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Resum

El concepte de protoindustrialització va ser útil per a fixar-se en les activitats econòmiques de moltes àrees abans de l’arrencada de la 
industrialització. A Catalunya, va servir per a prestar atenció a la indústria de la llana i a altres activitats i desviar-la del que es creia l’ac-
tivitat econòmica més moderna, que era la fabricació d’indianes. Són les activitats econòmiques que es produïen arreu del país les que 
indiquen la capacitat d’aprofitar les oportunitats que anaren sorgint i com la industrialització basada en la indústria cotonera —però 
també amb altres produccions— no és altra cosa que l’aprofitament d’una oportunitat per a un territori que estava preparat per a fer-ho. 
Es reflexiona sobre els orígens d’aquesta capacitat.
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Durant molts anys, els estudis sobre industrialització i 
modernització es van moure en un terreny extraordinà-
riament simplista i ahistòric: des del marxisme, la història 
estava escrita, i al feudalisme el succeïa el capitalisme i 
després el socialisme, amb unes lleis inexorables i clara-
ment determinades. Estudiar una societat era saber, sen-
zillament, en quina etapa estava per endevinar quina seria 
la següent. Com a alternativa a aquest discurs va aparèixer 
el treball de Rostow, que definia les etapes que una socie-
tat passava per arribar a la modernització: les societats 
eren «tradicionals» fins que s’esdevenia el take off que les 
conduïa a poc a poc a la modernitat.1 En realitat, l’interès 
historiogràfic se centrava en com apareixia el take off; 
abans, només hi havia un món uniforme i endarrerit. Hi 
havia poc interès a estudiar-lo.

Va arribar un moment que, a mesura que avançava la 
investigació, aquest plantejament no s’aguantava per 
enlloc. Els indicadors sobre el creixement a la Gran Bre-
tanya, investigacions sobre canvis en l’agricultura, la 
recerca sobre activitats abans de la industrialització...2 
tot apuntava que abans del take off hi havia molta vida, 
que hom no es podia centrar només en el creixement 
econòmic i que la industrialització sols es podia expli-
car a partir del que havia passat abans. De mica en mica, 
l’anàlisi va esdevenir més històrica i menys teòrica i fou 
en aquest context que va sorgir el concepte de protoin-
dustrialització.
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La protoindustrialització i la 
rehabilitació de la «societat tradicional»

La revolució industrial no es podia entendre sense consi-
derar els canvis de les «societats tradicionals». Les investi-
gacions concretes eren tossudes i mostraven la vida eco-
nòmica al segle xviii, abans de l’arrencada industrial, 
molt més rica i matisada que el que la teoria general supo-
sava. No era cap descobriment: Marx ja havia posat èmfa-
si en la manufactura com a punt de partida de la divisió 
del treball que donaria lloc a la fàbrica capitalista. Dobb3 
havia descrit les formes d’organització de la indústria ru-
ral i quina es podia convertir en motor del canvi econò-
mic, i existien molts treballs que observaven i descrivien 
la importància de la indústria rural.4

Fou l’any 1972 quan Mendels5 va proposar per prime-
ra vegada l’ús del concepte protoindustrialització per ca-
racteritzar el període preparatori a la revolució indus-
trial i per recuperar el debat sobre el paper de la indústria 
rural. Aquesta indústria, entesa com a producció no 
agrícola casolana, havia existit sempre i el treball a do-
micili també era freqüent (putting out system). El con-
cepte putting out no es referia a aquestes indústries, sinó 
a un fenomen que tenia quatre característiques essen-
cials i que només quan es donaven es podia fer el salt a la 
industrialització:

a) Implicava l’aparició i l’expansió d’un tipus d’indús-
tria segons la qual la producció final es destinava a l’ex-
portació a un mercat situat fora de la regió.

b) Implicava la participació de les llars camperoles en la 
producció aprofitant el caràcter estacional de la produc-
ció agrícola, amb la qual cosa obtenien un ingrés addicio-
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la densitat, demostrava que hi havia zones protoindus-
trials amb un matrimoni tardà; si els baixos salaris em-
penyien al matrimoni i a tenir més fills per tenir més in-
dividus treballant, mostrava com a Anglaterra es 
produïa l’efecte contrari; si es creia que l’augment de fills 
il·legítims era degut a l’augment de la independència de 
les dones perquè tenien accés a un salari al marge de la 
família, mostrava com la il·legitimitat s’incrementava 
tant en parròquies protoindustrials com rurals; si l’esta-
cionalitat dels baptismes tendia a reduir-se, mostrava 
com el fenomen era generalitzat i no sols degut a la pro-
toindustrialització; si augmentava la divisió sexual del 
treball per la via de la incorporació de les dones al mer-
cat de treball, demostrava que les dones treballaven en 
multitud d’oficis... Les excepcions eren tantes que treien 
tot valor a la proposta de la protoindustrialització. 

Les crítiques es podien agrupar en tres grans blocs: a) 
les excepcions al model general eren tantes que invalida-
ven el propi model; b) la protoindustrialització no con-
duïa a la industrialització, ja que hi havia zones que feien 
aquest pas qualitatiu i altres que es desindustrialitzaven; 
per tant, no era un esquema explicatiu d’aquell fenomen, i 
c) existien altres formes d’organitzar la producció indus-
trial.10

Houston i Snell11 treien la conclusió següent en el seu 
crític treball: «Molts dels punts aportats sobre els orígens 
agrícoles de la indústria no són nous. Han estat un estí-
mul per a la recerca, però estan lluny d’entendre teòrica-
ment la transició del món agrari a l’industrial. Per aquesta 
raó, la teoria de la protoindústria haurà de ser abandona-
da i substituïda per una de menys esquemàtica i limitada a 
un acostament que tingui més en consideració la diversi-
tat del desenvolupament social i econòmic d’Europa en el 
pas a la industrialització» [la cursiva és nostra]. El con-
cepte fallava quan es pretenia convertir en model univer-
sal explicatiu de la industrialització com una primera fase 
necessària. L’error era senzill: tot model ve definit per 
unes poques variables que es combinen per donar un re-
sultat esperat i la realitat històrica d’un espai i d’una so-
cietat està influïda per variables infinites, la prelació de les 
quals varia per raons locals i, quan es combinen, no s’es-
pera cap resultat. A cada espai, el canvi tenia lloc de forma 
diferent, si és que hi havia canvi.

El concepte de protoindustrialització  
en la historiografia catalana

A Espanya, la introducció del concepte protoindustrialit-
zació va ser obra d’Aracil i Garcia Bonafé,12 però va ser 
Torras qui el va utilitzar com a model per a explicar la dis-
tribució de la indústria llanera a Catalunya a partir de la 
lògica de les zones d’agricultura pobra, on s’ubicava la in-
dústria llanera, i d’agricultura especialitzada, en les quals 
no es desenvolupava.13 Més endavant el van utilitzar un 
parell d’investigadors que treballaven sobre les zones dra-
peres de Sabadell14 i sobre Olesa i Esparreguera intentant 

nal. Les xarxes de treball domèstic solien estar coordina-
des des de la ciutat, on es feien les fases d’acabats.

c) Una regió protoindustrial havia de tenir en el seu in-
terior un grup de camperols acomodats que produïen ex-
cedents agrícoles comercialitzables i un altre grup de cam-
perols amb terres insuficients que tenien necessitat de 
recursos complementaris. Les activitats protoindustrials 
es desenvoluparien en zones d’agricultura pobra.

d) La protoindustrialització era un fenomen regional i 
s’havia d’estudiar a aquest nivell. Per regió, s’entenia un 
sistema articulat camp/ciutat, àrea de terres de bona qua-
litat i àrea de terres de mala qualitat. La regió no tenia, en 
aquest context, cap sentit polític.

Aquesta definició de protoindústria portava a la for-
mulació de sis hipòtesis per explicar els canvis que con-
duirien a la revolució industrial:

1. La protoindustrialització trencava amb el sistema de 
matrimoni tardà que fins aleshores havia ajustat el creixe-
ment natural de la població a l’oferta d’explotacions ru-
rals i als nivells de subsistència. Amb més ingressos, els 
joves podien casar-se abans, la qual cosa tenia repercus-
sions en els índexs de fecunditat. El tema de la família en 
el procés de transició es revalorava enormement a partir 
d’aquesta consideració.6

2. L’expansió de la indústria domèstica suposava l’apa-
rició de problemes de recollida del producte i control de 
qualitat, fet que pressionava cap a la centralització d’una 
part de la mà d’obra en tallers mecanitzats.

3. El capital necessari per a transformar les xarxes lo-
cals en tallers i per a l’adquisició de màquines s’havia acu-
mulat gràcies als beneficis que l’activitat protoindustrial 
havia proporcionat a mercaders i propietaris de la terra. 

4. Les xarxes protoindustrials havien proporcionat ex-
periència en el negoci i coneixement de tècniques a qui 
controlava la xarxa.

5. Permetia la formació d’una mà d’obra especialitzada. 
6. La protoindústria desenvolupava un sector capitalis-

ta agrícola a la regió i preparava aquest sector per a l’es-
forç necessari en el moment de la urbanització, generant 
productes agrícoles a preus raonables, que havien de 
mantenir el creixement.7 

El nou concepte es va convertir en un model i, a partir 
d’aquells primers treballs, les recerques es multiplicaren 
durant la dècada dels vuitanta.8 Els historiadors es van 
abocar a l’estudi de la primera fase de la industrialització 
buscant si es complia o no el model protoindustrial que 
Mendels havia descrit. Els resultats van aportar molta in-
formació sobre l’època, però al mateix temps una gran de-
cepció, ja que cada treball era una excepció al model o a 
alguns dels seus supòsits.

Houston i Snell van fer una crítica despietada9 a partir 
d’analitzar proposta a proposta i aportar les excepcions 
a cada afirmació general. Si la teoria afirmava que es 
produïa en àrees d’agricultura pobra i tradició d’herèn-
cia igualitària, el treball de Houston i Snell aportava 
exemples contraris a aquesta idea; si afirmava que tenia 
efectes sobre el creixement de la població i augmentava 
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experiències poc reeixides a altres llocs, i d) introduïren i 
normalitzaren una nova fibra, el cotó, i el seu desenvolu-
pament fou l’impulsor de la filatura d’aquesta fibra que es 
va acabar escampant per molts indrets de la Catalunya in-
terior.

Tot i el dubte que es va generar sobre si van causar la 
industrialització o no, és obvi que el fenomen de les fàbri-
ques d’indianes va generar un altre tòpic en la historio-
grafia: la modernització econòmica passava per elles i, so-
bretot, la nova «modernitat» es va produir a Barcelona i 
des d’aquí es va escampar cap una Catalunya interior en-
darrerida. Va costar un temps desfer els tòpics i mostrar 
una imatge molt diferent.20

De fet, Delgado21 va treure ferro al comerç colonial fent 
veure que tant els fabricants d’indianes com els que es de-
dicaven a d’altres activitats industrials venien des de feia 
molt de temps en el mercat interior, però afirmava una 
altra cosa molt més important: 

«Sería incorrecto extender el ejemplo de las telas de 
algodón catalanas al conjunto de la producción indus-
trial del Principado. La construcción naval, el pintado 
de lienzos, las industrias papelera, mediera, sombrere-
ra, sedera, el curtido, la fabricación de encajes y puntas, 
el metal y la agroindustria generaron un importante 
valor añadido gracias a sus exportaciones al mercado 
americano [...]. Pese a que estos sectores industriales 
carecían de la capacidad de transformación y arrastre 
[...] favorecieron el desarrollo de un tejido industrial 
denso y diversificado, capaz de aportar rentas de trans-
formación, trabajo e iniciativa empresarial a las nuevas 
oportunidades que se presentarán en la centuria si-
guiente y preparado para resistir el impacto de las ma-
las coyunturas.»

Amb aquesta anàlisi, es desmuntava la idea que les fàbri-
ques d’indianes estaven lligades al comerç colonial i s’apor-
tava un altre element important: l’economia catalana del 
segle xviii no eren només les indianes, sinó produccions 
molt més variades i diversificades a tot el territori.

No a la simplificació: produir moltes 
coses. Les especialitzacions  
i les activitats agropecuàries

Els historiadors hem generat sovint una imatge d’unes ex-
plotacions agrícoles orientades a l’autosubsistència. Si es 
practicava el policultiu, era per disposar de diversitat de 
productes i, per tant, no hi havia comerç. Avui aquesta 
tesi és difícil de sustentar: el camp era productor d’ali-
ments, però també de moltes matèries primeres necessà-
ries per a ésser transformades per la xarxa d’artesans que 
produïen béns i serveis de tota mena (fusta, vímets, ca-
nyes, argila, calç, guix, carbó vegetal...). Per força els page-
sos produïen per al mercat, ja fos en la seva explotació si 
tenien masos o com a jornalers si tenien poca terra.

comprovar la validesa de la teoria general.15 Amb prou 
feines hi ha treballs posteriors que utilitzin aquesta termi-
nologia.16

L’escàs ressò del concepte a la pràctica no es correspon 
amb el canvi de perspectiva que va provocar en els estudis 
del segle xviii, ja que les indústries rurals (en un sentit 
ampli, no barcelonines) i tot el que es derivava del seu 
desenvolupament van començar a tenir interès. Va ser 
aleshores quan es va començar a descobrir una Catalunya 
interior molt activa des del punt de vista econòmic i que 
els mecanismes d’acumulació i creixement que sorgien de 
les iniciatives locals no tenien res a envejar a les fàbriques 
d’indianes de Barcelona. 

La clau del desenvolupament econòmic: 
les indianes

El desenvolupament de les fàbriques d’indianes al segle 
xviii a Barcelona es va convertir en l’indici de la moder-
nització econòmica de Catalunya, camí de la industrialit-
zació. No era difícil pensar que eren el pas previ a les fà-
briques tèxtils que van sorgir al segle xix. La genealogia 
de la industrialització catalana estava establerta.17 Per 
aquesta via, Catalunya seria precoç en la industrialització; 
i, d’altra banda, on era el suposat take off de Rostow? En 
realitat, lligar una cosa i l’altra portava a una visió gradua-
lista de la industrialització que no era el que es portava en 
aquells moments.

És per això que les indianes van ser reinterpretades. 
L’anàlisi teòrica era fàcil: per industrialitzar-se, calia un 
mercat i el mercat espanyol era pobre i miserable, incapaç 
de generar qualsevol demanda; aleshores la producció 
d’indianes s’explicava per la sortida al comerç colonial. 
Les indianes es venien a fora. Si fallava el mercat colonial 
—com així va ser a començaments del segle xix—, la in-
dústria desapareixeria.18 Segons aquesta tesi, les indianes 
haurien aportat poc al procés de modernització. Aquesta 
interpretació es reforçava amb les recerques que indica-
ven que a moltes fàbriques l’autèntica especialització era 
estampar llenços de lli produïts a fora i no manufactures 
de cotó.19 Les indianes, per tant, no estaven relacionades 
amb la industrialització del segle xix. El take off es pro-
duiria cap al 1840 amb la introducció de les màquines de 
vapor a Barcelona, tal com havia de ser.

De fet, en aquest treball no ens interessa la industrialit-
zació. Les fàbriques d’indianes no ens han de distreure 
d’altres fenòmens econòmics, però malgrat tot van gene-
rar molts tòpics sobre la Catalunya del segle xviii: a) l’ac-
tivitat de les indianes no tenia res a veure amb les formes 
d’organitzar la producció que tenien els gremis; es tracta-
va d’autèntiques fàbriques que concentraven el procés de 
tissatge i el procés de l’estampat amb una maquinària 
complexa; b) es van desenvolupar a través de l’associació 
de socis en companyies que posaven capitals en comú, 
pràctica habitual i estesa en moltes altres activitats; c) eren 
una activitat fonamentalment barcelonina tot i algunes 
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En primer lloc, determinat bestiar era cuidat dins de la 
mateixa família, com ara l’aviram i el porc, que s’engrei-
xava dels sobrants de l’alimentació humana. El porc era 
un animal fonamental per a la dieta pagesa. S’engreixava, 
es matava, es confitava i se salava i era aliment per a tot 
l’any. En algunes zones, s’especialitzaren a criar garrins, 
que eren venuts a les petites explotacions pageses per a 
engreixar. Zamora cita la Vall d’en Bas i els voltants de 
Barcelona: «encontramos grandes porciones de cerdos 
que vienen de las ferias al mercado de Barcelona, cuyo co-
mercio es muy lucrativo.»24 En segon lloc, es distingia 
molt clarament entre les herbes per a pasturar i les terres 
de conreu. Les herbes dels camps podien ésser pasturades 
quan no hi havia conreus. Les herbes comunals i les her-
bes particulars podien ésser venudes o arrendades al mi-
llor postor, per a pasturar el bestiar destinat a les carnisse-
ries locals o per als ramats de les masies. Havien de 
pasturar quan no fessin mal als conreus i, per això, la 
quantitat de bestiar era limitat en les zones conreades. En 
tercer lloc, la cria del bestiar de tir va esdevenir una autèn-
tica especialització, sobretot als pobles de muntanya. Als 
Viajes de Zamora apareixen moltes referències a localitats 
que es dediquen a la cria (fer pujar un animal des que 
neix) o a la recria (limitar-se a engreixar-lo): l’Esquirol, 
Rialp, Sort, Esterri d’Àneu, Tredòs, Viella, Arbúcies, etc., 
pobles de muntanya dels Pallars, la Vall d’Aran, la Riba-
gorça, l’Urgell, etcètera. D’aquí s’abastien, a través de les 
fires, les necessitats de tot Catalunya. El negoci era tan di-
nàmic com qualsevol activitat protoindustrial.

En quart lloc, la transhumància. El problema que es 
plantejava era que, en determinades condicions geogràfi-
ques o climàtiques, l’herba que es necessitava per a ali-
mentar el bestiar creixia en zones diferents. Per tal d’apro-
fitar-les, no quedava altra solució que moure el bestiar 
d’una banda a l’altra: és el que anomenem transhumància, 
que demanava una organització que no entrarem a deta-
llar.25 Tot i així, hem d’assenyalar que existien dues menes 
de transhumància, la completa i la parcial. La completa 
implicava que els ramats sempre estaven en moviment. 
Hi havia quatre grans àrees de pastures hivernals: l’Alt 
Empordà; la Selva, el Vallès Occidental i el Penedès; les 
Garrigues i el Segrià, i el Baix Ebre i el Montsià. Es pastu-
rava en aquestes terres baixes des del novembre fins a 
l’abril i aquest mes començaven el camí cap a la muntanya 
alta, on pasturarien de finals de juny a finals de setembre. 
Els ramats de cadascuna d’aquestes àrees anaven a l’alta 
muntanya més propera (Ripollès, Cerdanya, Andorra, 
Pallars Sobirà i Vall d’Aran, o als ports de Beseit). 

L’altra transhumància és la que anomenem parcial i la 
patien els ramats del Ripollès, el Berguedà i el Lluçanès. 
En aquest cas, els ramats dels masos pasturaven les herbes 
de l’explotació durant l’hivern i femaven els camps mit-
jançant la utilització de cledes. Quan arribava l’estiu, em-
prenien viatge a finals de juny i s’estaven al Pirineu i al 
Prepirineu fins a finals de setembre, en què tornaven cap 
a la casa d’origen. Centenars de persones, entre propieta-
ris de ramats, pastors, rabadans, arrendadors d’herbes, 

D’altra banda, sovint hem generat una imatge d’una 
agricultura basada en el conreu de blat, vinya i olivera, 
com si no hi hagués més varietat de conreus, alguns dels 
quals clarament orientats al mercat. És cert que no en sa-
bem el volum, ni la part que era consumida a nivell local, 
però els indicis apunten a un mercat molt més viu del que 
ens pensàvem.

Quant als conreus principals, a finals del segle xviii —i 
aquest és un procés del qual no sabem la cronologia— es 
feia blat a tot arreu, però especialment a la plana de Lleida, 
l’Urgell, Osona i les comarques gironines; el sègol predo-
minava a les comarques pirinenques (Vall d’Aran, Pallars, 
Alt Urgell i Cerdanya); la producció vitícola predominava 
al llarg de tota la costa, des de l’Empordà fins al sud de Tar-
ragona, i s’estenia cap al Penedès, el Vallès i el Bages i algu-
nes comarques de Lleida; l’oli predominava a les comar-
ques de l’Empordà, però també al Segrià, les Garrigues i les 
comarques de Tarragona; el blat de moro abundava a Oso-
na, la Garrotxa i les comarques gironines; la patata, a la Vall 
d’Aran, el Ripollès, el Berguedà i l’Alt Urgell; el cànem es 
produïa de forma abundant al Vallès, el Segrià, el Tarrago-
nès i les comarques dels voltants i el Montsià; els capolls de 
seda es produïen al Baix Penedès i a la zona de ponent 
(Garrigues, Noguera i Segrià); d’avellanes, se’n produïen a 
l’Alt i el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i la Ri-
bera; les ametlles, al Priorat, el Segrià i l’Urgell; les garrofes, 
a les comarques del Garraf, l’Alt Penedès, l’Alt Camp i el 
Montsià; alls a l’Alt i el Baix Penedès i llimones i taronges al 
Maresme.22 Però, a més d’aquestes produccions clàssiques 
que potser trobaríem arreu, hi havia altres territoris d’apro-
fitament de recursos naturals: el suro a la Selva i part de 
l’Empordà; el conreu de l’arròs a l’Empordà; la pesca del 
corall i l’anxova a tota la costa nord de Catalunya; salines a 
Cardona, a Gerri de la Sal i al delta de l’Ebre; tarongers 
a Alella; maduixes a Vilassar de Dalt; pèsols a tot el Maresme, 
però especialment a Teià; pinyons al Vallès, a Santa Colo-
ma de Farners i a Sant Feliu de Codines; extracció de fusta a 
tot el Pirineu, on es desenvolupà l’activitat del transport 
a través dels raiers; pomes, peres i altres fruites a la Cerda-
nya, Ponts, Sanaüja, Torà...; galda a Palamós; castanyes i 
fustes per a bótes als pobles a tocar el Montseny; bolets al 
Solsonès; cireres a Caldes de Montbui; cigrons a Llançà; 
carboneig al Montseny i a tots els boscos de Catalunya; fer-
ro al Pirineu; producció de pega als boscos de pinedes; 
forns de calç i guix allà on hi havia pedra calcària i guixeres; 
teuleries i forns d’obra on hi havia argila; pous de glaç al 
Montseny, al Moianès i a altres indrets; barrella per a fer 
sabó al delta de l’Ebre, etcètera.23

La ramaderia era important perquè subministrava ener-
gia a través del bestiar de tir, perquè era una font d’aliments 
(carn, ous...) i perquè produïa matèries primeres com la lla-
na. L’engreix i la cria de bestiar anaven més enllà de les ex-
plotacions pageses i s’inserien també en el mercat de béns i 
serveis. A vegades s’ha plantejat la ramaderia com a contra-
dictòria amb l’agricultura, però la societat del segle xviii va 
resoldre de diferent manera aquesta contradicció amb l’ob-
jectiu d’optimitzar els recursos productius. 
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—especialment al segle xvii—, Reus, Lleida i Olot.28 En el 
cas de Manresa, fou l’activitat que va permetre una im-
portant acumulació de capital.

La indústria de la seda
La seda es va desenvolupar sobretot al segle xviii, espe-
cialment a Reus, Manresa i Mataró. Fou també la base de 
l’acumulació de capital més important en aquestes ciu-
tats. Aquesta activitat arrossegava altres dedicacions a 
menuderies de seda com els cordons, els passamans i les 
vetes. Manresa va especialitzar-se en aquesta activitat.29

Tot i que la seda venia fonamentalment de València, la 
seva producció va estimular la cria del cuc de seda i la plan-
tació de moreres al Segrià (quinze localitats el 1824) i a la 
Noguera (nou localitats). Això vol dir que hi havia page-
sos que obtenien un ingrés complementari d’aquest pro-
ducte.

La indústria del ferro
És als Pirineus on es troben vetes de ferro i on es va pro-
duir una especialització en la producció de ferro mitjan-
çant la farga i una tècnica específica en la seva elabora-
ció.30 Tot i que poc coneguda, la indústria del ferro fou 
una activitat econòmica que va crear artesans especialit-
zats i comerciants que es podien enriquir amb el seu co-
merç. El ferro també va permetre el desenvolupament 
d’alguns oficis, com els clavetaires a Ripoll o a Manresa, o 
la producció d’armes a Ripoll, que va esdevenir una via 
d’acumulació important per a algunes persones que es de-
dicaven a aquestes activitats.

La indústria de les puntes
No sabem en quin moment va aparèixer aquesta especia-
lització, però les dones de tots els pobles del Maresme es 
dedicaven a aquesta activitat que s’exportava a tot Espa-
nya i Amèrica. Les dades que dóna Francisco de Zamora 
quan va passar pel Maresme són espectaculars: des de Pa-
lafolls fins a Caldetes, esmenta que 5.350 dones es dedica-
ven a fer puntes i eren càlculs aproximats que no compre-
nien tots els pobles.31 Aquesta activitat s’estenia també 
fins al Baix Llobregat i va esdevenir una autèntica especia-
lització que ocupava fonamentalment les dones.

La indústria de les mitges i de les barretines
Una altra de les activitats industrials que implicava l’espe-
cialització d’algunes ciutats era la producció de barretines 
i de mitges, que es concentrava sobretot a Olot —cinc-
cents dos telers—, alguns pobles propers de la Garrotxa 
(Tortellà, Besalú, Sant Esteve d’en Bas), un nucli modest a 
la Seu d’Urgell i a Puigcerdà i un altre nucli molt actiu al 
Maresme.32

La indústria paperera
La producció de paper fou una altra de les activitats prein-
dustrials rellevants que es va desenvolupar en molins que 
estaven situats en rius de relativament poc cabal. L’àrea 
més important era la del riu Anoia, i la seguien els molins 

carnissers... i totes les indústries derivades de la pell parti-
cipaven en aquests negocis.

Activitats artesanals i protoindustrials

La societat demandava altres béns i serveis no agrícoles 
que en algun lloc s’havien de produir. Les matèries prime-
res sorgien dels recursos naturals, però després, determi-
nats oficis organitzats en gremis o altres formes menys 
estructurades les convertien en béns i serveis. A tots els 
pobles, hi havia persones que es dedicaven a produccions 
no agrícoles, però l’important és el moment en què aques-
tes produccions deixaren de ser per a l’abastiment local i 
es convertiren en produccions per a un mercat. Al segle 
xviii, la producció per al mercat estava molt generalitza-
da, però segurament també ho era en segles anteriors.

És en el rastreig d’aquestes dinàmiques produccions lo-
cals que aquella idea que la modernització es va produir a 
Barcelona amb les indianes perd tot l’interès. Tot Catalu-
nya era plena de produccions especialitzades, sovint poc 
conegudes i que es complementaven i es multiplicaven. 
La relació que segueix no és exhaustiva, entre altres coses 
perquè de moltes sols en tenim indicis. Del que no hi ha 
cap dubte és que totes proporcionaven ingressos comple-
mentaris a moltes famílies pageses i no pageses, la qual 
cosa millorava la demanda de béns i de serveis.

La producció de teixits de llana
La tesi més generalitzada és que al segle xvi s’esdevingué 
la crisi de la indústria llanera a les grans ciutats com Bar-
celona, Girona o Perpinyà, amb uns gremis que escanya-
ven l’activitat, i des d’aquí es va escampar cap als pobles 
de l’interior, en què els paraires s’organitzaren també en 
gremis. Fins al segle xviii, no podem reconstruir el mapa 
de l’activitat llanera al Principat, que tenia dues caracte-
rístiques: en primer lloc, era una activitat que se situava 
fonamentalment a la Catalunya Vella (Vallès, Anoia, Ba-
ges, Berguedà, Osona, Ripollès) i a les viles que comença-
ren a créixer al segle xvi; en segon lloc, cada poble tendia 
a especialitzar-se en un tipus de teixit (si hom feia draps 
vintisisens, no en feia d’una altra qualitat i, si feia estame-
nyes, no feia cordellats...). Aquesta especialització en un 
producte determinat serà una característica de la produc-
ció preindustrial.26

Perquè els telers poguessin teixir, calia prèviament filar 
la llana, activitat manual que solien fer les dones. És molt 
difícil saber quantes dones filaven llana a Catalunya, però 
tenim algunes descripcions que apunten que, perquè els 
telers d’un poble funcionessin, calia que filessin gairebé 
totes les dones dels pobles i les parròquies dels voltants.27

La producció de pells
La producció de pells, i tot el que comportava respecte a 
l’adquisició de pells a les carnisseries locals i d’altres in-
drets, es va concentrar a Vic i Igualada, com a grans cen-
tres productors, i en menor mesura a Vilafranca, Manresa 
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majoritàriament barcelonina.40 Aquesta activitat basada 
en la transformació del cotó va ser clau per a la introduc-
ció del que seria un sector capdavanter en el procés d’in-
dustrialització i modernització econòmica, aprofitant to-
tes les tradicions que estem descrivint.

La indústria del suro
A la zona de la Selva i l’Empordà, on creixia l’alzina sure-
ra, es va desenvolupar al segle xviii la producció de taps 
de suro. La recollida del suro era organitzada pels propie-
taris rurals, que el venien a fabricants que es dedicaven a 
la producció de taps.41

Altres indústries aparentment locals
De fet, hi havia moltes altres especialitzacions locals que 
s’han de considerar en una línia similar a les activitats que 
hem assenyalat: a Solsona, s’especialitzaren en la produc-
ció de ganivets; a Gironella, en la producció de botons; a 
Torelló, en pintes de banya; a Tremp, Sort o Ponts, en la 
producció d’espardenyes; a Breda i a la Bisbal d’Empordà, 
en la producció de ceràmica diversa...

Potser és una gosadia utilitzar una font com el Costu-
mari català de Joan Amades per citar algunes especialit-
zacions de pobles, ja que no sabem res de la cronologia de 
l’activitat, però si ho fem és perquè estem segurs que hi 
havia moltíssimes d’aquestes activitats que complementa-
ven les produccions pageses a la Catalunya moderna. En 
fem una llista que, lògicament, cal prendre amb molta 
precaució: Espolla estava especialitzada en la producció 
de vesc; a Alentorn, vora Artesa de Segre, ho estaven en la 
producció de forques; a Tortellà estaven especialitzats a 
fer culleres; a molts pobles del Montseny es dedicaven 
a produir raigs i corbes; a pobles del Baix Llobregat, el 
Baix Penedès, el Garraf, el Camp de Tarragona, la Ribera 
d’Ebre i la Terra d’Alta treballaven la palma escombrera; a 
Linyola produïen parrell per tirar al vi; a Miravet feien 
terrissa, etcètera.42

Les activitats relacionades amb el transport
Si hi havia viles i pobles especialitzats en produccions 
agrícoles o industrials ben diverses, també n’hi havia al-
guns que es van especialitzar en el transport. És cert que 
als segles xvii i xviii el comerç estava en mans de tragi-
ners, però quan es tractava de comerciar a llarga distàn-
cia, la gent d’alguns pobles foren autèntics especialistes.

En coneixem diversos exemples. Un d’ells és el de Co-
pons, a l’Anoia, els habitants del qual es dedicaven a la co-
mercialització de productes diversos per les Espanyes.43 
Jaume Torras ha explicat molt bé com era la incertesa en 
el comerç el que feia especialment útils les xarxes de veï-
natge i, per anar bé, amb una llengua diferent per poder 
crear una via de confiança per la qual circulessin merca-
deries, diners i informació.44 Això explica que els veïns 
d’un poble, fossin o no parents, fossin capaços de cons-
truir aquesta potent xarxa comercial.

Un altre cas similar és el de Tortellà. Zamora escrivia: 
«Hay mucho comercio en este pueblo, por compañías, de 

del Francolí-Brugent, Fluvià-Terri, el riu Bitlles i, a molta 
distància, els molins del Cardener, el Ter, el Ripoll, la Tor-
dera, el Foix i el Gaià. Una part important del paper s’ex-
portava al mercat americà.33 

La indústria de l’aiguardent
Un dels negocis lucratius de la Catalunya del segle xviii 
fou la conversió de vi en aiguardent. Les comarques dels 
voltants de Tarragona es van especialitzar en el conreu de 
la vinya per a produir vi, que era cremat i convertit en ai-
guardent per a ésser exportat cap a Amèrica o el nord 
d’Europa. Valls, Alcover, la Selva del Camp, Vilallonga, 
Reus, Riudoms, Cambrils, Constantí, etc. tenien autènti-
ques fassines industrials dedicades a aquesta activitat.34 
En altres comarques com el Bages, el vi que es cremava 
eren els excedents o el vi dolent o picat, mentre que la res-
ta es comercialitzava com a tal.35

La indústria de l’anxova
Alguns pobles de l’Empordà i la Selva com Cadaqués, 
l’Escala, Sant Feliu de Guíxols i Blanes es dedicaven a la 
pesca de l’anxova i les dones la netejaven i la salaven per 
poder-la comercialitzar.36

La indústria del corall
La pesca del corall també era una especialitat d’alguns po-
bles de l’Empordà com Begur, Cadaqués o l’Escala que, a 
més de pescar-lo, es dedicaven a preparar-lo per comer-
cialitzar-lo.37

La indústria naval
Bona part dels pobles costaners d’una certa importància 
es dedicaven a la producció d’embarcacions de mida di-
versa per a la pesca local, però també per al transport de 
cabotatge i per als viatges cap a Amèrica.38

La indústria del gel
La demanda de gel es va començar a generalitzar a la sego-
na meitat del segle xvii, ja fos per a usos medicinals ja fos 
com a forma de refrescar. Aquesta demanda de gel va ge-
nerar que en llocs propers a les grans ciutats en els quals 
feia més fred es posés en marxa una autèntica indústria 
del gel. Al Montseny i a tot el Moianès es van construir 
pous de gel on a l’hivern s’emmagatzemaven blocs de gel 
que eren transportats cap a Barcelona quan arribava l’es-
tiu. Aquest negoci va resultar molt lucratiu i fou la base de 
l’acumulació de moltes famílies de Castellterçol.39

La indústria de les indianes
Al primer terç del segle xviii, van aparèixer a Barcelona 
les fàbriques d’indianes, que teixien cotó i després l’es-
tampaven d’acord amb la nova moda de colors que imita-
ven els teixits indis. El que era diferent d’aquestes fàbri-
ques era que la producció no es feia al taller artesanal, sinó 
en locals en què es concentraven els telers i la feina d’es-
tampació. Tot i que en algunes ciutats es va construir al-
guna fàbrica d’indianes, en realitat va ésser una activitat 
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1718 i 178748 i l’increment del nombre d’homes era el mo-
tor que estimulava les rompudes de terres, la multiplica-
ció dels conreus i l’aparició de noves demandes de pro-
ductes no agrícoles que ajudava a desenvolupar activitats 
protoindustrials diverses. Els desequilibris entre el creixe-
ment de la població i els recursos es resolien per la via de 
la crisi econòmica o per la via de l’increment de la pro-
ductivitat i l’eficiència, com va passar a finals del segle 
xviii.49 La pregunta a fer-se és per què aquest dinamisme 
no es va donar en altres llocs on la població també va créi-
xer de forma significativa. Altres variables degueren in-
teractuar.

Jaume Torras ha fet la síntesi més interessant del que va 
passar al segle xviii. En primer lloc, un element que hi 
juga un paper important és l’estructura de dominis útils 
consolidats després de la Sentència Arbitral de Guadalupe 
i preservada al llarg del temps a través d’un sistema here-
ditari que els mantenia a mans de l’hereu i proporcionava 
recursos als cabalers per anar a explorar altres camins. 
Així mateix, a través dels subestabliments (boïgues, ra-
basses...) es donava accés a la terra a petits pagesos a un 
preu molt raonable, a mesura que la població s’incremen-
tava. El creixement de la població es podia absorbir per 
aquest camí, però no era l’única via.

Cap al 1630, va tenir lloc un canvi en el comerç exterior 
que va passar del mar Mediterrani a l’Europa atlàntica. Va 
començar amb l’arribada de blat del Bàltic per abastir les 
ciutats mediterrànies mitjançant vaixells holandesos. 
Després vingueren a vendre peix salat i espècies tradicio-
nals d’Orient com sucre, cafè i teixits. Aquests comer-
ciants s’emportaven vins de qualitat, fruita seca (panses i 
figues) i seda italiana. En aquesta època, va començar el 
consum d’aiguardent, servit primer per francesos, que 
van quedar fora de joc arran de les guerres comercials. El 
Mediterrani, i en especial Catalunya, va agafar el relleu. 
L’aiguardent pagava les importacions, sobretot de pesca 
salada.

A partir del 1690, a Catalunya es comença a destil·lar 
aiguardent de forma més o menys massiva. La possibilitat 
de subestabliments de terra, el fet que no hi hagués cap 
problema a cremar el vi, ja que no hi havia cap marca a 
protegir, i un marc fiscal més clar a Catalunya van provo-
car una expansió de la vinya. S’iniciava així un procés 
d’especialització vitícola en determinades zones que esti-
mulava la demanda d’altres béns i serveis.

La vinya expulsava la manufactura, segons Jaume Tor-
ras, i especialitzava altres zones en producció de blat (ter-
res de Lleida, Aragó) i unes altres en manufactura tèxtil. 
El creixement econòmic era fruit d’una transformació re-
gional que afectava tot el territori i en la qual Barcelona 
jugava el paper de capital on s’havia desenvolupat el sec-
tor més modern, que era la manufactura del cotó. Per a 
Torras, la clau havien estat els canvis en la divisió del tre-
ball a nivell continental i «la configuració d’un sistema de 
drets de propietat sobre la terra i els seus fruits que condi-
cionava favorablement la resposta a aquestes oportuni-
tats» (p. 34-35).

las cuales hay siempre 100 hombres fuera. Su comercio es 
en Sevilla, Cádiz, Murcia, Granada, Málaga y otras ciuda-
des de España, fuera de Castilla la Vieja.»45 Com passava a 
Copons, una part important de la població era fora teixint 
la xarxa necessària per on pogués fluir l’activitat comercial.

Una especialització similar va tenir lloc a la costa, però 
en comptes de teixir una xarxa cap a l’Espanya interior, 
ho feren amb Amèrica. Homes, nebots, parents que ana-
ven a Amèrica, uns que tornaven, uns altres que es que-
daven... No podem parlar d’emigració, sinó que el marc 
natural de negocis arribava fins a Amèrica i això tenia un 
tempo especial. Hom negociava amb Amèrica, però el 
punt de referència era el poble del qual s’havia sortit i on 
vivia la família. Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Lloret, 
Blanes i en menor mesura el Maresme i també Vilanova i 
Sitges estaven dedicats a aquesta activitat.46

Altres oportunitats: arrendaments de 
renda feudal, de drets municipals,  
de parts de fruits de masos...

Enmig d’aquesta dinàmica productiva, encara hi havia 
una altra oportunitat. El complex règim senyorial (senyo-
rius jurisdiccionals, senyorius alodials, senyors eminents 
o directes, etc.) generava unes rendes que, per cobrar-les 
amb una mínima eficiència, els seus perceptors arrenda-
ven al millor postor. Els ingressos dels ajuntaments pro-
cedien gairebé tots de la gestió de determinats monopolis 
(forn de pa, carnisseries, pou de glaç, mesures de l’oli, me-
sures del vi...) i també d’impostos sobre la circulació de 
mercaderies (quatre sous per càrrega de verema, sis di-
ners per lliura, peatges...). Els municipis preferien arren-
dar al millor postor la gestió dels monopolis i el cobra-
ment d’impostos. Així mateix, la gestió i els fruits d’alguns 
masos que havien passat a mans d’institucions eclesiàsti-
ques o de burgesos i petita noblesa que vivia a la ciutat 
eren també arrendats al millor postor.

Aquest entramat d’arrendaments senyorials, munici-
pals o de masos i les quanties de tota mena eren una altra 
oportunitat posada sobre la taula que molts propietaris, 
gent d’ofici, comerciants i pagesos aprofitaren per a mi-
llorar els seus ingressos.47

Totes aquestes produccions de béns i serveis que eren 
comprades i venudes a Catalunya i exportades al mercat 
interior i cap a Amèrica i que mostren un dinamisme es-
pectacular al segle xviii, com s’articulaven? Què n’explica 
el sorgiment? Quina en fou la cronologia?

Les explicacions del creixement  
del segle xviii

Va ser Pierre Vilar qui, en la seva Catalunya dins l’Espa-
nya moderna, va fer-ne una explicació clàssica: la demo-
grafia es va convertir en el motor del creixement en cons-
tatar que la població catalana s’havia doblat entre els anys 
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drid, Sevilla y Cádiz y gracias a la potenciación de di-
versas producciones industriales; reorganización del 
transporte por mar y crecimiento notable del transpor-
te terrestre; creación de un eficaz sistema de ciudades 
centrado en Barcelona, y en el que la capital se convir-
tió en centro de acabados, centro comercial y, sobre 
todo, centro director del territorio [...]. Porque, de 
hecho, esta etapa decisiva abre la modernidad econó-
mico-territorial en Cataluña» (p. 23). 

La diàspora comercial catalana que Torras va descriure 
per al segle xviii ja funcionava al segle xvi i el sistema de 
companyies descrit per Pierre Vilar no era nou...52 Garcia 
Espuche documenta amb milers d’exemples aquesta di-
nàmica activitat econòmica a la corona barcelonina i més 
enllà.

I per què 1550? Els arguments aportats per defensar 
aquesta tesi són contundents, però per què es va triar 
aquella data per a assenyalar la ruptura? Escriu:

«A partir de 1550, año más, año menos, se dieron 
cambios notables y algunos procesos ya presentes se 
aceleraron de forma decisiva: las transformaciones en 
la jerarquía demográfica de las poblaciones catalanas, 
casi inexistentes hasta la mitad del Quinientos, toma-
ron gran relieve desde la mitad del siglo, el aluvión 
francés aumentó hasta llegar al máximo a finales del si-
glo xvi y principios del xvii; el cambio de orientación 
en la dirección de los viajes por mar y en la participa-
ción de los marineros de la costa cercana a Barcelona se 
hizo evidente en la década de los cincuenta; el creci-
miento industrial de las poblaciones cercanas a Barcelo-
na se disparó en la segunda mitad del siglo xvi» (p. 22).

No crec que siguin raons explicatives del canvi i la rup-
tura. Què hauria passat si ens haguéssim fet la mateixa 
pregunta per al segle xiv i haguéssim utilitzat la mateixa 
metodologia? Ens hauríem trobat amb una xarxa urbana i 
unes estructures productives igualment dinàmiques i des-
centralitzades. Només és necessari fer un mapa de les 
esglésies gòtiques alçades al segle xiv per a adonar-se 
d’aquest fenomen. Eren els antecedents del segle xviii? 

No és una crítica a Garcia Espuche, tot al contrari. La 
demostració de la vitalitat del país és irrefutable; el que no 
és tan clar és l’elecció del punt de partida. Podia haver estat 
qualsevol altre. En algun moment —i aquí hi ha el dubte de 
si va ser al segle xvi o abans— es van generar a Catalunya 
actituds culturals i mentals que predisposaven a aprofitar 
les oportunitats econòmiques, ja fos al camp, a la ciutat, al 
comerç o a les activitats manufactureres i artesanals. A par-
tir d’aquí, les conjuntures econòmiques, polítiques, socials i 
demogràfiques, les innovacions tècniques, els canvis en les 
ofertes i les demandes, el sistema hereditari, els mecanis-
mes de diferenciació social i tot el que pogués ajudar a defi-
nir una societat concreta feien la resta. I no sembla que hi 
hagi cap dubte en el fet que les oportunitats eren aprofita-
des a tots els racons del territori.

De fet, es formula la pregunta següent: per què aquest 
desenvolupament es va produir a Catalunya i no en altres 
llocs de la monarquia hispànica? Torras ho explica pels 
drets de propietat diferents que feien més fàcil l’expansió 
de la vinya a través de la rabassa,50 per la inexistència de 
marques que dificultessin que el vi es pogués cremar o pel 
fet que l’estanc d’aiguardent a Castella dificultés l’expan-
sió. Però el que Jaume Torras no accepta és l’explicació de 
Capmany: «Los catalanes son industriosos por espíritu 
de imitación, reunidos en pueblo, en comunidad nacio-
nal» (p. 38). Ho deixa ben clar: «No s’ha de donar validesa 
explicativa a la invocació d’un nebulós esperit col·lectiu, 
ni tampoc a l’automàtica sedimentació cultural d’una ve-
lla tradició industrial que hauria pogut extingir-se com a 
d’altres bandes. Aquesta cultura del treball i del negoci era 
l’efecte de causes ben materials» (p. 38). Aleshores, com 
explicar que bona part d’aquestes pràctiques econòmi-
ques es troben molt abans del segle xvii?

L’aportació de Garcia Espuche.  
Des de quan aquest dinamisme?

Les anàlisis anteriors han quedat desbordades pel llibre 
d’Albert Garcia Espuche Un siglo decisivo. Barcelona y 
Cataluña 1550-1640,51 un treball que pretenia revisar els 
segles xvi i xvii, considerats obscurs i decadents, per arri-
bar a la conclusió següent: «los que antes eran considera-
dos siglos decadentes como un periodo en el que las cosas 
no fueron tan mal, y pasar a defender, de forma más radi-
cal, que esta etapa fue realmente decisiva en la historia de 
Cataluña» (p. 17). L’ingent treball d’investigació d’aquest 
llibre es va basar en l’anàlisi de milers d’escriptures nota-
rials per fer-nos adonar que Catalunya bullia de forma 
sorprenent a tot arreu o, almenys, allà on va consultar els 
protocols. Bullir en el sentit de detectar un dinamisme 
econòmic semblant a les activitats lil·liputenques que Vi-
lar detectava al segle xviii. Les ciutats intermèdies eren les 
protagonistes d’aquesta vitalitat en detriment de Barcelo-
na, que perdia terreny. 

La tesi era clara: tot el que al segle xviii era vigor, diver-
sitat i vitalitat territorial (finalment acceptada de forma 
general) tenia un origen llunyà en el temps, entre els anys 
1550 i 1640, que fou el moment de la reestructuració eco-
nòmica de Catalunya. Fou un període decisiu:

«El término decisivo del título alberga también un 
mucho de convencimiento. En este periodo de la histo-
ria de Cataluña se produjo una serie de cambios, sobre-
todo cualitativos, que tuvieron una enorme repercu-
sión en el futuro: descenso de la actividad industrial en 
Barcelona y crecimiento en las ciudades cercanas; 
mayor aprovechamiento del mercado interior y cam-
bio de orientación comercial hacia el Atlántico y el in-
terior peninsular, con una actividad que no bajó sino 
que se reforzó a partir de 1550 a través de sólidas colo-
nias catalanas implantadas en Medina del Campo, Ma-
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perquè eren cabalers? O simplement perquè entraren en 
la lògica dels negocis de la ciutat? En aquest sentit, també 
en triomfaren d’altres que no eren cabalers de mas en el 
sentit estricte.

Avui coneixem una mica millor les estructures socials 
de moltes ciutats catalanes. Cada vegada hi ha més notí-
cies que la petita noblesa i les classes acomodades del segle 
xviii tenien el seu origen en oficis menestrals als segles 
xvi i xvii. Vàrem titular un treball nostre «D’artesans a 
rendistes i tornar a començar», en el qual vàrem intentar 
descriure els processos de mobilitat social de la societat 
catalana.54 En efecte, el camí més habitual és el de famílies 
que es dediquen a un ofici; l’oportunitat consisteix a co-
mercialitzar el que es produeix: primer el que hom fabrica 
i, de mica en mica, el que fabriquen els altres. És l’artesà 
comerciant que inicia un procés de creixement i acumula-
ció. A mesura que incrementa els ingressos, n’inverteix 
una part en béns immobles que esdevenen una asseguran-
ça per a la mateixa activitat. El pas següent és que l’hereu 
esdevingui apotecari o doctor en lleis, és a dir, passi a for-
mar part de la categoria dels artistes.55 El comerç és aban-
donat i es comença a viure progressivament de la renda de 
les terres, dels censals i dels ingressos de la professió. Hom 
aspira a tenir un títol de ciutadà honrat, és a dir, a conver-
tir-se en petit noble. Aquest camí el segueixen paraires, 
traginers, blanquers, ganiveters, claveters...

Un cop arribats aquí, començaven els problemes per a 
aquest nou grup social. La renda es desgastava i no era su-
ficient per a mantenir el nivell social d’aquests grups ren-
distes. Aleshores s’arbitraven estratègies per intentar evi-
tar la crisi: col·locar a l’Església o al convent els fills segons, 
buscar unificacions patrimonials per millorar el nivell de 
renda, etc. Algunes famílies, l’endeutament les portava a 
la ruïna i acabaven desapareixent i el patrimoni retornava 
al mercat. L’interessant, però, era que altres artesans co-
mençaven de nou el procés, seguint el mateix camí: pro-
duir en un taller, comercialitzar sol o formant alguna 
mena de societat sense deixar la producció, incrementar 
el pes del comerç i de les activitats especulatives, invertir 
en terres, i procés d’ennobliment. Decadència i tornar a 
començar. Des del segle xvi hem pogut detectar, almenys, 
quatre cicles semblants als que aquí hem descrit.

El procés ens porta a una altra pregunta. Si els artesans 
treballaven per ells, però també feien treballar altres ta-
llers per poder comerciar, significava que es donava un 
procés de proletarització? El creixement d’alguns impli-
cava la ruïna dels altres? Sovint s’ha pensat que el proleta-
riat vindria d’aquest procés, però la recerca sobre aquests 
tallers d’ofici mostra que hom podia treballar per a un al-
tre i al mateix temps ésser independent... Aquesta consta-
tació és molt important: el creixement dels uns no arruï-
nava els altres, sinó que fins i tot els consolidava o 
reafirmava la seva independència. En definitiva, alguns 
d’aquests serien els qui prendrien el relleu.

Aquests mecanismes són els que tenim localitzats i de-
tectats des del segle xvi. Eren els individus que Garcia Es-
puche trobava a la major part de ciutats de Catalunya.

Fer «créixer els cabals».  
D’artesans a rendistes i tornar a 
començar. Proletarització? De qui?

És el llibre d’Albert Garcia Espuche el que posa sobre la 
taula si l’aprofitament de les oportunitats econòmiques es 
fa quan hi són, o cal una actitud mental per interpretar-
les. Cap actitud mental no ve donada, que quedi clar; totes 
tenen l’origen en l’experiència acumulada de forma indi-
vidual o col·lectiva, però és difícil interpretar l’evolució 
econòmica de Catalunya només des de la conjunció de 
variables materials, sense pensar que hi ha individus que 
són capaços de llegir-les en clau d’oportunitats i de trans-
formar-les en activitat i creixement econòmic. No pen-
sem com Capmany o Vicens Vives; no hi ha una ànima 
catalana innata, és cert, però l’experiència històrica havia 
portat a configurar una actitud que explica molts dels fe-
nòmens de la Catalunya moderna.

Segurament l’expressió que més bé ho defineix és la de 
«fer créixer els cabals» i que, de tant en tant, es troba en la 
documentació mateixa. I això no afecta grans capitalistes ni 
comerciants, sinó gent senzilla i humil que feia coses de 
forma individual o col·lectiva. Pierre Vilar se’n va adonar 
quan parlava de negocis «lil·liputencs», és a dir, amb mo-
destíssims capitals que s’invertien en tot allò en què es creia 
o es descobria que hi havia oportunitats. La diversitat pro-
ductiva del segle xviii que hem assenyalat més amunt res-
pondria a aquest model. I Garcia Espuche trobava exacta-
ment el mateix al segle xvi en els milers i milers d’exemples 
que aporta. En algun moment, la cultura general del país 
havia assimilat com a filosofia que «fer créixer els cabals» 
era un objectiu vital i això repercutia en el creixement gene-
ral de la societat. Dins aquest marc, la producció d’aiguar-
dent, o de teixits de llana, o de paper, o de qualsevol altra 
cosa trobava el camí preparat per a poder-se desenvolupar. 
A partir d’aquí, les variables materials podien fer avançar 
les coses cap a una banda o cap a una altra.

Qui aprofitava les oportunitats? En algunes ocasions 
s’ha posat èmfasi en el sistema de l’hereu, desenvolupat a 
Catalunya des de l’edat mitjana. El fill mascle primogènit 
es quedava el patrimoni familiar amb l’obligació de cuidar 
els pares i col·locar els germans al millor possible. Els ca-
balers rebien la llegítima i se n’anaven de la casa a viure a 
ciutat. Eren aquests els qui podien aprofitar les noves 
oportunitats. De fet, la paraula cabaler té a veure amb ca-
bals, o amb acabalar, és a dir, desenvolupar activitats pro-
ductives abans de marxar de casa amb l’objectiu d’incre-
mentar els cabals (cuidar un ramat, conrear un peça de 
terra, anar a llaurar...). Avui sabem que, si alguns cabalers 
marxaven de la casa, eren els de cases de pagès menys aco-
modades, ja que les més riques els col·locaven a l’Església 
o romanien solters a casa, de tal manera que poc aporta-
ven al sistema productiu.53

Eren els de famílies pobres els qui marxaven de casa i 
havien d’anar a guanyar-se la vida en els oficis o en les ac-
tivitats que es desenvolupaven a la ciutat. És cert que hi ha 
cabalers que triomfen econòmicament, però, ho feren 
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sevol altre ofici— tenia molt pocs diners en efectiu a casa; 
de fet, als inventaris només consta la llista de pagaments i 
de cobraments pendents. Aleshores s’entén que era tota la 
cadena productiva la que finançava el procés: el veler de-
via diners a qui li havia venut la seda, però n’havia de co-
brar dels compradors dels mocadors de seda... Aquests 
compradors, al mateix temps, devien al veler els moca-
dors que li havien comprat, però havien de cobrar de pro-
veïdors que estaven més lluny a qui havien col·locat els 
mocadors del veler... Un cop el producte arribava al final 
del recorregut, els diners iniciaven el camí de retorn: co-
brava l’intermediari, el comerciant, el veler i qui havia 
proporcionat la seda. En tot aquest recorregut, s’anava ge-
nerant valor afegit, que era en realitat el benefici. En 
temps d’expansió, la rotació del capital circulant era més 
ràpida; en temps de crisi, era molt més lenta i fins i tot 
podia no recuperar-se mai. Si això passava, era tota la ca-
dena la que assumia el cost de la crisi. A vegades es perdia 
tot el valor afegit, però en d’altres simplement es retarda-
va el cobrament.

Com podia aguantar una família artesana? És probable 
que la família artesana tingués algun hort o alguna vi-
nya, que era la base de la seva subsistència o fins i tot d’al-
gun ingrés complementari. Si les coses anaven malament, 
hom deixava de fer mocadors momentàniament, en espe-
ra que vinguessin moments millors. L’entramat produc-
tiu es podia contreure, aparentment desaparèixer i sorgir 
de nou com si res no hagués passat. Les unitats producti-
ves eren conscients d’aquestes anades i vingudes i, per 
això, de tant en tant retiraven valor afegit de la circulació i 
l’invertien en terres, que esdevenien l’assegurança per a 
quan les coses anaven malament. També es podia invertir 
capital en altres oportunitats, per tal de diversificar el risc.

En aquest entorn, parlar de proletarització és difícil. 
Fins i tot el veler o artesà que treballava per a altres en la 
seva totalitat tenia el seu propi taller, el seu hort, la seva 
vinya... i en qualsevol moment podia intentar comercia-
litzar una part de la producció pel seu compte. El dina-
misme econòmic del segle xviii té molt a veure amb 
aquests mecanismes que acabem de descriure.

La industrialització:  
el coroŀlari del dinamisme econòmic

Les dinàmiques que hem explicat ens porten a detectar a 
Catalunya una gran quantitat de petits enclavaments es-
pecialitzats en algun tipus de producte. Aquestes produc-
cions intensives en mà d’obra es beneficiaven d’una xarxa 
local que proporcionava avantatges productius, reduïa els 
costos i els feia més competitius. Una anàlisi de la geogra-
fia de la producció de teixits de llana mostra una clara es-
pecialització per corregiments i segurament per localitats. 
La producció de teixits de llana es feia a cent cinc locali-
tats l’any 1760 i ocupava dos mil cent telers. La major part 
eren teixits de roba estreta i baietes (dos terços dels telers), 
utilitzaven llana d’estam i es concentraven en la Catalu-

Quines oportunitats aprofitaven? Normalment, tota 
persona acompanyava el seu nom de l’ofici al qual es de-
dicava: veler, clavetaire, paraire...56 Aquesta era l’activi-
tat principal, però era possible que tingués terres en les 
quals obtenia productes per a la subsistència o per a co-
mercialitzar (com ara vi); podia tenir un alambí per a 
destil·lar alguns mesos a l’any, podia vendre vi a la me-
nuda, participar en algun arrendament municipal o se-
nyorial o comercialitzar tota mena de productes quan 
anava a les fires a vendre... Hom era d’un gremi, tenia un 
ofici, però qualsevol oportunitat podia ésser aprofitada i 
tenir diners invertits en les coses més diverses. Això ens 
porta al concepte de pluriactivitat, que no sols és vàlid 
per al món rural, sinó també per al món urbà.57 Fer de 
tot. Per aquesta via, el risc estava diversificat: una activi-
tat podia no anar bé, però ja hi anava una altra. Amb 
aquesta dinàmica, qualsevol nova oportunitat podia és-
ser explorada sense gaire risc i incorporada al catàleg 
d’activitats econòmiques a realitzar.

Qualsevol àrea de Catalunya serviria d’exemple, però 
faré referència a l’experiència de la ciutat de Manresa. Als 
segles xvi i xvii, la principal especialització de la ciutat 
era la indústria de la pell, però també hi havia una impor-
tant activitat relacionada amb la indústria dels claus (cla-
veters), la comercialització d’animals de tir, traginers es-
pecialitzats... La gent d’aquests gremis comercialitzava 
també llanes, que venia a les xarxes llaneres de la zona. Els 
ciutadans honrats de la ciutat van sorgir tots de les files 
dels blanquers. Quan va arribar el segle xviii, la indústria de 
la pell va ser substituïda per la producció de mocadors 
de seda i els velers van passar a ser l’ofici predominant... 
Els blanquers es van convertir en velers sense cap proble-
ma i molts velers van iniciar el procés que he descrit més 
amunt. Una altra activitat fou la producció de cintes i els 
perxers i passamaners foren també molt actius en aquest 
període, amb algunes acumulacions importants. A co-
mençaments del segle xix, va aparèixer una nova oportu-
nitat relacionada amb el cotó. No era exactament igual, ja 
que necessitava més capital fix i una nova tecnologia que 
transformava l’organització del treball. Els mocadors de 
seda van entrar en decadència després de la crisi del mer-
cat americà, però això no vol dir que teixits de mescla i de 
cinteria no continuessin essent la base de nous cintaires 
que rellevaven els grans velers del segle xviii i que es van 
transformar en industrials cotoners. Les noves màquines 
de filar (ja sigui la jenny o la contínua) van estendre’s a 
Catalunya a tota velocitat, senzillament perquè hi havia 
un teixit productiu obert a les innovacions que millora-
ven el rendiment de les oportunitats.58

El finançament de l’activitat productiva

Com podia un modest veler introduir-se en aquestes xar-
xes de producció i comercialització? L’anàlisi d’inventaris 
post mortem d’alguns d’aquests artesans ens mostra com 
funcionaven aquestes xarxes. El veler —o artesà de qual-
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de pagesos mitjans dels pobles, de pagesos de mas que 
aprofitaven tota mena d’oportunitats productives al segle 
xviii, van entrar al xix formant part d’una classe «mitja-
na» que va enviar els seus fills a estudiar les noves profes-
sions liberals, que va col·locar-los a les fàbriques com a 
encarregats, majordoms o directors, que va iniciar la 
transformació de moltes altres activitats econòmiques... 
És un grup social poc conegut, però la configuració de la 
Catalunya moderna té molt a veure amb les seves iniciati-
ves socials i polítiques i és una clara continuïtat de les ex-
periències productives del segle xviii.
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nya Central (Osona, Bages, Berguedà, Ripollès) i a una 
petita part del Vallès. Benaul fa constar l’enorme especialit-
zació d’aquestes localitats, ja que vint-i-sis pobles d’aquesta 
àrea produïen el cent per cent de peces d’un tipus de teixit.59 

La resta de telers utilitzaven llana cardada i es destinaven a 
la producció de draps i baietes fines, i també hi havia una 
especialització territorial a l’Anoia (Igualada), prop de 
Montserrat (Monistrol de Montserrat, Olesa, Esparregue-
ra), al Vallès Occidental (Terrassa i Sabadell) i a la vall de 
Camprodon fins a Maçanet. 

Existeix també un mapa de producció sedera al voltant 
de Barcelona, Manresa, Tortosa i Reus. La indústria pape-
rera es concentrava a les comarques de l’Anoia, l’Alt Pe-
nedès i l’Alt Camp i es pot parlar de tres districtes (el de 
Capellades, el de Sant Pere de Riudebitlles i el de la Riba) 
que concentraven la major part de molins paperers. O 
l’especialització en transport dels habitants de Copons, 
Tortellà, Calaf o Santpedor. I així podríem continuar amb 
la producció de mitges i de puntes també al Maresme, de 
gorres a la Garrotxa, de pells a Igualada, de mineral de fer-
ro a les fargues del Pirineu, de producció d’aiguardent, de 
la indústria naval, etc. I totes organitzades entorn de nu-
clis en què els recursos naturals, l’accés a matèries prime-
res o les connexions amb el mercat podien explicar la seva 
localització, però el seu dinamisme es devia al capital 
humà, a la història productiva de la zona i a la reducció de 
costos de compartir tecnologia i coneixements. La suma 
d’aquests enclavaments o districtes industrials connectats 
sovint amb un actiu comerç exterior i articulats en clau 
regional constituïa un cos viu i dinàmic que aprofitava les 
oportunitats, era capaç de respondre a conjuntures adver-
ses, assumir millores tecnològiques amb extrema facilitat 
i canviar de producte si era necessari.60

Per a la comprensió de l’evolució cap a la industrialit-
zació al segle xix, és molt important analitzar com van 
evolucionar aquests enclavaments o districtes del segle 
xviii i com van respondre als canvis que s’anaven esdeve-
nint. Els districtes tèxtils de la llana o de la seda es van 
veure pressionats per l’expansió d’una nova fibra, el cotó, 
i, al mateix temps, per la incorporació de noves tecnolo-
gies que requerien més capital fix i per la necessitat de no-
ves fonts d’energia. I aquest procés de transformació seria 
continuat, la qual cosa posaria en escac continu el dina-
misme de cada districte al segle xix.

El cotó era una nova oportunitat, i si al segle xviii no-
més era la fibra característica del districte industrial de la 
ciutat de Barcelona on estaven concentrades la majoria de 
fàbriques d’indianes, a poc a poc alguns enclavaments la 
van incorporar i la van convertir en la seva producció bà-
sica, apropiant-se amb gran rapidesa de la nova tecnolo-
gia de la jenny, de la contínua o de la mule jenny.61 De fet, 
no feien altra cosa que el que havien fet sempre: si el cotó 
era una oportunitat, l’entramat humà que hem descrit al 
llarg d’aquest article estava disposat a aprofitar-la, com 
així van fer a bona part de Catalunya.62

Les fàbriques tèxtils són l’element més emblemàtic del 
canvi econòmic, però no l’únic. Aquella xarxa d’artesans, 
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