Consum deficitari, fam i crisis demografiques a
l'Espanya dels segles XVI-XIX*
ter 'Vicente Pérez N o r e d a

En els darrers temps s'han dut a terme alguns estudis monografics sobre
les pautes alimentiries del passat pel que fa al cas espanyol. Com passa a altres
zones europees, els resultats ens donen forc;a llum sobre els nivells alimentaris
de les classes privilegiades de 1'Antic Regim i de determinats centres institucionals de la societat de l'epoca, encara que és més modesta la informació que
tenim sobre l'alimentació de les classes populars. Alguna cosa s'ha avancat en el
coneixement del consum popular urbi, sobretot del segle XIX, perb gairebé res
de segur sobre l'evolució del consum alimentari de la gran majoria de la poblaci6, és a dir, de la població rural.
Per tot aixb, potser no servir& de gran cosa mostrar el volum i la composició de les racions alimenthries mitjanes de collegis universitaris, hospitals, flotes
i expedicions militars, com a representatius de l'alimentació espanyola del passat,
encara que sempre són un marc de referencia i un indicador del que devia ser
I'optirnurn nutritiu per a la societat de l'epoca.
Sabem, per exemple, que alguns collegials universitaris espanyols dels sed e s XVI i XVII disposaven d'unes racions mitjanes clarament suficients (entre
3.500 i 4.000 calories per personaldia, aproximadament) i equilibrades, ja que
les proteines representaven un 18 %, i els hidrats de carboni quasi sempre menys
del 50 % del total de les calories. Era, a més, una dieta rica, amb una alta participació de proteines d'origen animal (160-200 g de carn - d e moltó- per persona/dia, o el seu equivalent monetari en peix els dies &abstinencia). No obstant
aixb, era una alimentació inadequada a causa de I'excés de greixos i de glúcids
(450-480 g de pa diaris) i, sens dubte, molt poc variada.
Quelcom de semblant podem dir de l'alimentació del personal contractat a
institucions hospitaliries el segle XVIII: racions mitjanes d'un excessiu volum
energetic (entre 4.000 i 5.000 calories el personal de serveis inferiors i més de
6.000 calories els facultatius i els altres carrecs administratius de l'establiment),
equilibrades i riques en proteüies «cares», perb també massa monotones. Per
descomptat que els malalts d'aquests hospitals tenien una alimentació suficient
(unes 2.400 calories dihries, cosa excesiva per a persones amb una nulla activitat
física o molt reduida), rica (uns 500 g de carn per personaldia) i completa, perque
* El present treball és la comunicació que, amb el útol de Consommation déficitaire,
jamines et crises démographiques en Espagne aux temps modernes, va presentar l'autor al
Famine in History Symposium celebrat de 1'1 al 5 de julio1 de 1981 a Vevey (Suissa).

era molt variada en aquest cas, encara que potser excessiva en greixos i proteines.
El nivel1 alirnentari d'altres sectors de la població era, com podem suposar,
més modest. El personal enrolat en flotes i expedicions militars espanyoles de la
segonta meitat del segle XVI i de la primera del XVII disposava de racions pobres
en carn i de contjngut energetic molt ajustat a les necessitats que derivaven del
seu exercici físic (menys de 3.000 calories en general, i només en algun cas prop
de 4.000). L'alimlentació d'aquests collectius militars i navals era, pel que sembla, molt més defilataria que la de grups similars del nord d'Europa (flotes i guarnicions angleses i holandeses, per exemple), perb en relació amb el que devia ser el
consum mitja de les classes populars de 1'Espanya d'aquells temps, pot ésser considerada com encara alta i relativament «privilegiada» (Eiras Roe1 1974).
Efectivament, ja coneixem l'evolució del consum popular urbd pel que fa a
dos productes bisics de la dieta tradicional: el pa i la carn. El consum diari
de pa va anar davallant, pel que sembla, fins a estabilitzar-se, el segle XIX, al
voltant de la lliura castellana (460 g) (Eiras, p. 122). En kpoques anteriors, pel
que fa a homes adults, i almenys en les zones rurals, el consum diari de pa podia
superar les dues lliures, i el consum mitja d'una lliura per al conjunt de la població (incloses les criatures, les dones i els vells) havia de ser un mínim, com pensava Moreau de Jonnés el 1834 (Moreau, p. 147). No obstant aixb, aquest fou
efectivament el consum mitjh real a les zones rurals del nord de Castella la Vella
a finals del segle XVI -unes 5,2 faneques de blat per persona/any (Brumont,
p.- )9
o de la província de Segbvia a la primera meitat del segle XVII -5,3 faneques (P. Moreail, p. 316). El mateix Moreau situava el consum mitjh anual de
blat en 262 kg peir persona (unes 5,8 faneques (a finals dels segle XVIII i comencaments del XIX, i els diversos autors de l'kpoca que tant el1 com el seu traductor-comentarista, IPascual Madoz, esmenten, coincideixen a calcular un consum
molt semblant, entre les 5 i les 7 faneques de blat per persona l'any (MoreauMadoz, ps. 146-1117 i 165-166), si bé alguns, com Vicente Vizcaíno Pérez, el
1766, situa aquesta avaluació en «8 fanegas de trigo por cada una (persona) en
cada año, que corresponde a libra y media de pan por persona en cada un díu»
(Vizcaíno Pérez, p. 189). A finals del segle XVI hom consumia diiriament a la
ciutat de Valladolid menys de 500 g de pa (Bennassar 1961, p. 740), i a Madrid,
els anys 1826 i 1867-1868, 460 i 400 g, respectivament (Eiras, p. 118).
El consum de carn deu haver estat molt modest a les zones rurals, sense
que al llarg del temps hagi experimentat, pel que sembla, variacions de gaire
importancia. Es basava en la matanca del porc procedent de la cria domestica i,
en menor grau, eri el consum molt ocasional d'algun cap de bestiar de llana i
d'ocells de corral. Encara el 1904 les zones rurals consumien en primer lloc carn
de porcí; a continiuació hi havia la d'oví i, en darrer terme, la de boví (Grupo de
Historia Rural, p. 120). Als centres urbans, especialment en algunes grans ciutats, és on s'aprecia un augment progressiu del consum de carn, si bé el fenomen
és tarda - e n rigor, només es manifesta amb claredat al segle XIX-, limitat
-perque molts centres urbans, sobretot a Andalusia, presenten encara en ple
segle XIX un consum molt baix de carn, similar al de les zones rurals- i minso
-molt inferior al de Franca, per exemple, en dates similars. A Valladolid, entre
el 1580 i el 1590, es consumien 72 g de carn per habitant i dia, i la mateixa
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quantitat -uns 70 g- és consumia a Madrid en diverses dates del segle XVIII,
mentre que a Bilbao, el 1743, el nivell del consum mitjh s'estableix en uns 100 g
(Benassar 1961, Palacio Atard 1966). El segle XIX es consumeixen a Madrid 83 g
de carn per habitant al dia el 1826, i en els anys centrals del segle aquest consurn
passa a 136 g, i es nota, a més, un desplagament progressiu del moltó en favor
de la carn de boví (Espadas Burgos '1973, p. 265, i A. Fernández García,
p. 150). Aquesta millora en el consum urbh no és, ni de Iluny, irreversible, ates
que la situació es degrada a finals de la centúria. Madrid, amb un consum d e
121 g de carn per habitant i dia, passa a ser «una de las capitales de Europa e n
que es más deficiente la alimentación» (Hergueta i Martín, p. 69). El consum
diari de carn per persona cap al 1900 era molt més precari encara a les gians
ciutats andaluses, on se situava per sota dels 50 g.
Davant un consum urbh de per si ja prou modest, que és reflectit també
a les estimacions existents sobre el volum energetic de la dieta (inferior
a les 1.500 calories a Madrid, tant el 1826 com el 1867 i 1868) (Eiras, p. 120),
l'alimentació a les zones rurals possiblement era molt més pobra encara. Aquest
desavantatge del camp respecte a la ciutat sembla ésser una altra de les constants
de la historia alimenthria espanyola. Davant els 72 g diaris de carn per persona
a Valladolid, a finals del segle XVI, el consum a Mojados, un petit poble de la
mateixa comarca, no excedeix els 45 g entre els anys 1560 i 1570 (Bennassar
1961). A comengaments del nostre segle una diferencia més notable encara
diferenciava el consum rural de carn del consum urbii:
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És cert que a les zones rurals les xifres oficials del consum de carn expressen uns mínims respecte al nivell real de l'alimentació pagesa, ja que és molt
difícil que quedessin registrats als arbitris municipals que gravaven determinats
consums, o que passessin per les carnisseries públiques uns productes bisics
d'aquestes zones com ara el porc i les aus de corral, de crianca i autoconsum
estrictament domestics. Pero aquests productes no han de considerar-se estrictament com a integrants d'importiincia a la dieta quotidiana. El més freqüent era
que els derivats del porc fossin reservats per a l'epoca en que es duien a terme
les feines del camp de més envergadura, i les aus de corral es reservaven per a la
celebració de les festes de caire local més assen~aladeso per a les efemerides
familiars. Així, doncs, aquests productes solien representar, fins i tot entre e1
sector més afavorit de la població rural, simplement un esporidic complement

d e la dieta habitual,, que per ells mateixos no podien fer variar substancialment
el nivel1 mitja de I'gilimentació pagesa.
Pot donar-se, cioncs, com a valida l'aíirmació que feia Azorín a comencarnents de segle: «No prueba la mayoría de nuestros campesinos jamás la carne»,
afirmació semblant ri la que havia fet gairebé un segle abans Moreau de Jonnés,
el 1834, que avaluava el consum mitja de carn a Espanya en uns 22 lliures anuals
(28 g per habitant el dia) i afegia a continuació: «La clase más laboriosa apenas
prueba el alimento animal» (Moreau, p. 152). L'alimentació popular a la pagesia
tenia com a base el pa - d e blat, o, sovirit, de segol-, i el blat de moro a les
zones humides del riord i en altres, com ara Valencia, on els jornalers del camp
consumien 900 g diaris de pa de blat de moro el 1873 (Sáez Díez, ps. 237 i
293), h s que la patata, al llarg del segle XIX, aconseguí convertir-se en un p r o
ducte basic de la dieta d'iimplies capes de la població. Fins aleshores I'alimentació
quotidiana de la pagesia no devia ser gaire diferent de la dels jornalers de la
provincia de Pal&nci,ael 1804: «En los años más felices, jamás ha sido el aliment o de los jornaleros en este país, otro que sopa de ajo, abundancia de pan, vino,
y el que más, toma unas verduras con tocino; aiin en el tiempo de los trabajos
más duros de vendimia y verano ha sido éste su alimento, aumentándose cuando más con un poco de cecina. Con este método ha estado por muchos años feliz
esta provincia, y sólo desde que ha empezado a escasear el pan es czrando ha padecido el triste jornalereo los rigores de la hambre y la provincia los funestos efectos
de la despoblación» ( P . Moreda, p. 413).
El pa continua essent també durant molt de temps l'aliment basic dels
sectors populars urbans, malgrat que la tendencia lleugerament descendent del
seu consum ens faci pensar en una progressiva diversificació de la dieta urbana
al llarg del segle x~s:.De les despeses totals d'alimentació que, a finals del segle
passat, representaven més del 80 % dels pressupots anuals de la familia obrera,
la compra de pa era del 55 %, segons avaluacions del 1885, basades en el consum d'«un pan negro de maiz o centeno parecido al que comen los rifeños~
(Membiela i Salgado, p. 228, i Calbet, p. 250). No és estrany, doncs, que la
despesa fos m& grari si es tractava d'un pa de qualitat superior: hom ha avaluat
que el consuni de pa a la segona meitat del segle XIX representava entre un 65 i
iin 75 % de les despese5 totals d'alimentació (Conard i Lovett 1969).
Una alimentaci6 tan precaria, que permet parlar de consum deficitari per
part d'amplis sectors de la població i basada principalment en una petita gamma
de cereals panificables, deixava a les persones en mans de les dramhtiques fluctuacions de les collites o de les irregularitats del mercat. Quan, per qualsevulla
íl'aquestes causes, o per ambdues alhora, el subministrament del pa no assolia
tan sols els modestos nivells habituals, la subalimentació crbnica que, sens dubtc,
patia la població es convertia senzillament en fam. Sorgeixen així peribdicjues
crisis alimentaries que tenen com a denominador comú una aguda carestia de subsistencies que solien acabar en I'extensió de la fam i dels seus diversos rbssecs
demografics, socials i econbmics: consum d'«aliments>> de substitució, extensió
de la morbilitat epid&mica i augment de la mortalitat, intensificació dels moviments migratoris, agitació social i manifestacions de protestes populars. No és
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menys cert, per6, que algunes d'aquestes crisis alimentiries van actuar també
com a estímul al moment d'introduir o d'estendre nous cultius.
Les fonts de caracter descriptiu o literari de comenqament del segle XVI
fins a finals del segle XIX ens donen abundant informació sobre aquest respecte,
i és a través d'elles que es posa ja de manifest una primera cronologia provisional de les grans crisis alimentaries que castigaren amplies zones de la geografia
espanyola en diferents moments al llarg dels temps moderns.
La crisi agraria més greu de comenqaments del segle XVI esclatii el 1505 i
causa una escassetat general el 1506, que se seguí de la pesta l'any següent.
Els més im~ortantscronistes del reenat dels Reis Cathlics es van fer ressh de
les funestei conseqü2ncies de la fa; aquells anys. L'agudització de la miseria
va tenir com a conseqüencia amplis moviments migratoris a la deriva, i famílies
senceres passaren a incrementar les files de captaires i rodamons: «En todas
estas provincias y en otras muchas de Castilla.. . despoblábanse los lugares e las
villas, e dejadas sus cosas e naturalezas se ivan los ombres e las mugeres de unas
tierras a otras, con sus hijitos a cuesta por los caminos, a buscar pan, muertos
de hambre, demandando por Dios a los que lo tedan, que era muy gran dolor de
ver. Y muchas personas murieron de hambre» (Andrés Bernáldez, p. 516).
La fam deeué continuar essent molt intensa. sobretot a Andalusia. a la
segona i terceraud2cades de la centúria. La collita del 1521 fou una de 1;s més
dolentes del segle XVI (B. Vincent, p. 353), i d'aquestes dates ens han pervingut
a les fonts literaries algunes referencies a la practica del canibalisme (P. Moreda,
p. 79). L'any 1557 fou també de «general hambre en toda España», de la qual
deriva una gran mortaldat, «efecto natural del poco mantenimiento y malo» (Colmenares, 11, p. 248). Villalba, el maxim representant de la historia epidemiolhgica espanyola, situava en aquestes mateixes dates l'aparició del tifus a la península Iberica (Villalba, 1, ps. 99 i 116) i a la darrera decada del segle XVI tornen
a proliferar nombrosos testimonis que proven el maridatge de la fam i I'epid2mia: la penosa situació derivada de les successives crisis agraries i l'encarirnent
dels preus dels cereals al llarg dels anys noranta culmina en el paroxisme de la
pesta castellana centrada als volts del 1599 (Beimassar i P. Moreda 1980).
La greu crisi agraria de 1630-31 torna a provocar, entre d'altres coses, un
augment notable de la mortalitat, que, juntament amb una nova onada emigratbria, aguditza el procés de la despoblació d'amplies zones castellanes. La ciutat de Segbvia, important nucli textil poques decades abans, fou durament afectada per aquesta crisi. Les autoritats municipals afirmen que han faltat més de
4.000 persones en aquests anys (la ciutat no devia tenir més de 15.000 habitants
aleshores), i que «por falta de pan y carestia de él se va despoblando el arrabal
a gran priesa yendo a buscar su sustento a tierras de la Andalucía ...» (G. Sans,
p. 82, i p. Moreda, p. 323). Quelcon de semblant es diu el 1632 pel que fa al
conjunt de I'interior castellh: «. .. en Castilla, con estos dos años últimos de hambre y mortandad, están despoblados los lugares, por la menos en la tercia parte
de gente ... y no pocos de los que tenían algún caudal se han salido del Reino a
las Indias, Portugal o Aragón» (Domínguez Ortiz 1963, p. 120).
Aquesta mateixa crisi agraria produí l'efecte, a les regions costeres del nord,
d'estendre la producció i el consum humii del blat de moro, que fins aleshores

s'havia utilitzat quasi exclusivament com a pinso del bestiar. A partir d'aquest
moment es generalitza el mil1 (farina de blat de moro) a la dieta dels sectors
populars del País Basc (Pinedo, p. 26). Seils dubte, I'expansió del blat de moro
va fer que a tot el litoral cantabric es produís un notable creixement demogrific
al llarg del segle XVII, en contrast amb el que succeiria en altres zones espanyoles.
Pero el creixent predomini del blat de moro a l'alimentació d'aquelles regions
seria també la causa del desenvolupament d'algunes malalties carencials. L'anomenada «lepra escorbútica» és documentada a Astúries poc després de 1630, a
les mateixes zones oln, més endavant, al segle XVIII, es faria la primera descripció
clínica de la pellagra, el «mal de la rosa», per part de Gaspar Casal (Sánche~
Granjel, p. 32).
En les epoques de mixima escassetat, la població es veia obligada a recórrer als més insblits «aliments substitutius». Les nombroses notícies en aquest
respecte són un bon indici de les més greus situacions de penúria alimentiria.
Existeixen referencies medievals de casos extrems de necrofagia humana, necrofigia animal i coprofigia, si bé eri temps moderiis són més abundants els casos
de geofagia o similars. Era molt normal desviar el consum cap a aliments propis
del bestiar: els naps i les castanyes feien aquesta funció al nord. Segons se'ns
explica, a Extremadura, el 1684, els homes es veieren en la necessitat de «buscar
yerbas silvestres cotz que sustentar los cuerpos» i menjar civada i aglans «como
irracionales» (Domínguez Ortiz 1969, ps. 202; i 1963, p. 334).
El segle XVIII s'inicii amb un període de greus crisis agrhries i demogrifiques que culminarr:n en una d'abast «internacional», com d'altres més dels
segles XVII i XVIII, el 1709, data en que es produí una fam terrible a qtiasi tot
Espanya (Domínguez Ortiz 1955, p. 59; Anes '1970, ps. 155 i 209; Kamen
1974, ps. 30, 391 i SS; Villalba, 11, ps. 93 i 97; Palop, ps. 73-78; Calvo Poyato 1982). Els anys 1762-65 foren també anvs de grans crisis agraries a nivel1
general, que vincularen grans sectors de la població a la miseria i donaren peu a
una gran agitació piigesa (G. Anes '1970, p. 430). A molts llocs foren desastroses les collites del 3.763 i 1765, i la liberalització del comerc de gra d'aquestes
darreres dates conduí a un extens moviment popular de protesta el marc i l'abril
de 1766, que es pot enquadrar dins I'esquema del motí de subsist6ncies de les
darreries de I'Antic Regim. Els efectes ac~imulatsde diverses collites deficitiiries
i els emmagatzemats especulatius, emparats per les recents mesures d'abolició de
les taxes i comerc lliure dels cereals, portaren al final de l'any-collita de 1765-66,
quan es produí el mhxim estaciona1 del preu del blat en el període, el que potser
fou la insurrecció popular més extensa de 1'Espanya de I'Antic Regim (Vilar
1972; L. Rodríguez 1973 1 i 2; Anes 1977, ps. 104-105; Palop, ps. 93-183).
El gran n~iximsecular del preu del blat a totes les regions espanyoles es
produí el 1789, data que fou considerada ja aleshores com «l'any de la fam» per
antonomisia (P. Atard 1964, p. 293). La situació era ja greu des d'anys anteriors i havia estat riecessari recórrer a importacions en massa de cereals estrangers, pero la collita del 1789 fou «generalment bona» i la violencia de la crisi
no sorgí amb les excepcionals característiques d'altres vegades (Anes '1970,
p. 431). No obstarit aixb, es produí una escassetat «artificial» que retragué
I'oferta a diversos rnercats comarcals i produí problemes de desavituallament a
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les grans ciutats, com Madrid i Barcelona (1. Castells 1970), així com avalots del
tipus entrave a diverses zones productores de Castella la Vella, com Palencia
(Anes 1977, p. 104). Els nocius efectes de la fam pogueren ésser palliats grhcies
a la mobilització dels fons municipals i recorrent a les reserves dels pbsits (magatzems públics de cereals que servien per avancar gra als pagesos més necessitats a l'epoca de la sembra i socórrer la població subministrant-lo a les fleques
en kpoques d'escassetat, per tal de mitigar així els efectes catastrbfics de les
collites dolentes (Anes 1968).
Una desastrosa conjuntura climatica, juntament amb la recrudescencia de
les epidemies i, més tard, els avatars de la Guerra del Francks, produí novament
en els primers anys del segle XIX un període de greu escassetat i exagerats augments dels preus dels queviures, que escamparen la miseria i la fam a nivells
possiblement no assolits en hmplies zones del territori espanyol des de feia molts
anys, segles potser. Les fonts consultades dels anys 1804 i 1812 -1s
pitjors de
tot el període- ens donen nombrosos testimonis de morts per manca de nutrició i per inanició. Es produiren greus avalots populars per tal d'impedir l'extracció de gra amb destinació a Madrid, per exemple a la ciutat de Segbvia i a
diversos llocs de Castella la Nova. Es va promoure l'execució d'algunes obres
públiques de sanejament hidrhulic, que no tan sols eren destinades a combatre
les epidemies d'aquells anys, sinó també, de manera especial, a proporcionar salaris addicionals a les classes més humils de la població. Les autoritats públiques,
així com diverses institucions benefiques privades, hagueren d'organitzar campanyes en suport dels sectors populars més necessitats, especialment a les ciutats.
Entre el 1802 i el 1804 foren distribuides a Segbvia, Madrid, La Mancha, etc., les
famoses «sopes econbmiques del comte de Rumford», l'ingredient bhsic de les
quals eren les patates i, en proporció m01 més petita, llegums i determinades
plantes farratgeres.' Simulthniament, s'estengué també el consum de determinats
productes «substitutius», de dubtós valor nutritiu, quan no perillós, fins per als
consumidors. El 1802, 1804 i 1812 fou denunciada a Madrid la venda fraudulenta de diverses herbes i altres substancies «nocivas a la salud pública» ( P . Moreda, p. 379). La fam de l'any-collita 1811-12 fou terrible a Madrid i doni un
impuls definitiu al consum popular de la patata, que ja s'havia estss, des de
finals del segle XVIII, a altres zones del país, especialment a Galícia -arran de la
greu crisi agraria de 1768-69 en aquella regió (R. Galdo i Dopico 1980, ps. 17-20)
i a Aragó (1. de Asso, ps. 46-47). Les fleques de la capital, des dels mesos
finals del 1811, comencaren a posar a la venda exclusivament un pa de mala
1. Coneixem la composició d'aquestes «sopes econbmiques», en grams per capita:
patates, naps, xirivies o pastenagues . . . . . . . . . . . 152 g
p5sols secs, mongetes, guixes, llenties o garrofes . . . . . .
45 g
farina d'ordi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 g
pa sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 g
carn picada de porc, o llard . . . . . . . . . . . . . .
14 g
s a i . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 g
vinagre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 g
aigua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1619 g
(FONT:Pérez Moteda, p. 379.)

qualitat, barreja de blat mediocre, segol, blat de moro i guixes, aixi corn pa de
farina de patata que: comengi a cotitzar-se a la puja i aviat queda només a l'abast
dels sectors més benestants de la població. La Real Sociedad Económica Matritense elabora el 1812 un informe sobre vegetals panificables i possibles aliments
substitutius del blat en que era destacada la importancia d'alguns cereals inferiors corn el segol, el fajol, l'espelta, la civada, l'ordi, l'arrbs, el blat de moro,
el panís i, sobretot, les patates. Es recomanava també el consum de iíeguminoses i
Ilavors olioses, con1 el gira-sol o el sesam, i d'altres fruits silvestres -aglans,
castanyes, etc.- escorces i plantes (E. Burgos 1972, ps. 379 i SS.).
Tot aixb no podia evitar la recrudescencia de la mendicitat i l'esclat d'una
violenta crisi demogrifica que tenia corn a causa principal la fam. Entre el setembre de 1811 i el julio1 de 1812 moriren unes 20.000 persones a Madrid, quan
la mortalitat mitjana per any havia estat de 4.879 defuncions durant el delenni
1794-1803, i d'11.307 lJany 1804, amb la qual cosa ja s'havia duplicat en aquesta data una taxa biruta de mortalitat de prop del 40 960 (Carbajo Isla 1968, i
Ringrose 1976, p. 198). Les parrbquies de la ciutat organitzaren un servei de
carretes que tenien cura, dos cops al dia, d'anar recollint els cadivers dels pobres pels carrers madrilenys (E. Burgos 1968, p. 613; Callahan 1978, p. 75).

«La misere a été 2 .ron comble dans toutes les provinces. Le secours que le gouuernement a fait distribuer 2 Madrid ont été insuffisants. Il n'y a pas de jour
que la police n'ait j'ait enlever des individus morts d'inanition dans les rues. La
mauvaise nourriture a causé aussi des maladies endemiques qui avec les chaleurs
ont pris plus d'interzsité» (Anes '1970, ps. 252-253).
Referencies corn les que, fins ara, hem esmentat, no tan sols testimonien
les manifestacions rnés espectaculars i dramitiques de la fam al llarg de la historia moderna espariyola, sinó que deixen entreveure també les preciries circumstincies en que es desenvolupava la producció i el subministrament d'aliments en
aquesta epoca. Si no han estat esmentades crisis alimentiries posteriors a la del
1812 no és perqu?: no hi hagi múltiples referencies a situacions d'escassetat
o de consum deficitari general al llarg de tot el segle XIX i comencaments
del XX. Encara el 1.904 s'afirma que a moltes regions d'Espanya la fam és la
primera de les causes productores de mortalitat (Revenga, p. 66). Aixb no obstant, les successive~;crisis de subsistencies que s'escalonen durant el segle XIX
-1823-25, 1837, 1847, 1857, 1868, 1879, 1882, 1887- (Sánchez-Albornoz
1963, ps. 8-9) no degueren ser, a nivell general, prou greus corn perque la fam
hi incidís directament a través d'una notable elevació de la taxa de mortalitat
per damunt dels nivells ordinaris. Els efectes demogrifics d'aquestes crisis, més
petites pero que eri altres dates d'epoques passades, només poden apreciar-se
en el descens conjuritural de la nupcialitat i la fecunditat. Per descomptat, hi ha
nombroses referencies en aquest respecte fins a les primeres decades del nostre
segle, sobretot procedents d'algunes regions corn ara Andalusia o Galícia (Díaz
del Moral, ps. 58 i 415; R. Galdo, Dopico 1978), perb, segons la nostra opinió,
posen l'accent en problemes d'insuficiencia alimentiria relativa, de pauperització
general i de «fam qualitativa», abans que en la situació dramitica de deficiencia
absoluta de subsistencia i riscs d'inanició, que havia caracteritzat altres crisis en
els segles anteriors.
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Efectivament, creiem que les situacions de consum greument deficitari o
de fam generalitzada són les que han de servir per establir una vertadera cronologia de les grans crisis alimentaries. Aquestes darreres devien traduir-se en un
augment del nombre habitual de defuncions. En un altre lloc (P. Moreda 1980)
he confeccionat una cronologia de les crisis de mortalitat de 1'Espanya interior
seguint uns criteris metodolbgics similars als utilitzats, entre d'altres, per L. del
Panta i M. Livi Bacci (1977), i per M. Flinn (1974). Un cop establerta la cronologia de les crisis generals de mortalitat que apareixen en una mostra d'unes
60 localitats rurals, pertanyents a 13 províncies de I'interior espanyo12 entre
el 1600 i el 1900, aquestes «mortaldats» han estat preses com a base d'observació de les més notables crisis alinientaries de tot el període.
Ha estat necessari basar-se en determinas criteris per aconseguir distingir,
entre el conjunt de crisis generals de mortalitat, aquelles que foren originades
fonamentalment per una crisi de subsistencies, de les de natura diversa (de caracter epidemic «pur», per exemple, o crisis «mixtes» en que concorren simultaniament diversos factors). Si bé és cert que la fam pura i simple, o la inanició
sensu stricto, difícilment pogué ocasionar grans mortaldats, com no fos pel
concurs de la lnorbilitat conseqüent que va propiciar, no és menys cert que
diverses crisis de mortalitat sorgiren en un context econhmic favorable, sense
que la situació del mercat ni la de la collita fessin preveure una catastrbfica
evolució de la corba de defuncions. En línies generals, per establir si una mortalitat es produí com a conseqüencia de la generalització de la fam, hem seguit els
criteris proposats per A. B. Appleby (1973), servint-nos alternativament de
l'observació d'alguns trets de la crisi: estudi de la producció agraria a través
de series del delme eclesiastic i dels preus, analisi del moviment estaciona1 de les
defuncions i de la mortalitat diferencial, i utilització de fonts narratives.
Les conclusions generals de la nostra investigació han estat les següents:
segles

nombre total de crisis demogrhfiques
entre aquestes són crisis alimenthries
i crisis de natura «mixta»

XVII

XVIII

XIX

8
5
2

8
2
3

-

5

3 (2)

Les crisis de caracter primordialment alimentari es produiren en aquestes dates:
- segle XVII: 1630-31, 1647-52, 1659-62, 1683-85 i 1699.
- segle XVIII: 1709-11 i 1762-65.
El període 1647-52 fou de general crisi agraria a Espanya. La collita del
1647 fou la pitjor del segle a Andalusia i una de les més dolentes a Castella
la Vella; les del 1648 i del 1650 foren molt dolentes a Castella la Nova. A totes
1)

2. Avila, Cáceres, Conca, Guadalajara, Madrid, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria,
Terol, Toledo, Valladolid i Saragossa.

t
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les regions estudiades per Hamilton es produí aquests anys una nova i espectacular puja cíclica del preu del blat (Hamilton 1975, p. 410). Una adversa conjuntura climitica, molt ben documentada, per exemple a través de les series de
delmes de bisbat de: Segbvia, explica la crisi de 1659-62: la collita va ser catastrbfica el 1659 i uria altra vegada molt deficitiria el 1661. Tot el període del
1676 al 1685 fou especialment nefast per al camp espanyol. Se succeiren males
collites des del 161'7 per terres d'Andalusia i les dues Castelles, i el 1678 es
parlava ja obertament de fam, «tan grande y universal en todos estos reynos».
A partir del 1683 comenqaren a multiplicar-se els casos de mort per inanició a
Andalusia i Extremadura (D. Ortiz 1963, p. 36, i 1969, p. 203), i l'any 1684
fou de gran mortalitat en hmplies zones del territori espanyol, si bé hi tingueren
també un destacat paper les malalties epidemiques que acompanyaren o seguiren l'escassetat. La de 1698-99 fou clarament una altra crisi general de subsistencies, similar a la que es produí uns anys abans a la mateixa decada del segle, cap
al 1694. Si no hem inclbs aquesta darrera data a la nostra cronologia és perque
la crisi sorgeix justament 3 la quarta part de les localitats observades, quan el
criteri adoptat per considerar «general» una crisi havia estat precisament que es
produís simulthniarrient en més d'un 25 % de les series en observació.
11) Les crisis de natura «mixta» sorgeixen en les dates següents:
- segle XVII: 1605-07 i 1615-16.
- segle XVIII: 1780-82, 1786-87 i 1798-99.
- segle XIX: 1804, 1809 i 1812.
Malgrat que foren també períodes encalcats pels problemes de les subsistencies, la mortaliteit de 1605-07 i 1615-16 va ser agreujada per malalties epidemiques molt concretes: el tifus i la difteria, respectivament. La segona d'aqiiestes crisis va tenir, en efecte, una particular incidencia en la població infantil.
També tornaria a tenir un important protagonisme la mortalitat infantil
(verola sobretot), al costat de la deficient conjuntura agraria, en les crisis de
1780-82 i 1798-99. La crisi de 1786-87 se situa en el punt culminant de la greu
epidemia de paludiijme que va castigar amplies zones del territori espanyol en
aquesta epoca, enceira que els problemes de les subsistencies foren a1 llarg de
tot el decemi, espccialment entre el 1784 i el 1789. En el complex context
epidemic dels primers anys del segle XIX, van ser, sobretot el ~aludisme,una
altra vegada, a l'interior, i la febre groga al sud, els protagonistes, juntament
amb una greu seqüimcia d'anys agrícoles catastrbfics, de la greu crisi demogrhfica
centrada al voltant de l'any 1804. Les dates del 1809 i el 1812 es podrien potser
esmentar dins un inateix període de crisi, ja que participen de les mateixes
característiques: problemes agraris i d'avituallament afegits a la cabtica situació
general originada per la guerra contra la invasió francesa.
Així, doncs, al llarg dels temps moderns el protagonisme de la fam en les
crisis de mortalitat es va afeblint gradualment, almenys pel que fa al cas de
l'Espanya interior. La freqüencia de les crisis demografiques és practicament
invariable entre el 1600 i 1800, perb les crisis d e subsistencies van perdent
lentament el caricter catastrbfic que, en ocasions, havien tingut, i només molt
ocasionalment arriben a traduir-se en crisis de mortalitat d'abast general. Per
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contra, al llarg del segle XVIII i durant una bona part del XIX es produeix un
augment de determinades causes de mortalitat epidemica: verola i paludisme el
segle XVIII, febre groga i, sobretot, colera el XIX.
Les analisis de les possibles causes de la reducció del paper protagonista
d e la fam al llarg de les crisis demografiques tradicionals s'han de centrar al voltant de dues qüestions d'interes primordial: a) les mesures administratives i de
política economica tendents a millorar les condicions de circulació i subministrament d'aliments, adoptades des de la segona meitat del segle XVIII, i b) el creixement de la producció agraria i l'extensió de conreus substitutius dels cereals
al llarg del segle XIX.
a) El conjunt de mesures político-administratives adoptades pel govern
central o per les autoritats locals per millorar la circulació i i'avituallament de
subsistencies a partir de mitjan segle XVIII tingueren, pel que sembla, poca eficacia practica. Moltes foren d'abast molt redult o d'efectes contradictoris, encara
que hagin de ser preses en consideració.
La modernització de les xarxes de comunicació -camins, carreteres i, a
escala més petita, canals- va limitar-se a unes realitzacions modestes (Anes
1975, p. 230). Persistí la utilització d'uns mitjans de transport tradicionals que
donaren lloc a una situació d'«escanyament», cronic i perjudicial per al desenvolupament del comerq interior (Ringrose 1972, ps. 144 i SS.).
Els governs illustrats de la segona meitat del segle es van preocupar per
disposar d'informació precisa sobre l'estat de les collites i la situació del mercat.
Collaboraren eficaqment en aquesta tasca les autoritats provincials civils (intendents) i les esclesiastiques (bisbats i rectories). Aquest esforc, que ja havia donat
fruits, com ara la realització del cadastre de La Ensenada, a mitjan segle, o els
successius censos de població en dates posteriors, va donar origen a les enquestes
sobre producció de cereals, preus, comerc interior i exterior i alfóndecs, efectuades pel Consejo de Castilla el 1773 i a la darrera decada del segle XVIII. Malgrat
tot, fou molt difícil arribar a una situació de vertadera transparencia de mercat
al llarg del període.
El govern i les autoritats locals varen recorrer amb agilitat a mobilitzar
grans remeses de cereals importats pels diferents ports del país. D'aquesta manera l'alimentació de les zones de la periferia fou més regular durant el segle XVIII,
pero les deficikncies del transport terrestre i el seu elevat cost impediren la
ronsecució d'un mercat nacional, per la qual cosa el país continua essent, en el
seu conjunt, deficitari de gra, fins i tot aquells anys en els quals s'assolien
amplis excedents de les collites de l'interior.
S'organitzaren sistemes de traginada de queviures a les grans ciutats. La
corona es preocupa sobretot del proveiment de Madrid, a través del Consejo de
Castilla, i els anys 1780 del Pósito de Madrid i la Compañía de los Cinco Gremios Mayores. A finals del segle XVIII la capital importava entre 600.000 i
700.000 faneques anuals de blat procedents de les regions cerealístiques de Castela, i dels ports en anys de escassetat. El govern garantia el proveiment d'almenys una quarta part de l'esmentat consum, i la comercialització de la resta
anava a carrec de la iniciativa privada (Ringrose 1972, p. 57).
Entre els mitjans més eficacos per regularitzar la producció de cereals i el
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consum de pa cal crsmentar els alfóndecs. Al darrer quart del segle XVIII el nombre d'aquests graners públics augmenti a uns 5.250, distribuits en la seva majoria
per l'interior castelli-extremeny i per Andalusia, ja que 1%facilitat d'importar
cereal estranger els feia menys necessaris a les províncies litorals del nord i de
iievant (Catalunya). A més, funcionaven aleshores prop de 3.000 instit~icions
benefiques privades, amb objectius molt similars als dels alfóndecs, que manllevaven gra i diners als pagesos més necessitats en epoques difícils (Anes 19681969.* D. 811.
Dins el conjunt de la beneficencia privzda el paper més important corresponia probablement a 1'Església. És interessant de reflexionar sobre la relativa
escassetat dels aldarulls populars de subsistencia (food-riots) a 1'Espanya de
íinals de 1'Antic Regim. En conjuntures similars a les d'Anglaterra o de Franca,
per a les mateixes dates (Thompson 1971 i Tilly 1971), la conflictivitat social
fou, pel que sembla, més petita a 1'Espanya de finals del segle XVIII. És veritat
que foren molt importants els moviments generals de protesta popular en alg~ines
dates aillades, corn el ja esmentat 1766, o els que es produiren al regne de
Valencia durant el darrer decenni del segle XVIII, i especialment el 1801, encara
que aquest últim, fins i tot admetent I'existkncia del problema de fons de les
subsistencies i la fam, només es pot qualificar «en part com aldarull alimentari»
(Ardit 1969 i 1977, ps. 86 i 112). Pero el manteniment del sistema de caritat
religiosa per part de l'Església, que destinava enormes recursos a l'almoina per
tal de pauiar la miseria i assegurar l'equilibri social de l'epoca i que fins i tot
va incrementar-se a mesura que les crisis agriries es feren més freqüents i més
greus, degué representar certament una funció estabilitzadora, almenys fins que
les més importants institucions benefiques de 1'Església es veieren encalcades
amb motiu de la primera «desamortització» de 1798-1808 i les temptatives de
suplantar el tradicional sistema de caritat eclesihstica per l'assistencia pública
a cirrec de I'estat (L. Rodríguez '1973, ps. 204-205; Callahan 1978).
El govern dicta normes que miraven de contenir els efectes de la carestia
en permetre la utilització de fons públics municipals (bens de propis i arbitris)
per tal de fer rep1t:ga de grans i repartir-los entre els veins dels pobles. Aquestes
mesures s'estengueren especialment arran dels anys 1785-1816 i possiblement
ajudaren a evitar la crisi els anys 1789 i 1793, que es preveien catastroíics a l'interior (P. Moreda: ps. 369-9). A Catalunya, pero, les guerres contra Franca des
del 1793 i contra Anglaterra des del 1799 dificultaren enormement el sistema
tradicional de proveiment per via marítima, circumsthncia a la qual es deu la
gravetat de les crisis alimentaries catalanes en 1794-95 i 1700 (Nada1 1965,
ps. 414 i SS.).
Les mesures de política economica més importants pel que fa al mercat de
cereals, que es coricretaren en l'abolició de la taxa i el decret de llibertat de COmerc dels grans, e'[ 3765, van tenir uns efectes contraris en part a les previsisns
del legislador. A fiilals del mateix any 1765 un reglament sobre «policia de grans»
intentava corregir les practiques especulatives que s'estenien a I'empara de la
nova legislació. Els amplis aldarulls, ja esmentats, de la primavera del 1766
assenyalaren el punt a partir del qual es van agreujar els problemes dels proveiments i les condic-ions de vida dels jornalers i petits llauradors del camp, així
A
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com els menestrals de les ciutats (Anes 1977, p. 101). A partir del 1768 el govern
féu marxa enrera en les seves mesures liberalitzadores del comerc de cerals donant pas a una resurrecció de la tradicional practica paternalista de protecció al
consumidor en detriment del liberalisme del 1765 (Palop, p. 220). S'obliga els
comerciants a inscriure les seves operacions en llibres a disposició del control
oficial i a obrir al públic les existencies de gra dels seus magatzems, alhora que
es privava l'acaparament i l'exportació de queviures en anys de carestia. Els problemes al voltant del 1789, amb desproveiment «artificial» o provocat en algunes
grans ciutats i aldarulls del tipus entrave a Castella la Vella (a la província de
Palencia, per exemple) obligaren a renovar aquestes mesures. Foren dictades noves regles el 1790 i el 1802 per tal d'evitar tot abús o monopoli en el comerq
de grans (Nov. Recop., lib. VII, tit. 19. 1. 11-19).
Així, doncs, encara que no podem atribuir uns sensacionals efectes positius
a la legislació sobre la materia, no és menys cert que les mesures político-administratives intentaren almenys no deixar del tot desemparats els consumidors
davant les noves practiques del mercat lliure. Fins i tot es pot dir que en algunes
dades les institucions públiques com els alfóndecs o els fons municipals, i també
la beneficencia a carrec de l'Església, van ajudar a evitar l'esclat de crisis imminents. La relativa estabilitat social del període que, amb tots els matisos i excepcions que indubtablement cal tenir en compte, sembla que fou més que en altres
zones europees de la mateixa &poca, pot ser presa com a indicador &un determinat grau d'eficacia que assolí la lluita contra I'escassetat i la fam dels anys finals
del segle XVIII.
b ) No ens estendrem sobre la historia agraria espanyola del segle XIX,
que, per altra banda, és objecte actualment d'una important atenció per part dels
investigadors. Només cal subratllar que arran del revés sofert pel sector agrari
amb motiu de la Guerra del Francks (1808-14), la producció es recupera en les
decades següents de manera notable. Pogueren contribuir a aixb els canvis fets
al llarg dels segon tercc del segle amb motiu de la desiimortització eclesiastica,
que suposaren una expansió de la superficie cultivada i la reorganització dels
cultius en algunes zones. La major evidencia de l'augment de la producció continua essent el fet que Espanya passi de ser deficitaria de gra a finals del segle XVIII
a autoproveir-se, i fins i tot exportar-los regularment a mitjan segle XIX (Anes
31970, p. 259). O una altra prova indirecta del creixement en la producció
agrícola és I'inici de la política proteccionista en materia de comerc exterior de
cereals, iniciada els anys vint d'aquest segle (N. S. Albornoz 1963, ps. 15 i SS.).
Ja el 1834 Moreau de Jonnés afirmava que «Espanya supleix del tot el seu consum de pan, pero Pascua1 Madoz, que hi estava d'acord, afegia que «en el seno
de la abundancia perecen los españoles víctimas de la miseria», a causa de les
dificultats encara existents en el comerq interior «mientras no haya mejores medios de transporte, mientras no se faciliten las comunicaciones con las aberturas
de canales y construcción de buenos caminos» (Moreau - Madoz, ps. 145 i 166).
Així, doncs, el creixement generalment admes de la producció agrícola no
era per si mateix garantia &un consum més alt i regular de cereals, i si els efectes
catastrofics de la fam van ser esmorteits al llarg del segle, no degué ser pas un
efecte conjunt de l'augment de producció i la millor comercialització dels grans,

sinó que molt probablement tingué el seu origen en l'extensió d'altres cultius
substitutius que passaren a ser ingredients bhsics de la dieta popular i pogueren
anar deslliurant ce:reals i permetre, fins i tot, l'exportació d'aquest darrers.
Aquesta funció la realitzh, sobretot, la patata, la historia de la qual és prou
eloqüent en el cas de Galícia (R. Galdo i Dopico 1980). Aixb no obstant, foren
moltes altres regions espanyoles les que, a partir de les grans crisis de principis
del segle (1804 i 1812) registraren un impressionant augment del cultiu i del
consum d'aquest tilbercle. La població de Madrid consumia, ja el 1844, més de
23 kg per habitant l'any (Fernández García 1971, p. 122), i a finals del segle la
patata s'havia convertit, juntament amb el pa de blat de moro o de segol, en
l'alirnent més ester; a les taules dels sectors populars de les grans ciutats. Una
enquesta oficial de finals dels anys vuitanta del segle passat ens mostra que
també la població rural de gairebé totes les províncies espanyoles era una gran
consumidora de patates (Simón Segura 1976). Perb ja aleshores els publicistes
socials i els higienistes no consideren primordialment aquesta planta en la seva
funció correctora dels efectes desastrosos de les crisis de subsistencies, com
havien fet durant la primera meitat del egle (Bahí 1816, Monlau 1857, ps. 119
i 156)' sinó com ;a signe de la minsa i pobra ració alimenthria del proletariat
urbh i de la classe pagesa (Membiela, Bleizegui, Sáenz Díez).
L'augment i la diversificació de la producció agraria no millorh substancialment la quantitat (de les dietes alimenthiies populars al llarg del segle XIX, i, si
més no, el que va iEer va ser garantir una certa regularitat d'un consum d'inferior
qualitat, de la qual cosa donen fe les referkncies d'aquesta epoca i de comenGaments del segle x:r, a les quals ens referíem al comencament d'aquest treball.
L'extensió de nous cultius com ara la patata va poder assegurar d'aquesta manera la subsistencia d'un major nombre de vides humanes al preu d'una deterioració
general de la «qualitat de vida» per a hmplies capes de la població.
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