola en opinió del
pages. Aixb meni. a tensions socials, a diverses formes de resisthcia pagesa
- d e s d'evitar les ciirregues, o fugir, a la lluita directa-. Respecte a aixb cal
dir que les idees ldels pagesos sobre allb que haurien d'ésser les coses no eren
-sobretot al principi- de cariicter constructiu, és a dir, no postulaven canvis
a res de nou, sin6 que eren d'un cariicter peculiarment conservador, és a dir,
demanaven una restauració de les antigues relacions, realment o fictíciament
millors, i actualmirnt inexistents.
5. Una tinenca camperola no-independent es trobava, per norma, en una
situació que oferia~poques possibilitats de desenvolupament pel que fa a la producció, la utilització de la ma d'obra, i el nivell de coneixements i d'habilitat
agrícoles. Era difícil d'atenyer un creixement significatiu de la producció i de
convertir-la en producció de mercaderies, assolint així un consum creixent; també era difícil d'aconseguir una millora important en la utilització racional de la
mh d'obra, o en el coneixement i la perícia agrícoles. De qualsevol manera, el
desenvolupament de les tinences camperoles no-independents progressii molt a
poc a poc, de manera vacillant, i per norma amb retard en comparació de les
tinences camperoles que havien esdevingut independents abans. Al mateix temps,

tanmateix, les tinences camperoles no-independents eren menys exposades a ésser
afectades per canvis desfavorables en el mercat; essent menys lligades al mercat,
els era més facil de sobreviure a les depressions, i a vegades obtenien ajuda i
protecció del senyor de la terra, el qual, per norma, no estava interessat en la
fallida i ruina &una tinenca camperola: després de tot, compartia els seus
ingressos.

IV. La tinenca camperola independent
1. El terme «tinenca camperola independent» no denota necessariament,
al nostre parer, només una tinenca camperola que és plena propietat del pages
en les condicions de la situació de mercat de l'era ca~italista.També incloem en
aquesta categoria tinences de les quals el pages només era l'usufructuari, pero
en condicions fixes a llarg terme, i en que les decisions econbmiques són deixades a mans del pages que explota la tinenca. La qüestió per a nosaltres no és
tant la divisió dels ingressos (per exemple, a través d'un arrendament fixat d'antuvi), sinó la independencia en l'agricultura, la possibilitat de determinar I'aprofitabilitat i la capacitat de guany de la tinenga sense referir-nos a factors externs
(excepte la influencia de I'estat, naturalment) que regulin la seva estructura,
el perfil, l'organització i l'aprofitabilitat.
2. La situació d'una tinen~acamperola independent depen en primer lloc
de si té un excedent productiu o no.
a) Com en el cas de la tinenca no-independent, una tinenga camperola
amb una producció de proporcions corresponents a les necessitats del seu propi
consum ( i reproducció) és un fenomen rar, tant per la impossibilitat d'aillar-la
del món exterior, com perque una tal regulació de la producció en proporció
a les necessitats no seria gens remunerativa. Per tant, pot existir i funcionar
només en el suposit que tingui a disposició una m i d'obra excedent utilitzada
per a assegurar els mitjans necessaris per a descarregar-se de les obligacions exteriors (impostos sobretot) i els productes requerits dins de la tinen~amateixa.
b ) Una tinenga camperola independent la producció de la qual no cobreixi
les seves propies necessitats de consum ( i reproducció) és també un cas peculiar,
incompatible amb la noció de tinenca camperola com a unitat economica. Només
pot existir normalment en la mesura en que posseeix un excedent considerable de
mas d'obra -pero aleshores esdevé una de les fonts de manteniment de la família camperola, més que la base principal de la seva existencia-. Tanmateix, l'existencia d'una tal tinenga que no satisfa plenament les necessitats de la familia
camperola ofereix a les altres explotacions o unitats industrials de la rodalia més
prbxima la possibilitat d'obtenir m&d'obra permanent o estaciona1 particularment
barata. D'altra banda, en el cas que no hi hagi possibilitat de collocació a la
rodalia o fins i tot en absencia de m& d'obra excedent, la situació esdevé difícil
de resoldre perque un increment de la producció a través de la intensificació
o especialització (com és ara un canvi del perfil de l'economia) requereix per
norma considerables despeses financeres; aix6 és usualment impossible per als
propis recursos i el credit és difícil d'obtenir i només en un període posterior
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a aquest. El que restava a I'abast de les possibles decisions dels pagesos era
o una drastica reducció del propi consum o bé abandonar la parcella totalment
o parcialment.
Una tinenc;a camperola independent que obtingui un excedent producC)
tiu és, en principi, un fet típic d'aquesta mena de tinences -i aquest és l'element
decisiu de llur real independencia econbmica-. En absencia d'una dependencia
estreta del senyor, aiquest excedent pot ésser dut en gran part al mercat, encara
que en el cas d'aquestes tinences, també, pot tenir lloc I'acumulació de reserves
en previsió de males collites, o bé la utilització de l'excedent per a una expansió
de la producció o per a l'intercanvi directe de productes per altres productes
o serveis necessaris. Quan I'excedent té proporcions limitades, una millora del
nivell de consum intern dins la tinenca camperola sera menys probable.
d ) La variant més interessant a les nostres consideracions i, a la practica,
probablement la mlis interessant per al pagb també, consisteix a vendre el
producte excedent cle la tinenca i a disposar dels diners així obtinguts. Les despeses inclouran naturalment els pagaments obligatoris (impostos, possiblement
arrendaments) que rio són subjectes a la lliure opció econbmica del pages. Depen
de la propia decisió del pages, d'altra banda, la manera d'emprar els diners obtinguts per a les despeses de consum, com la compra de certs productes alimentaris
(sal, begudes, etc.) -encara que respecte a aixb els costums de consum dels
pagesos canvien molt a poc a poc-;
després, la compra de certs productes artesans (teles, eines de la casa, etc.). Una categoria a part de les despeses comprendria les compres relacionades amb el funcionament normal de l'explotació (per
exemple, reposició de les eines gastades, compres de bestiar jove, etc.). Si, després d'haver fet cara a aquestes necessitats corrents, el pages aconsegueix de
guardar una mica de diners sobrers, es troba davant I'alternativa d'expandir la
seva tinenca i la seva producció, o d'utilitzar els diners d'una altra manera
(reserva per a les futures despeses, usura a petita escala, etc.).
e ) La decisió d'emprar els diners guanyats per a una expansió addicional
dc la tinenca camperola i de la seva producció pot ésser duta a terme de dues
maneres. En el primer cas, es tractaria del desenvolupament extensiu, és a dir,
d'engrandir les dimlensions de la tinenca per tal d'assolir un increment corresponent de la produ~zciói dels ingressos. En principi, per tant, seria qüestió de
comprar un altre tros de terra (o, possiblement, prendre un arrendament
addicional), comprar més bestiar i eines, engrandir les construccions agrícoles, llogar treballaclors permanents o temporers. Un tal programa és conseqüent amb la manera de pensar tradicional del pages, i no requereix nous coneixements o experiencia; d'altra banda, exigeix considerables despeses de diners
(especialment per a comprar terra), i és condicionat, doncs, per una acumulació
perlIongada de mitjans financers o per l'obtenció d'un credit -cosa que no sol
passar en el primer període. La forma més freqüent d'una tal expansió tradicional d e la tinenca i de la seva producció consistia en un complement gradual
del seu equipameni: (estoc, eines, edificis), a arrendar o comprar trossos de
terra, per a assolir iin engrandiment de la tinenqa i de la seva producció després
d'anys d'estalvis i esforcos.
f ) Exigint uria manera de pensar diferent i, sobretot, un distint nivell de

coneixements i experiencia, així com un cert discerniment respecte a la situació
del mercat, trobem les inversions en una tinenca camperola destinades a incrementar la seva profitabilitat tot canviant el perfil productiu. En un cas així, pot
prendre's la decisió de canviar el centre de gravetat a l'exploració, per exemple,
de la producció cerealícola a la producció animal (per als productes lactis, carn
o llana) -que requereix la compra de bestiar, una expansió dels edificis i la
producció d'aliments-. Una altra decisió pot concernir el conreu de noves classes de plantes de consum (per exemple, patates, blat de moro) o de farratge (per
exemple, les plantes papilionacies) que exigeix una altra vegada un cert discerniment en les condicions del mercat i una quantitat adequada d'habilitat. Finalment, pot tractar-se de la producció de plantes industrials (lli, tabac, oleaginoses, etc.).
g) Unes exigencies similars es plantegen pel que fa a una intensificació
de la producció continuada, a través de metodes de conreu més racionals (un
sistema diferent, fertilització incrementada, selecció de la llavor), l'ús d'eines
més bones, noves especies animals, etc. Tanmateix, només aquesta intensificació,
concebuda en general de la producció d'una tinenca camperola sense canviar-ne
el perfil, és particularment difícil perque exigeix coneixements i habilitats de
nou tipus i a la practica s'estén al llarg de molts anys i generacions, i per norma
és més lenta que la possible especialització fragmentaria esmentada més amunt.
Com ja hem indicat, I'especialització i la intensificació de la producció resulta
d'un discerniment en afers de mercat; un bon coneixement del mercat pot portar
a futures innovacions -en aquest cas relatives a la forma, el temps i el lloc de
les vendes, per tal d'obtenir condicions més convenients i un increment addicional dels ingresos.
3. La situació de la tinenca camperola depen també fins a un cert punt
dels recursos de la mA d'obra de que es disposa, a saber:
a ) Podem suposar l'existencia de paritat entre la quantitat de m& d'obra
necesitada per una tinenca camperola i la quantitat posseida; aixb, tanmateix,
seria una suposició tebrica que significa que un tal equilibri és econbmicament
justificat, perb a la practica és difícil d'esbrinar. Caldria subratllar, malgrat tot,
que acostar-se a aquest equilibri és molt més facil en una tinenca camperola
independent que en una de no-independent, a causa de la possibilitat d'afluencia
i reflux de la mA d'obra.
b ) En una tinenga camperola independent pot existir un deficit de m&
d'obra de que es disposa en relació amb les necessitats. Aquesta situació és
relativament facil de resoldre quan existeix una oferta de mA d'obra al camp
i quan la relació entre salaris i els preus dels productes agrícoles és favorable
a l'arrendador. Amb tot, aquestes circumstancies no són sempre presents, especialment respecte a la relació de preus i als mitjans de que disposa la tinenca
camperola per a la remuneració de l'obrer llogat temporalment o permanentment.
Quan la primera solució, és a dir una addició a la ma d'obra, és difícil, aleshores
existeix una segona solució possible: una reducció de les dimensions de la tinenca
(venent o arrendant una part de la terra). En realitat, el pages rarament decidia
de prendre la darrera via. Més aviat, per la forca de la inercia, passaria a un
sistema més extensiu d'economia (menys despesa de treball per unitat de super-
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fície) -la qual cosa, naturalment, afecta l'aprofitabilitat de I'agricultura-. Sovint
apareix, doncs, la tendencia a engrandir la família camperola (posant parents
més llunyans sota e1 propi sostre, matrimonis més joves), tot i que aixb no reporta
efectes rapids.
Finalment, u.? bon discerniment en les tecniques agrícoles i en la situació
del mercat poden portar a un canvi en el perfil productiu de la tinenca en passar
d'una producció més consumidora de treball a una de menys consumidora de
treball (per exemple, l'expansió de la ramaderia a expenses de l'agricultura) o, en
temps posteriors, a una mecanització gradual de les feines més Ardues (per exemple, la sega del farratge, batre). PeI que fa a l'econoinia camperola, tanmateix,
aquests canvis, per norma, vénen després dels límits cronolbgics de l'etapa inicial
de la revolució industrial.
c ) En una 1:inenca camperola independent, especialment en una de petita,
pot existir un excedent permanent de ma d'obra. Aquesta situació pot tenir
efectes determinarits -des de resignar-se a la situació amb una passivitat total
a utilitzar la m&d'obra excedent com un factor de desenvolupament-. En el primer cas, la presencia de ma d'obra excedent té efectes negatius, ja que el possible excedent productiu destinat a la venda es redueix; mena també a restriccions quantitatives i qualitatives del consum i a tendencies maltusianes. El manteniment &una tal subcollocació rural latent no oferia cap mena de possibilitats
per a un desenvolilpament de la tinen~ai podria ésser només una etapa de transició; una solució més correcta consistia en el fet que una part de la m i d'obra,
en particular els adolescents, deixessin la masia permanentment o peribdicament.
Una tal marxa de la masia depenia, és clar, de les possibilitats de trobar feina
-al poble o a la ciutat-, en particular en empreses i serveis artesans, més tard
en la naixent indiistria. Tanmateix, ja que al mercat de treball la demanda no
era sempre prou forta, i abandonar el poble o la masia exigia sobrepassar una
barrera psicolbgica, una solució no pas menys freqüent consistia a guanyar-se
difícilment la vida, temporalment o permanentment, dins de la tinenca. Aixb
podia implicar feina de tipus artesa (teixint, fent roba, etc.), pero solucions
d'aquesta mena exigien un marketing organitzat, com a mínim en forma de desemborsament o d'iniciativa de l'exterior. Cap de les situacions citades més ainunt
no tenia un efecte: dinamitzador sobre la tinen~acamperola mateixa; frenaven
possibles innovacions en I'agricultura i sobretot obstruyen la mecanització del
treball; si no era que estalvis addicionals regulars o freqüents dels membres de
la família camperola donessin per resultat practicament un canvi en l'equilibri
de m& d'obra, la Idesaparició del seu excedent i l'afluencia de diners estalviats
fora de la masia.
La utilització de la m i d'obra excedent dins la tinenca camperola era difícil,
ja que exigia coneixements addicionals i mitjans financers més o menys grans.
Una manera d'emprar aquesta reserva de m i d'obra consistia a canviar el perfil
de la producció o d'una seva part, o en Ia plena especialització en una producció
més consumidora de treball (per exemple, horticultura orientada al mercat) si les
condicions de venda ho permetien (per exemple, la proximitat de la ciutat).
Rasant-se en el beijtiar i la m i d'obra a disposició, hom podia també emprendre
feines especialitzacles de transport, especialment en el període anterior a l'expan-

sió dels ferrocarrils. Finalment -aixb, tanmateix, exigia mitjans financers considerables- hom podia expandir la prbpia tinenca i fer-la rendible basant-se
en mitjans obtinguts de treballar fora d'aquesta tinenca o en el cr2dit, perque
l'autofinancament de I'expansió d'una tinenca amb un excedent considerable de
mh d'obra era molt difícil d'aconseguir.
4. La situació d'una tinenca independent depen fins a un cert punt del
nivell de coneixements i d'experiencia del pagGs propietari de la tinenca, a saber:
a) Quan els coneixements i I'experiencia d'un pages són a un nivell estable, que es corresponen amb les necessitats de dirigir una explotació a un estadi
donat de desenvolupament, podem parlar només d'economia camperola tradicional sense perspectives de creixement. Aquesta és, tanmateix, una concepció
més aviat teorica, perqu2 fins i tot en el procés de transformacions molt lentes
té lloc una acumulació gradual d'experiencies i observacions que poden donar
resultats en circumsthncies favorables.
b) Casos en que els coneixements són inadequats per a les necessitats
d'una tinenca camperola són més perceptibles en l'observació, ja sia a escala
individual o a escala social; en el darrer cas, observant els canvis que ocorren
en l'agricultura d'alguns paisos i que tenen lloc en particular en tinences més
grans (per exemple, en grans finques hisendades), trobem que I'economia camperola resta al nivell tradicional i retarda el progrés de l'agricultura en conjunt.
Un nivell inadequat de coneixements i d'habilitat del pages pot afectar la seva
tinenqa de diverses maneres. En primer lloc, pot apareixer un declivi gradual
(extensificaciól de la producció agrícola o animal; pot donar-se també una situació en que el pages no pugui beneficiar-se de les facilitats de mercat existents
per a la venda de productes obtinguts o en que la m i d'obra és malbaratada en
restar inactiva a la masia quan podria trobar feina en qualsevol altra banda.
També podem incloure ací casos de l'anomenda gestió antieconhmica, és a dir,
la manca d'una regulació racional del consum i la reproducció en relació amb
la producció i les seves necessitats, així com de les despeses en relació amb els
ingressos. Casos d'aquesta mena són el resultat de la manca d'obervació i regulació racionals de I'estat de I'economia, o de decisions econbmiques erronies, per
exemple, d'una estimació excessivament optimista de les perspectives i, per tant,
d'una caiguda en un endeutament excessiu. En resum, aquesta deficiencia de
coneixements i d'habilitat porta, en el cas d'una tinenga camperola independent,
a la devastació de la tinenca i, més &una vegada, a l'abandó d'aquesta per part
de la família camperola, ja sia per llur prbpia i lliure voluntat (venent-la totalment o en part) o sota compulsió (venda per subhasta).
Un nivell de coneixements i habilitat que excedeixi les necessitats de
C)
la tinenqa camperola en condiciona el seu creixement en determinades circumsthncies favorables; tot i que és un pre-requisit necessari, no és una condició
suficient d'aquest creixement. Aquests coneixements poden fer referencia al món
exterior, per exemple, a les possibilitats de trobar feina i de guanyar diners fora
de la tinenca, i portar a una utilització racional de I'excedent de mh d'obra. Pot
referir-se també a les condicions de mercat i fer possible una co~ocaciómés
avantatjosa dels excedents productius al mercat i, com a conseqü2ncia addicional
d'un tal discerniment, portar a I'especialització i a l'increment de I'aprofitabilitat
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de la tinenca camiperola. Aquestes darreres accions exigeixen nous recursos de
coneixements, tant en el cas de I'expansió d'una tinenca, o d'innovacions en la
producció, com eri el de mecanització. Tot aixb implica el c a k d dels futurs ingressos i l'ús del credit. Finalment, els coneixements pagesos que s'estenen més
enlla del marc de la prbpia tinenca del pages, poden portar a un creixement de
la consciencia i l'sictivitat social i política de la pagesia, o la formulació o acceptació del programa de transformació social, econbmica o política de la societat.
Tanmateix, aquestes etapes del desenvolupament de la consciencia i activitat
camperola ens porten a un període posterior als inicis de la revolució industrial.
5. Es cert que la situació d'una tinen~acamperola independent ofereix
possibilitats de desenvolupament i de modernització més grans que no pas en el
cas d'una tinen~ano-independent, que forma part d'una entitat econbmica més
gran; al mateix temps, tanmateix, la primera és exposada a perills més grans,
resultat de circurnstancies exteriors que afecten directament la seva situació.
Ací hi ha en joc no sols els efectes de fenbmens riaturals com ara les calamitats
elementals, dels cíinvis demografics, o els efectes de les accions de l'home sobre
la natura (empobriment del sol, erosió, desforestació, etc.), sinó tanlbé la influencia de factors ecoribmics (del mercat en particular), de factors socials com ara els
models de compo.rtament, coherencia de la familia, mobilitat social, de factors
culturals com ara els nivells d'educació general i especial o el sistema de valors
reconeguts, finalment de factors polítics com la política social, econbmica i fiscal
i les formes de govern. És cert que una tinenca camperola basada en la terra
és més durable, per norma, que altres tipus d'unitats econbmiques; tanmateix,
els seus recursos ijón limitats i les formes d'ajuda (ajuda mútua dins la comunitat, assegurances, associacions de credit, organitzacions cooperatives) són bastant tardanes i no sempre efectives.
En aquestes circurnstancies, la tinenqa camperola independent és particularment sensible a les adversitats en forma de calamitats naturals (en absencia
de I'asseguranga), a una situació desfavorable del mercat (baixos preus dels productes agrícoles i preus dels productes industrials que s'apugen), a la manca de
lloc en el mercat de treball per a I'excedent de la població rural, a un credit
massa expansiu, etc. També pot ser durament colpida pel sistema fiscal estatal
o per canvis en el camp de la política agraria -avantatjosos per a alguns grups
de tinences, desavantatjosos per a d'altres.
La imperfecció de les decisions econbmiques del pages pot afectar, també
més acusadament que en el cas d'una tinenca no-independent, les perspectives
de desenvolupameiit o fins i tot I'existencia d'una tinenga camperola independent.
Aixb és cert, per exemple, respecte a una tria incorrecta de la direcció de l'especialització de la producció, als costos excessius de les innovacions i a I'expansió
o identificació de la producció en proporció als efectes obtinguts, a I'acompliment
incompetent del programa econbmic adoptat (per exemple, a causa de la manca
de qualificació), a la no aprofitabilitat del credit aconseguit, etc. Aquestes circumsthncies desavnntatjoses, portades per factors exteriors inesperats i per decisions erronies, poden donar per resultat un declivi de la remunerativitat de la
tinenqa i el seu endeutament i, per tarit, una venda parcial o la perdua total del
títol de propietat ( o del títol d'usdefruit). Eren casos que ocorrien sovint, espe-
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cialment pel que fa a les tinences camperoles més petites, menys riques i menys
remuneratives; portaren al retrocés d'aquestes tinences a favor de les més grans
i més fortes. Aquest procés no és pas equivalent a una crisi general de I'economia
camperola; marca la desaparició del tipus més feble i econbmicament menys
efectiu i, al mateix temps, la concentració de la superfície i la producció agrícoles en tinences més grans, més ben equipades i més remuneratives. Tanmateix,
I'ascensió i el predomini de I'economia camperola fortament comercialitzada i
mecanitzada va més enlli del que definim com el primer període de la revolució
industrial.

V . L'economia camperola i la revolució industrial
Podem aventurar I'opinió que els processos d'industrialització moderna o
allb que altrament anomenem la revolució industrial foren el factor més transcendental en la historia de la tinenca camperola, perqu; iniciaren l'eliminació
gradual de la vida economica de la cellula tradicional de producció basada en
la família i que donava feina i mantenia la major part de la població. D'ací la
importancia histbrica del problema.
En la recerca i les discussions hagudes fins ara sobre la revolució industrial,
s'ha insistit cada vegada més en la relació estreta entre la situació de l'agricultura
i el desenvolupament de la indústria. H a estat formulada la teoria, en gran part
verificada en els darrers anys, en el sentit que, sense transformacions previes o
almenys simultanies en I'agricultura, els processos més significatius d'industrialització no haurien estat possibles -és a dir, la revolució industrial no hauria
tingut lloc-. Subscrivim plenament aquesta teoria; creiem, tanmateix, que per
tal de verificar-la d'una manera convincent, hauríem d'anar més enlla referint-nos
al terme general «d'agricultura» com una branca definida de l'economia i investigant les relacions entre «agricultura» i «indústria»; aixb implica considerar
I'estructura més profunda d'aquesta interacció. Aquesta estructura més profunda,
O, més exactament, el mecanisme d'estímul mutu de la indústria i l'agricultura
difícilment pot ésser recreat sense investigar la tinenga camperola, per la simple
raó que la tinenca camperola, els models de la qual han estat presentats en la
part precedent d'aquest treball, fou durant segles la unitat basica de producció
en I'agricultura. Aixb vol dir que quan parlem de transformacions en I'agricultura, estem parlant indirectament del que passava a la tinenca camperola. La
qüestió és ara de fer-ho directament, també.
Quan considerem des de I'angle de la tinenca camperola la teoria que un
desenvolupament previ o simultani de I'agricultura és indispensable per als processos d'industrialització, el problema resultara molt més complex que no podria
semblar a primer cop d'ull. En la concisa formulació de P. Bairoch,' la teoria
suara esmentada es basa en dues premisses. La primera d'aquestes premisses és
1. Cf. P. BAIROCH,
«Agriculture and the Industrial Revolution, 1700-1914», a The
Fontana Economic History of Europe, The Industrial Revolution, ed. C. M . CIPOLLA

(Collins Fontana Books, 1973), ps. 452-506.
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I'asserció que, ates el baix nivell de productivitat en I'agricultura, el pas d'una
part de la m i d'obra de I'agricultura a la indústria és impossible sense un declivi
de la producció agrícola comercialitzable com a resultat de la reducció de l'ocupació agrícola. Aixb significa que un increment de la productivitat de l'agricultura
era indispensable per tal d'assegurar una collocació industrial creixent i per a
mantenir les proporcions de la producció agrícola almenys al nivell existent fins
aleshores. La segona premissa consisteix a afirmar que, atesos els alts costos
de transport, almenys fins als anys 1850-1880, no hi havia cap possibilitat de
rompre aquest cercle viciós d'equilibri a un baix nivell, mitjancant la importació
de productes sgrícoles. La necessitat absoluta d'un augment previ en la productivitat de l'agricultura per tal d'estimular la industrialització i endegar la revolució industrial no desapareixerh fins després d'un considerable descens dels costos de transport, 121sorgiment de grans diferencies en els costos comparatius de
producció entre p:iisos agrícoles i industrials, i el desenvolupament d'una agricultura que produeix barat als piisos no-europeus. D'altra banda, el desenvolupament del comerc iinternacional i la interisificació de I'especialització regional significaren un nou obstacle en el desenvolupament de la indústria -aquesta vegada
en els paisos que venien profitosament llurs productes agrícoles.
La segona de les premisses suara citades és totalment correcta. Pot demostrar-se estadísticarnent que a :ap país les importacions de productes alimentaris
no tingueren un paper essencial en el període inicial de la revolució industrial
i en les seves primeres etapes. Podem dubtar, d'altra banda, de si la primera
premissa pot servir per a comprovar la teoria de la interdependencia del desenvolupament de la indústria i l'agricultura. Amb unes tecniques agrícoles que
resten invariades, un declivi automitic en la pioducció agrícola comercialitzable,
proporcional al nombre de pagesos que passen a la indústria, podria ocórrer
només en una agricultura concebuda com un sector racionalment organitzat de
I'economia, on hi ha una quantitat constant de producte per treballador. Amb
tot, en realitat, les relacions indústria-agricultura en el període considerat no
es desenvoluparen directament, sinó a través de la tradicional tinenga camperola
i, en alguns paisas, també a través de I'intermedíari d'una unitat agrícola més
gran connnectada amb les tinences camperoles), dirigida pel senyor. Si no tenim
aixb en compte, el model proposat resulta tan abstracte que distorsiona essencialment la realitat.
La inclusió de la tinenca camperola en el model d'interdependencies funcionals revela de seguida els fets següents relatius a diversos paisos i posa en
qüestió la vhlua cle la premissa analitzada:
1. En el cas de les tinences camperoles no-independents, és a dir, les tinences de 1'Europa central i oriental (cf. més amunt, apartat 111), la principal barrera
per al desenvolupament del sector industrial per part de l'agricultura no era el
factor economic (per exemple, la baixa productivitat de I'agricultura), sinó el
factor social, és a dir, la servitud dels pagesos, que els feia difícil abandonar el
camp. Per aquesta raó, un corrent més considerable de forca de treball de les
irees rurals a la indústria als paisos de 1'Europa central i oriental no podia tenir
lloc fins després de les reformes agriries del segle XIX, que eliminaren I'economia
senyorial basada en la servitud.

2. Respecte a tots dos tipus de tinenca camperola (l'independent i el noindependent), una anhlisi detallada indica l'existencia al període pre-industrial
d'una superpoblació agraria ja esmentada més amunt (apartat IV). Aquest fenomen, tan poc investigat en termes de números, és relacionat amb dos fets. El
primer, l'estructura de la família, que era, en conjunt, més noinbrosa i més
patriarcal que en el període industrial; molt sovint no era tant la família com
la «casa», per regla general més nombrosa que la família, el que constituya la
unitat demografica i economica. L'altre fet, potser més important des del nostre
punt de vista, era el creixement de la població rural, perceptible ja al segle XVIII,
que porta a la fragmentació de la terra i a la reducció de la superfície mitjana
de les t i n e n ~ e s Se
. ~ suposa (com ara Armengaud) que la taxa d'increment de la
població d'Europa es dobla a la segona meitat del segle XVIII. A més, als paisos
on predominaven les tinences no-independents el senyor estava interessat a tenir
la població més gran possible als seus p ~ b l e s En
. ~ resum, podem dir que en el
període immediatament precedent a la revolució industrial existia al camp una
certa reserva creixent de forca de treball, preparada -entre d'altres cosesper a ésser utilitzada per la indústria. El desenvolupament de la indústria domestica al camp a tot Europa abans de la revolució industrial és una prova indirecta
de les considerables reserves latents de m& d'obra.
3. Prenent nota del fet que existia al camp un cert excedent de ma d'obra,
que excedia les necessitats de la tecnica tradicional de conreu, podem determinar
també que la marxa d'un pages del camp no sols no disminuia la producció total
i la producció comercialitzable, sinó que augmentava aquesta darrera (cf. l'apartat IV). A causa d'un consum reduit al camp, restava un excedent de productes
agrícoles que podia ésser venut. Parlem ací de la coneguda tesi del desenvolupament del mercat interior que segueix les transformacions socials i que dóna
per resultat un nombre creixent de població que comprava aliments, així com
d'altres productes. Portaven al mateix resultat, també, processos d'estratificació
de la població rural que comportaren un creixement dels grups extrems de
pa.gesos (és a dir, de les tinences no-independents i de les més grans)." El desenvolupament del mercat interior, al mateix temps, no deixa d'intensificar els
processos d'estratificació de la pagesia.
4. Anotarem finalment el fet repetidament observat de la demanda creixent i no pas decreixent de m i d'obra al camp, com a resultat del progrés de
l'agricultura. En aquestes circumstancies, el progrés a l'agricultura, en molts de
casos, lluny d'abolir l'obstacle existent per al flux de m& d'obra a la indústria,
crea un nou destorb.

2. Cf. F . DOVRING,
«The Transformation of European Agrisulture», a The Cambridge
Economic History of Europe, vol. VI, The Industrial Revolution and after: Zncomes, Population. and Technolonical Channe (11).
i M. POSTAN(Cambridge.
,, ed. ver H. T. HABAKKUK
~ n i v e r s i tPress,
~
1963), ps. 604-672.
3. W . ~(ULA,
La seinneurie et la famille Davsanne dans la Polonne
- du XVZZIe siecle.
~AnnalesE. S. C.; (1972), núms. 4-5, ps. 949-958.
4. C f . , per exemple, les anhlisis de V. LENINcontingudes a El desenvolupament del
capitalisme a Rússia (1899).
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VI. Dos models tde processos: Anglaterra i la resta d'Europa.
Una anilisi ore I'exemple anglis
L'exemple d'íinglaterra, on la revolució agraria precedí la revolució industrial, sembla contríidir, a primer cop d'ull, el nostre argument. Certament, a la
majoria dels altres paisos les transformacions foren més o menys paralleles i interconnectades. Obviament, parlar d'una revolució agraria a la Franca del segle XVIII,
anterior a la revolució industrial (o de I'anomenada nova agricultura d'aquest
període a d'altres paisos), només pot ésser considerat com una metiifora antiq ~ a d a Tanmateix,
.~
¿fou en realitat només I'increment previ en la productivitat
de l'agricultura allb que féu possible a Anglaterra el flux de la població rural
a la indústria? Mi'rant-ho des de l'angle de la tinenga camperola revela que el
problema és molt irnés complex.
A la llum de la investigació actual sobre el camp i I'agricultura, pot dir-se
en general que existien dues causes principals, cronolbgicament diferenciades,
del flux de poblacitj de les zones rurals a la indústria. La primera causa -valida
aproximadament firis a mitjan segle XVIII- eren els tancaments de camps (enclosures), duts a termir per tal d'aconseguir un increment en la ramaderia; comportaren I'eliminació d'un nombre considerable de tinences camperoles. La segona
causa, que no va apareixer fins al període inicial de la revolució industrial i en
les seves primeres etapes, fou l'increment considerable de la població, perceptible des de mitja~isegle XVIII (la revolució demografica); no ens proposem
d'entrar en les seves raons ací. Com a resultat d'aquest increment, aparegueren
a les zones rurals certs grups marginals de població (tinences camperoles noautosuficients) que no podien trobar lloc en l'agricultura i estaven a punt de
passar a la indústria. Ja el 1953 J. D. Chambers en el seu conegut article assenyalava el fet que el paper principal en el subministrament de m2 d'obra a la
revolució industrial1 l'havia tingut l'increment de la població. Aixb, doncs, no
era un procés lligait essencialment a l'augment de productivitat de l'agricultura.
El progrés de les t<'cniques de conreu a les tinences camperoles ( i a l'agricultura
anglesa en general) tenia lloc parallelament al flux de població de sector agrícola
a l'industrial, comportat per d'altres causes (els enclosu~es,l'augment de la població). Com ja indicarem després amb més detall, el progrés de l'agricultura
anglesa (és a dir, l'augment de la productivitat de l'agricultura) crea una demanda
de m?i d'obra al camp i no en facilita la marxa. En el període de 1801 a 1851
la població agrícola a Anglaterra va créixer de 6,6 milions a 9,2 milions (Armengaud) i més tard, dirsprés d'un cert declivi, s'estabilitzi en un nivel1 relativament
constant (com a molts d'altres paisos). A molts de paisos (inclosos els de 1'Europa
central i oriental) aquesta estabilització anii lligada a la marxa lenta dels processos d'industrialització, frenada -entre d'altres coses- per la situació ja esmentada del mercat internacional.
5. M. MORINEAIJ,Les faux-semblants d'un démarrage économique: agriculture et
démographie en Frunce au XVZIle siecle (París 1971).
Enclosure and Labour Supply in the Industrial Revolution, «The
6. J. D. CHAMBERS,
Economic History Review*, 2a. serie, vol. v (1953); reeditat a Agriculture and Economic
Growth in England 1650-1815, ed. per E. L. JONES (Londres 1967), ps. 94-127.

Els tancaments de camps no només expliquen el flux d e població del camp
a les ciutats; també podríem relacionar-hi indirectament l'origen del progrés
egrotecnic a Anglaterra previ a la revolució industrial. En altres paraules, els
fenbmens suara citats tenien llur punt de partida en els processos que s'esdevenien com a resultat dels enclosures: la destrucció de les tinences camperoles
tradicionals (aixb és, en gran manera, de la tinenca autosuficient que no mostrava
cap tendencia als canvis en l'organització i les tecniques) i la desintegració de
la comunitat rural tradicional. La tinenca camperola tradicional (tant independent com no-independent), i només dins del seu marc el baix nivel1 de productivitat i d'altres factors, era la principal barrera en el camí de la industrialització.
Aquesta obstnicció només podia ésser atenuada mitjancant canvis en l'estructura
i el funcionament de la tinenca cam~erola,i el canvi més radical consistia en
l'eliminació gradual de les tinences camperoles tradicionals de la vida econbmica.
Les coses prengueren un tombant ben radical respecte a un nombre considerable
de tinences camperoles a Anglaterra; les que no foren eliminades, hagueren d e
coneixer canvis bAsics. Tots aauests Drocessos anaren de la mA de la concentració
creixent de terra en l'agricultura, ia sia en les mans dels pagesos més rics o en
les dels grans terratinents -és a dir, amb el procés d'acumulació de terra-. Així,
el procés de destrucció de les tinences camperoles tradicionals o dels canvis en
llur estructura, tingué el seu revers en I'acumulació de terra que porta a l'ascensió de la gran propietat capitalista de la terra. En el cas de les tinences no-independents, I'abast dels canvis indispensables per als processos d'industrialització
era molt més ampli que a les tinences independents. H i havia en joc els processos següents: connexió amb el mercat, increment de la productivitat i l'eliminació de les estructures feudals. En el cas de les tinences independents, aquesta
darrera barrera ja havia estat gairebé completament eliminada molt abans de la
revolució industrial.
E. Boserup distingeix dues etapes en el creixement productiu de la tinenca
camperola: I'etapa de la intensificació i I'etapa de la modernització. La intensificació (un equivalent de la «innovació» en 1'anAlisi de J. Thirsk) consisteix en
la tendencia a obtenir una productivitat augmentada per mitjA de millores
-petites, per regla general- en les tecniques agrícoles existents; la modernització, d'altra banda, ja denota la utilització en l'agricultura de la indústria i dels
avencos de la ciencia? L'autora citada afirma correctament Que la intensificació,
essent un pre-requisit indispensable de la industrialització, no necessita anar
acompanyat forcosament d'aquesta. Assenyala també que la intensificació per
norma general ré lloc en paisos amb recursos limitats de terra i agricult~ra.En
pai'sos amb molta terra, I'agricultura extensiva pot coexistir Adhuc amb un alt
grau d'industrialització, i en aquests casos és sempre un resultat de la pressió
dern~grifica.~
Sembla que podem citar almenys dos estimulants per a la intro7. E. BOSERUP,
Manpower and Demographic Problems in Peasant Economies which
Industrialized Long Age and Those wich Industrialize Today (treball preparat per al
Col.loqui Internacional sobre 1'Economia Camperola abans i durant el primer període de
la Revolució Industrial, Bialowieza-Bialystok, setembre de 1973. D'ara endavant, quan
citem treballs preparats per a aquesta sessió, afegirem entre parentesis «Col.loqui»).
8. Zbid.
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ducció d'innovacioris tecniques en les tinences camperoles, que són -a més de
la ja citada pressiól demografica- I'impacte del mercat, és a dir, la demanda
incrementada de productes agrícoles, relacionada amb els canvis en l'estructura
dc la població (el percentatge creixent de població no-agrícola i l'estratificació
de la població rural). Aquest fou precisament el cas d'Anglaterra. Els tancaments
d e camps contribuiren a un increment de la producció industrial (textil princi~ a l m e n t )i indirectament al creixement del mercat interior.
~ n ' l e sseves paraules, J. Thirsk mostra de manera molt interessant corn
les innovacions s'estengueren al segle XVII entre diverses categories de pagesos
a través dels contaictes creixents amb el mercat (de primer, sobretot de representants de la gentry i la yeomanry). Un coneixement millor de les condicions
de la producció conduia a I'especialització, la interdependencia de les regions
creixia, els processos de diferenciació de la pagesia s'intensificaven. Una tinen~a
camperola que preingués el camí de l'especialització esdevenia automaticament
dependent del mercat. Es important d'assenyalar que la intensificació de la producció que tenia Il«c a les tinences camperoles comportava, en general, un alt
consum de ma d'olr~ra;lo només fou la modernització la que comporta estalvi de
treball huma. Aixb, la intensificació, com ja hem indicat, no crea en absolut
condicions per a u.n increment de la reserva de forca de treball, disposada a
deixar la tinenca ciamperola i anar a la indústria. La pressió demografica que
aparegué a les zones rurals amb més bon sol dona per resultat la marxa de la
població camperola a regions on el conreu era més difícil (per exemple, les
regions de pastura) i l'expansió de l'area cultivable alla; també inspira, en més
gran mesura encara, el desenvolupament de diverses manufactures. Els artesans
esdevingueren molt nombrosos al camp angles abans de la revolució industrial;
d'altra banda, no trencaren amb I'agricultura i produ'ien centenars de productes
diferents, mentre llur producció assolia proporcions més i més massives.
D'aquesta manera tingué Uoc, sobre la base de la interacció, el procés
d'intensificació de l'aaricultura
i de desenvolupament de la indústria, en connexió
"
amb el creixement del mercat -el procés que rebé la seva primera «gran emperita» arran dels enclosures del segle XVI-.
Com a resultat d'aquest procés, la
revolució agraria a Anglaterra, el comenGament de la qual data dels anys 16501700 (Chambers, G. E. Mingay, E. Kerridge), s'avan~aa la revolució industrial.
Com ja hem assenyalat, tanmateix, aquest anar al davant no seguia el model:
primer l'agricultura, després la indústria; fou un llarg període de desenvolupament de l'agricultuia i la indústria, que s'induien l'una a l'altra. Contra aquest
fons, el fort incrennent de la població esdevingué un incentiu per a destruir
l'equilibri entre agricultura i indústria a favor d'aquesta. En d'altres paisos
aquestes etapes no foren tan diferenciades; aquesta és la causa per que, respecte
a aquests paisos, no parlem de desenvolupament de l'agricultura que precedeix
el desenvolupament, de la indústria, sinó del codesenvolupament d'aquestes dues
The Peasant Economy of England in the Seventeenth Century («Col9. J. THIRSK,

Ioqui»).

10. Cf. J. D. CHAMBERS,
Enclosure and Labour Supply, a Agriculture and Economic
Growth, p. 112.
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branques de l'economia. Tanmateix, de la nostra analisi es desprkn que a Anglaterra, també, aquest anar al davant del desenvolupament agrícola fou només
aparent: des del segle XVI també existia a Anglaterra una interconnexió entre
les diverses branques de l'economia que fou decisiva per al take-off revolucionari.

V I I . Paisos d'industrialització posterior
La conjuntura excepcional que a Anglaterra dona per resultat un creixement
equilibrat de totes les branques de l'economia i del mercat interior (inclbs el
comer$ exterior), preparava els fonaments d'un take off real de caricter revolucionari, mentre que a tots els altres paisos d'Europa la revolució industrial
fou un fenomen evolutiu, que s'estenia al llarg &un període de temps. En
aquest context és característica la discussió relativa a Franca, on, com és acceptat,
la revolució industrial fou la segona després d'Anglaterra. Aquesta discussió
(L. Dunham, F. Crouzet, W. W. Rostow, C. Fohlen, M. Lévy-Leboyer, J. Marczewski i d'altres) ha subratllat les dificultats de trobar un take-off distint i cronolbgicament precisat i de determinar quan podem dir que la revolució industrial
té lloc. De qualsevol manera, hom no situa el pas de la barrera de la primera
revolució industrial abans de mitjan segle XIX (els anys posteriors a mitjan segle XVIII són considerats com al període preliminar). En d'altres paisos la situació, parlant en general, era similar, tot i que en molts casos el take-off de la
industrialització fou ben distint i les transformacions comportades per la industrialització foren d'abast més profund; sobretot el grau de destrucció de la tinenca
cainperola tradicional fou més gran. A Alemanya el període fins a mitjan segIe XIX també pot ésser considerat com a preliminar, perb el punt de flexió
essencial en la industrialització no tingué lloc fins després del 1870, i en particular al tombant dels segles XIX i xx. Als paisos escandinaus, també, el ritme de
la industrialització no fou gaire intens fins a les darreres dkcades del segle XIX.
Aixb mateix és cert per a Rússia; alla, tanmateix, només foren d'importancia
decisiva les condicions creades per la revolució socialista. A la majoria de paisos
europeus la revolució industrial no es completa fins a la Segona Guerra Mundial;
canvis basics en aquest respecte només tingueren lloc després del 1945. Aixb és
cert, en particular, per als paisos de 1'Europa central i oriental.
En conjunt, podem veure que per a tots els paisos, a part Anglaterra, la
noció de les prirneres etapes de la revolució industrial i la del període preliminar,
són extremament difícils de precisar estrictament; encara més, aquests fenhmens
s'estengueren durant un llarg període de temps, des de mitjan segle XVIII fins
ben entrat el segle xx. Aixb determina també els límits cronolbgics del procCs
de relacions entre la tinenqa camperola i la industrialització.
El model angles de processos d'industrialització s'ha demostrat impossible
de repetir en d'altres paisos; aixb dona per resultat, entre d'altres coses, la
perllongada persistencia de la tinenca camperola tradicional. Recordem els elements basics d'aquest model:
1. els estímuls exteriors (enclosures) que posen en marxa processos de
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destrucció de la tinenqa camperola, el flux de m i d'obra del camp a la indústria
i el desenvolupamerit del mercat interior;
2. els processos mútuament induits del creixement de la indústria i de la
intensificació de la producció a les tinences camperoles, els quals preparaven les
condicions per a la revolució industrial;
3. la revolució industrial i la modernització de les tinences camperoles,
juntament amb la desaparició de les tinences més tradicionals.
En d'altres paisos la situació era altament diferenciada, de manera que només pot proposar-se un model molt general respecte a aquests. El lent procés
d'industrialització i de la transformació de la tinenga camperola, amb diversos
graus d'interdependZ:ncia, resta el tret principal d'aquest model. Una acceleració
del procés té lloc amb l'aparició de certs estímuls especials (les reformes agriries,
el flux de capital, la influencia específica del mercat exterior, la revolució social
i econbmica, etc.). Malgrat les diverses menes d'acceleració, les transformacions
continuaren tenint lloc d'una forma evolutiva. Quan assenyalem el caricter evolutiu de les transformacions a l'economia camperola (és a dir, els processos
d'intensificació i modernització, de desintegració de la comunitat rural tradicional, etc.) hauríem de notar al mateix temps l'afluixament -sota l'impacte de
molts factors nous-- dels lligams entre el procés d'industrialització i la tinenqa
camperola. A diferencia del cas d'Anglaterra, els processos d'industrialització,
inspirats per diversois factors, podien tenir lloc sense la intensificació i la modernització simultinies i paralleles de les tinences camperoles. El caricter evolutiu
dels processos i la separació suara indicada, més o menys marcada, de la dinimica de les transforniacions a la indústria i de la dinimica de les transformacions
a l'economia camperola expliquen el fet que la tinensa camperola sobrevisqués
al llarg del segle xnr i idhuc més tard, a despit dels avancos en els processos
d'industrialització.
Mirem ara més de prop la diversitat ja esmentada dels lligams entre els
processos d'industrialització i la tinenqa camperola. Aixb planteja en particular
la qüestió relativa a la connexió entre els processos d'intensificació i modernització de les tinences camperoles i el problema de la forqa de treball per a la
indústria i la qüestió relativa al caracter i el mecanisme dels factors suara esmentats que separen els processos d'industria1ii:zació i els processos de transformació
de la tinenqa camperola.
Podem afirmar en general que el nivell tecnic de les tinences camperoles,
en conjunt baix al llarg de quasi tot el segle XIX, i en particular a la primera
meitat d'aquest segle, no fou cap barrera al possible flux de població rural a la
indústria. Al contrari, I'augment considerable de població camperola a la primera meitat del segle XIX i més tard i les estratificacions següents augmentaren
la superpoblació agraria del camp. A la primera meitat del segle XIX la població
d'Alemanya, Austria, Italia, Espanya, Franca, els Paisos Baixos, Belgica, Suecia,
Noruega, Finlandia i Dinamarca va créixer en un 45 % (d'uns 113 a uns 155
milions), i en tot el segle XIX va créixer prop prop d'un 90 % (a uns 215 milions). El pas del canip a la indústria, que es desenvolupava lentament, va tenir
més aviat petites proporcions. A cap país (tret dtAnglaterra) la indústria no era
capas d'absorbir pleriament l'excedent de forqa de treball rural. A la primera

meitat del segle XIX la m i d'obra encara no estava sempre disposada a deixar
el camp, pero des de mitjan segle, quan el procés de fragmentació de les tinences
avanca considerablement i la industrialització no mostrava un dinamisme suficient, I'emigració esdevingué un mitja important d'alleujar la superpoblació. Els
efectes visibles de l'emigració -1'aturada de l'augment de la població ruralaparegueren inequívocament ja en el darrer quart del segle XIX, per exemple
a la Polonia occidental (com demostren les investigacions de S. Borowski)."
Aquest factor tingué un efecte particularment fort sobre el desenvolupament
agrari d'Irlanda, on va contribuir a la modernització de les tinences camperoles
a la segona meitat del segle XIX.
Retornant a la primera meitat del segle, hauríem de subratllar la diversitat
de mecanismes per a «arreglar-se-les» amb els excedents de forca d e treball que
no podien o no volien anar a la indústria. En moltes zones (Alemanya, Franca,
Italia, Rússia i d'altres paisos) la indústria domestica sobre una base de puttingout es desenvolupa com a continuació d'una practica molt anterior. Com va
demostrar V. Lenin, la indústria domestica tingué un paper considerable a Rússia
fins al principi del segle xx. A rnés de la indústria domestica, les manufactures
rurals i d'altres negocis no-agrícoles s'estaven desenvolupant. Un desenvolupament classic d'ocupacions no-agrícoles pot ésser observat al camp frances, que,
per tant, esdevingué un món autosuficient que mostra poc interes per la industrialització del país. Fou només amb el desenvolupament del mercat interior que
el procés d'estratificació i proletarització de la pagesia esdevingué rnés intens.
Als paisos de l'est de I'Elba, quantitats considerables de ma d'obra provinents de les tinences camperoles foren absorbides per les explotacions senyorials.
Amb el pas de les prestacions de treball a les rendes monetaries, i la realització
d e les reformes agriries, la demanda de m& d'obra augmenta per part de les
explotacions senyorials, que evolucionaven vers formes capitalistes i vers una
producció com rnés va rnés intensiva; la demanda de m i d'obra provenia també
de les mateixes tinences camperoles a les etapes inicials de la intensificació.
Com a resultat, s'hi desenvolupa (per exemple, a la Polonia occidental) un mercat
de treball forca actiu del qual feia ús principalment l'agricultura. Les tinences
camperoles també hi entraren, és clar. Les que esdevingueren rnés fortes i produien en rnés gran mesura per al mercat necessitaven rnés mans per al treball.
Als paisos on les prestacions de treball persistien encara a la primera meitat del
segle XIX, les tinences rnés grans solien llogar bracers que els fessin les prestacions de treball per ells.
També podríem assenyalar el desenvolupament de la indústria a les zones
rurals, estimulada pels propietaris de la terra. Era un fenomen típic de paisos
R l'est de l'Elba, és a dir, d'aquells on predominava la tinenga camperola no-independent fins a la realització de les reformes agraries. Els terratinents dirigien
els serfs cap a aquesta indústria, considerada com una branca rnés de l'economia
latifundista. Els sistemes d'organització variaven enormement: parlant en general,
11. S. BOROWSKI,Les ressources en main-d'oeuvre dans les exploitations paysannes
sur les terres polonaises sous l'occupation allemande dans les années 1810-1910 («Colloquin.)
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els pagesos feien prestacions de treball «industrial» a més de les «agrícoles»,
o també eren destiriats únicament als tallers. Vastes recerques relatives a aquesta
forma de primera industrialització a Rússia (E. Y. Zaozerskaja), Polonia
(W. Kula), o Alemanya, indiquen que la industrialització de propietats hisendades va tenir un efeicte diferenciat -encara que, en conjunt, negatiu- sobre les
tinences camperoles. Han aportat una nova llum els estudis detallats de W. Dlugoborski i H. Maclurowicz-Urbanska sobre el desenvolupament de la mineria
del carbó i la indústria metallúrgica a 1'Europa central i oriental.12 Aquesta
indústria tingué un,a influencia particularment forta sobre l'economia camperola.
A certes regions, tzinmateix, la indústria basada en les prestacions de treball a1
segle XVIII no conr:inua després, fet que porta a la reagrarització de la zona.
Alla on la inclustrialització basada en una m i d'obra lliure tenia lloc en
més gran o més petita mesura (i, per tant, el mercat també es desenvolupava),
també seguí el procés de transformacions profundes de la tinenca camperola
tradicional i de l'estructura rural. Sorgí la possibilitat d'absorció per part de la
indústria d'excedenits de ma d'obra del camp, principalment en el període inicia1
de la industrialitzacrió moderna, de combinar el treball a la indústria amb el
treball a l'agricultura, i de desenvolupament de moltes ocupacions no-agrícoles
(per exemple, serveis de transports). A la regió d'ostrava-Karwina, el 1846, el
77 % de la ma d'obra provenia de localitats situades a una distancia menor de
50 quilometres, perb el 1879 el percentatge respectiu sumava ja només el 38 %;
a la regió de Doneiz, el 1871, el 83 % de la m2 d'obra procedia de la rodalia,
perb el 1900 només era un 56 %.13 W. Dlugoborski assenyala que aquestes transformacions sovint no eren acompanyades per la modernització de I'economia
camperola. Amb els, avancos de l'especialització a la producció agrícola i amb el
desenvolupament dlels transports moderns, el paper de les tinences canlperoles
3 les zones rurals en el subministrament d'aliments a aquestes zones disminuya.
Aquest exemple ens dóna una i1.1ustració excel.lent del problema rnés general, ja esmentat abans, de la formació a 1'Europa continental -en les primeres
fases de la industrialització- d'una nova situació per a les tinences camperoles;
aquesta situació els creava un perill real de trobar-se fora del corrent principal
d'influencia dels processos d'industrialització i, així, que la tineilca camperola
fos preservada corri una unitat autosuficient, com una unitat de subsistencia.
Aquesta situació la crea en gran part Anglaterra, la qual, a causa del fet que
anava al capdavant dels altres paisos, es traba en una situació més comoda en
el mercat de productes industrials. En tenir una forca competitiva més gran,
Anglaterra frena indirectament la industrialització als altres paisos; a més, especialment des de mitjan segle XIX, comenta a importar aliments. Certs paisos
s'ajuntaren a Anglaterra -en menor mesura, amb tot-. Aquesta tendencia era
avantatjosa per als grans terratinents i per als pagesos rnés rics que tenien excedents per a l'export:ació. Defensaven el lliure comerq, el qual -atesa la competencia de les regions més industrialitzades- frenava el desenvolupament de
12. W. DLUGOBORSKI,
Peasant Economy in the Cial and Smelting Regions of MiddleEast Europe Before and During the Early Period of Zndustrialization («Col~loqui»).
13. Zbid.

la indústria. Aixb podem veure-ho clarament, per exemple, a Italia, on no aparegueren signes del desenvolupament d'una indústria moderna fins el 1880. Fou
només I'arribada de gra america a Europa, el darrer quart del segle XIX, d b
que compellí a canviar la política per una de més pro industrial.
Podem distingir en general tres vies o models de la reacció de la tinenca
camperola a la nova situació:
1. I'adavtació a les noves condicions del mercat exterior (en concret a la
demanda anglesa) tot donant una direcció adient a la producció i a través de
la seva modernització;
2. no Iligar-se al mercat exterior alla on la granja senyorial no existia (el
cas de Noruega);
3. mantenir-se lluny de la influencia del gran mercat, com una unitat de
subsistencia tradicional amb contactes limitats amb el mercat -alla on l'exvlotació senyorial era la unitat de ~roducciómés dinamita.
L'exemple més classic d'una «resposta» rapida de les tinences camperoles
a les necessitats del mercat exterior sembla donar-lo la historia econbmica de
Dinamarca, un país amb unes bases molt febles per a la industrialització. L'agricultura danesa, la producció de la qual va créixer més d'un 100 % el darrer
quart del segle XIX, absorbí tota la reserva de ma d'obra. Les tinences camperoles, aprofitant-se de la situació geogrhfica del país, de la demanda creixent
per part d'Anglaterra i Alemanya i dels comodes terminis de comerc per a la
carn i els productes lactis, aconseguiren d'acomplir (gradualment, ja des del
segle XIX) una reorientació de la producció, passant del conreu blader a la cria
d'animals (vaques, porcs) i la producció Iactia. Com ha subratllat amb ra6
E . H. Peder~en,'~aixb exigia la confluencia de certes condicions. L'abolició dels
vestigis feudals i la conversió dels pagesos en plens propietaris no presentaren
majors problemes a Dinamarca, on les reformes agraries tenien lloc des de finals
del segle XVIII. Fou organitzat també un credit agrícola cbmode i fou realitzat
un gran esforc per a donar als pagesos els coneixements indispensables per a
modernitzar la tinenca camperola.
El canvi de les tinences camperoles a la producció carnica i lletera també
pot ésser observat a Suecia, de forma molt similar a Dinamarca pero no en una
escala tan gran. Aixb, tanmateix, no va tenir lloc fins a les dues darreres decades
del segle XIX, quan un gran salt de la industrialització sueca comporta canvis
en el mercat interior. Era també una «resposta» a la demanda (per exeinple, de
mantega) del mercat exterior. Finlandia, el més agrari dels paisos escandinaus,
augmenta la producció cerealícola a costa de la ramaderia a la primera meitat
del segle XIX, pero després d'un període de grans dificultats per a l'agricultura
també s'hi pot advertir (després del 1870) el pas de les tinences camperoles
a la producció de carn i de productes lactis (sobretot producció de mantega per
a I'exportació). A Noruega existia una situació peculiar, en que les tinences
camperoles restaven autosuficients i no lligades al procés d'industrialització. Els
Danish Agriculture in the Early Stages of Modernization and
14. E. H. PEDERSEN,
Reorganization, ca. 1860-1880 («Col.loqui»).
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«guanys» per a la industrialització foren l'exportació de serveis, de peix i de
fusta?5
Irlanda pertariyia tarnbé a aquest grup de piisos on les tinences camperoles
s'adaptaren a la demanda del mercat exterior. La fam dels anys 1846-1848 i
I'emigració contribuiren a passar-se a la producció de carn, que consumia menys
m&d'obra; a diferencia de Dinamarca, aquest pas a la ramaderia era equivalent
al desenvolupament de I'economia extensiva. Fou molt rnés fhcil per a les propietats rnés grans que per a les rnés petites. Com als piisos escandinaus -tot i que
va tenir lloc un procés de millora
no fou fins a la segona meitat del segle XIX-,
del status legal dels pagesos; consistí a passar del status de tinents als de propietaris-ocupants, i aria lligat a la lluita dels pagesos per unes condicions de vida
m i l l ~ r s . 'Un
~ altre fet notable fou la participació d'alguns dels pagesos rnés rics
en inversions industrials (per exemple, a Alemanya, com podem veure a partir
de les dades de H. H. Müller).
Als territoris a l'est de I'Elba, la granja sen~orialexercí una influencia
encara rnés gran sobre la situació de les tinences camperoles que no pas el
mercat exterior als paisos esmentats rnés amunt. Fins a la realització de les
reformes a~rhriesa la decada del 1860. les tinences cam~eroles'no eren independents: depenien de la granja senyorial. Es cert que pr&essos d'intensificació
de la producció a les tinences camperoles havien tingut lloc en aquests territoris
des de la segona nleitat del segle XVIII, pero eren relativament febles. Un progrés rnés visible, relacionat ainb l'especialització (cf. l'apartat IV), pot ésser
advertit a la proximitat de les ciutats inés grans (per exemple, I'horticultura
comercial, la prod~cciólletera, etc.) o a regions d'industrialització primerenca
(a rnés de vendre aliments i subministrar primeres materies, com ara llana o lli);
aixb, tanmateix, no volia dir, com ja hem apuntat, que aquests processos fossin
necesshriament continuats d e s ~ r é sde les reformes agrhries. La tinenca camperola
encara era considerada pels terratinents com una addició a la grañja seniorial.
Observem com les explotacions senyorials deixen enrere les tinences camperoles
pel que fa a la intensificació i modernització de la producció, tot i que les prestacions de treball i la mh d'obra llogada
barata no contribuyen al proarés
- de les
"
tecniques agriiries, sobretot quan la terra era abundant. Aixb ens recorda el cas
d'Espanya (conegut a partir de les recerques de J. Vicens i Vives, J. Nada1 i
P. Vilar).,, on va teriir lloc una concentració de la ~ropietatde la terra al sede
- XIX
sense que fos donada terra als pagesos, és a dir, sense crear tinences camperoles
independents. L'augment de la producció (de cereals, vinya) fou obtingut mitjan~antl'extensió de la superfície de co.nreu, sense que els terratinents demostressin cap tendencia a la intensificació i modernització de la producció. L'estancament agrari i la pauperització dels pagesos retardaven els processos d'industrialització. Aquest exemple és altament interessant perque indica la importiincia
de la demanda per part de les tinences camperoles per als processo d'industriaIització.
v
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15. S . TVEITE,
1,abour Productivity in Norwegian Agriculture 1850-1914 («Colloqui»).
16. J. P. HUTTIIAN,
The Impact of Land Reform on Agricultura1 Production in Ire-

land («Col,loqui»).

La facilitat de tenir ma d'obra a la disposició induia a incrementar la producció tot estenent la superfície conreada i porta a freqüents expropiacions de
terra als pagesos per part de la granja senyorial. El ducat de Varsovia ens ofereix
un exemple drastic en aquest aspecte: als pagesos els fou concedida la llibertat
personal (el 1808) pero no la propietat de la terra que conreaven. Accions
d'aquesta mena (en altres paraules: processos d'acumulació primitiva) daten de
temps molt anteriors, naturalment. Comencaren al segle XVI i s'estengueren al
llarg de diversos segles. La mateixa evolució de l'explotació senyorial basada en
les prestacions de treball, encara que no portés al capitalisme, era també una
manifestació de la concentració de la terra en mans d'una classe que no era la
pagesa. Un exemple diferent ens l'ofereix Italia. C. Poni descriu el procés d'expropiació de la pagesia de la República de Venecia als segles XVI-XVIIi assenyala
que com a resultat d'aquest procés es desenvolupa el sistema de parceria,17 un
equivalent remot de I'explotació senyorial.
En resum. I'ex~lotaciósenvorial es trobava en una situació molt més avantatjosa en relació arnb el mercat que la tinenga camperola; fou també l'explotació senyorial la que concentra els «contactes» principals arnb la revolució industrial. Encara més, les tinences camperoles tenien excedents molt magres a llur
disposició o, travades per les exigencies de viure en el marc de la comunitat
vilatana, convenient per al senyor, tenien contactes molt debils arnb el mercat.
Era també una situació arnb una llarga tradició al seu darrera. En la seva recerca
relativa a les tinences camperoles als Piisos Baixos des del segle XIV fins a principis del XVII (Ilurs formes, productivitat, ingressos), E. Van Cauwenberghe ha
demostrat de manera ben interessant aue existia una gran diferencia en els contactes arnb el mercat entre el príncep, que s'aprofitava dels seus drets feudals,
i les tinences camperoles, que consumien una part considerable de l'excedent
alla mateix.18
Sota les circumstancies creades per l'existencia i el desenvolupament de
la granja senyorial que explotava les tinences camperoles, aquestes eren febles,
encara que el procés d'estratificació que tenia lloc «produís» un grup de tinences
més fortes, connectades més íntimament arnb el mercat. Recerques relatives a
diversos paisos i que mostren diferencies considerables entre les diverses regions
(per exemple, entre els territoris polonesos sota el govern rus o austríac, d'una
banda, i els que eren sota control prussia, de l'altra) ofereixen molt material,
que corrobora aquesta tesi general. Es dedueix de la recerca de J. Kahk i K. Ligi
sobre els ingressos i les despeses de les tinences camperoles a Estbnia a la primera meitat del segle XIX que l'excedent que resta després d'haver fet cara a les
necessitats era molt magre; la millor part d'aquest excedent de segol no sortia
mai del poble: el necessitaven els pagesos que no tenien prou per a menjar.
Es desenvolupj una mena de cercle viciós perque les tinences més grans tenien
més gra pero sofrien una major explotació feudal. Aquest cercle viciós, com ja
3
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17. C. PONI,Accumulation primitive en agronomie capitaliste: le cas de Brescia
(«Col,loqui»).
18. E. VAN CAUWENBERGHE,
Les changements de la productivité, du revenu et des
formes des exploitations paysannes aux Pays-Bas XIV-XVI" siecles (Colloqui»).
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hem assenyalat, ccsncernia també la m i d'obra. Les granges senyorials, d'altra
banda, malgrat uns majors excedents productius, eren incapaces d'assegurar per
elles mateixes un desenvolupament suficient del mercat com el que necessitava
la indústria; aixb retardava la revolució industrial i perllongava el període de
la seva preparació.lg Podem treure conclusions similars de la recerca de H. Strods
relativa a Letbnia, i de la d'I. Kovaltxenko relativa a Rússia. Xifres molt interessants que indiquen el nivel1 generalment baix del consum campero1 i la diferenciació camperola a Galítzia cap al final del segle XIX a la lluin del consum
han estat citades per J. Leskiewicz. Només un petit tant per cent de la població
camperola tenia una dieta completa.20
En aquestes circumstancies, no fou fins al tombant dels segles XIX-xxque
els processos de modernització de les tinences camperoles comencaren als paisos
de l'est de l'Elba, sota la influencia gradual de diversos factors, pero bhsicament
com a resultat de reformes agraries i de la incipient revolució industrial. Aixb
podem veure-ho clarament a partir de material relatiu a Polbnia, Hongria
(1. Wellmann),2' Serbia (N. Vuco),2* Alemanya Oriental (G. Heitz)? Rússia i
d'altres paisos. Tenia lloc juntament amb el procés de desintegració dels lligams
tradicionals dins la família camperola i les comunitats rurals, i, per tant, amb
la individualització en la gestió de les tinences camperoles. Al final del segle XIX
podem observar e11 molts territoris una penetració més visible de la indústria
a les zones rurals (per exemple, el p u t t i n g - o u t s y s t e m I . També comencaren migracions del camp a la indústria. Les conclusions relatives a la tardana aparició
dels progressos agr~~tecnics
a les tinences camperoles estan corroborades per investigacions recents.
Exemples sirriilars es podrien multiplicar. L'essencial, tanmateix, és l'afirmació general que la noció de relacions entre agricultura, industrialització i ievolució industrial comporta un contingut molt complex. Una confrontació més
estreta amb els resultats de les investigacions relatives a territoris i períodes
diferents ens mostra que hauríem de tractar ben cautament les fórmules generals,
per exemple, la teoria que la baixa productivitat de l'agricultura era la principal
barrera que obstruya el progrés de la revolució industrial (a causa de les dificultats en el flux de població del camp a les ciutats). Si examinem el problema
des de l'angle de 121 tinenca camperola, posarem les barreres en un altre Iloc (per
exemple, pel que fa als paisos a l'est de I'Elba, podem veure les barreres en els
vestigis de l'estructura feudal o -i aixb val també per a d'altres territorisen les dificultats de posar en marxa la m i d'obra resident al camp), o també
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eliminarem les barreres de llocs on n'hi havia hagut durant molt de temps. Cal
cercar noves fórmules per a expressar la relació entre I'agricutura i la indústria
a I'epoca de la industrialització. Aixb demana noves recerques en les quals es
tinguin en compte els problemes de l'economia camperola d'una manera més
gran que fins ara.
(traducciá de J . M. Muiioz i Lloret)

