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Ibn Jaldun o el precursor de les ciencies econbmiques (*)

Fabia Estape

Abstract

Ahd-ar-Rahnut Ibn Muhammad Ihn Khaldun al-Hadrami of Tunis (1332-1406) was an

Arabic genius who achieved a piece of literature which can bear comparison with the work of

I'luu'vdides or the work of Machiavelli for both breadth and profundity of vision as well as for

sheer intellectual power Ibn Khaldun'.s star shines the more brig'litl v by contrast with the foil of

darkness against which it flashes out; for while Thucvdides and Machiavelli and Clarendon are

all brilliant representatives of brilliant times and places, Ni Khcddun is the sole point of light

in his quarter of'the firmament. He is indeed the one outstanding personality in the history of a

civilisation whose social life on the whole was "solitary, poor; nasty, brutish and short". In his

chosen field of'inte llectual activity he appears to have been inspired by no predecessors, and to

have found no kindled souls among his contemporaries, and to have kindled no answering spark

of inspiration in anvv successors; amid vet, in the Prolegomenon to his Universal History lie has'

conceived and formulated a philosophy of'historv which is undoubtedly the greatest work of its

kind that has ever yet been created by any mind in any time or place (Arnold J. Toynbee, A

Studs' of History. vol. III).

Presentacio

Ihn Jaldun ens el presenta Marjorie Grice-Hutchison : "Ibn Jaldun pertenece a esta cpoca

de debilidad politica, aunque de bella y refinada civilizaci6n. Las ideas econ6micas de Ibn

Jaldun se desarrollan a lo largo de su libro, y mss especial mente en los capitulos donde consi-

ders la vida de las ciudades. Descuhre en la dinamica del mercado el germen de las crisis cul-

turales. Analiza una serie de conceptos economicos-entre ellos, los de poblaci6n, precio. bene-

ficio, lujo y formacion de capital- y traza su interrelacion. Ahoga por tin sistema de libre corn-

petencia y condena toda intervenci6n de parte del sultan en las actividades agricolas, comer-

ciales e industriales del pueblo. Ibn Jaldun no dejo continuadores de su obra, que permanecio

largo tiempo en el olvido."

"Mss que en ningun otro autor medieval, encontramos cn la producci6n de IN Jaldun un

gran talento para observar y atestiguar los hechos de su tiempo, unido a una notable habilidad

Para explicarlos y analizarlos. Reficrese a menudo a su pats ancestral, el al-Andalus, y a lo largo

de su vasta obra hay muchas paginas en que no solo pinta la situaci6n economica del al-

Andalus, sing que medita profundamente sobre la suerte de aquella tierra amada. Puede servir

de ejemplo la siguiente explicacidn que ofrece Ibn Jaldun del aumento de precios que se iba

notando en el al-Andalus: "El motiu dels preus alts que prevalen al-Andalus no es 1'escassetat

de gra o d'altres aliments. Al contrari clue tots els pobles civilitzats. els andalusis son els mcs

al'icionats a l'agricultura i quasi tothom posseeix una parccl.la que dedica a cultivar alguns

Versio cataLma de Josep C. Verge, de "ldn .Lildun y la ciencia econ6mlea " a /hn Ja/dun a r/ Me( urvoi, Real Academia de Buenas

Letras 1903, page. 65-131
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fruits. La veritable causa de l'inflaci6 dels preus es que els cristians han empentat els musul-
mans cap a les costes i les regions escarpades on la terra es pobre per al cultiu de cereals i no

es apta per I'agricultura d'horta. En un intent de millorar la terra, els musulmans van haver de
gastar molts diners en factors costosos, talc coin ma d'obra, materials, adobs, etc. Varen tenir en
compte aquesta despesa al moment de fixar els preus. Es la causa de que al-Andalus passes a
ser una regi6 molt cara des de que els cristians ocuparen les millors terres"."

"Hemos visto que la economia, tal Como la enfoca Ibn Jaldun, no es estatica. Evoluciona

como la civilization que contribuye a formar. En su analisis del mecanismo economico que

caracteriza la vida urbana de un pueblo, Ibn Jaldun anticipa algunas de las ideas que suelen aso-

ciarse con la economia clasica. Pero hay una diferencia profunda entre la filosofia basica de Ibn

Jaldun y la de los economistas liberales. Mientras Adam Smith considers el desarrollo de la

riqueza como un factor positivo en la historia de una nation, para Ibn Jaldun este mismo creci-

miento esta en el origen de la decadencia y eventual desintegracion de las dinastias. Estudia los

sofisticados procesos econ6micos de la vida urbana, precisarnente para advertir a sus lectores

contra los estragos que provocan" (Aproxirnaci(in al pensainiento economico en Andalucia: de

Seneca a finales del siglo XVIII).

Ibn Jaldun i la ciencia economica

Un lector qualsevol haura arribat a la conclusi6 de que el genial tunesi, I'home que sempre

es va considerar espanvol, presenta totes les caracteristiques dell grans homes del final de
I'Edad Mitjana: el seu coneixement, les sever dots intel.lectives el portaven a complir ambLuna

exigencia que avui no pot pretendre ningu. Em refereixo a la vastedat del seu coneixement, al

seu titil procedir en quant a I'exploracio de terres incognites, que aixo eren les ciencies d'Orient

i d'Occident als finals medievals. Ibn Jaldun is un dels mes destacats homes en la tasca de

coneixer la totalitat de la ciencia del seu temps.

Per aixo Ibn Jaldun ha estat reclamat pels filosofs, els cultivadors de la ciencia politica, els

geografs, etc. Ara procedim a dividir las sever aportacions, les contingudes en la Mugaddima,

de manera que es puguin extreure arguments solids a favor del seu caracter precursor -a vega-

des amb segles d'aventatge- de fragments concrets de la ciencia economica. La seva filiaci6 el

porta a l'adopci6 de la doctrina del valor treball-fets que han resaltat Svetlana Basieva i en una

de les sever darreres publications el filosof frances Louis Althusser- i del mecanisme del mer-

cat: considerades les forces en presencia arriba a la formulacio d'un model de desenvolupament

economic, com subratlla L. Haddad, que mostra encara avui la seva validesa i fertilitat.

Joseph Spengler sobre Ihn Jaldun

En certa manera , I'alternativa en el mon cientific de la ciencia economica Ii va donar al nos-

tre autor el gran economista america Joseph Spengler (I ): Aquest assaig es relaciona principal-

ment amb ]'economia d ' Ibn Jaldun (1332-1406), historiador i estadista de destacada nissaga arab

i el principal economista medieval de I'Islam , que va viure la major part de la seva moguda vida

al Nordoest d'Africa i Egipte, consagrat a estudis intellectuals , activitats judicials, aixi com
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altres funcions governainentals. Les seves opinions economiques. aparentment les mes avan4a-

des de les expressadcs a I'Islam medieval , es troben principalment en la Muqaddima , original-

ment concebuda coin una introducci6 a la seva Historia del m6n crab i musulma i dels seus pre-

cedents preislamics, encara que finalinent es va transformar en una exposici6 de les forces

historiques del canvi actives en aquell ambit cultural. La Mugaddima, acabada inicialment el

1377. va ser objecte de continues corrections i afegits fins pot abans de la mort de I'autor.

Malgrat que les copies manuscrites varen ser nombroses , no es va donar a coneixer de forma

impresa fins la decada de 1850-1860 (2).

Per a Spengler la importancia de les aportacions d'Ibn Jaldun a I'economia no resideix en

que for un home "amh una ment poderosa ". coin ha escrit Franz Rosenthal ( 3)- i accepta igual-

mcnt la laudatio tan coneguda d'Arnold J. Toynhee- o en el fet de que se li pugui atrihuir el

paper de precursor en parts concretes de la cicncia economica. La seva trascendencia, que el

separa dell sous predecessors i contemporanis, radica en que va saber comprendre les forces que

governen el naixeinent i fa decadencia de les dinasties (o Estrus que constituien). analitzant les

consequcncies del paper de les activitats economiques, junt amh la seva adquisici6 i el seu

correlat amb el nivell de civilit:ocio o cultura. inicialment, ens din Spengler, aquestes observa-

cions -donades a coneixer en un moment en que el mon musulma havia perdut la seva vitalitat-

varen tenir escassa influencia inmediata , la seva autentica significaci6 seria apreciada molt mes

tard (4).

La penetraci6 dels coneixements economics a 1'Islam es va deure mes a l'interes de les ques-

tions relacionades amh la tributacio que a] contacte amb els pensadors filosofics i cientifics,

cspecialinent Plato i els neoplatonics, sobradainent frequentats pels erudits arabs. E.I. Rosenthal

ha revitalitzat ]a influencia dell grecs en el pensament musulma a I'assenyalar que els coneixe-

inents derivats de la filosofia de I'Antiquitat varen estar sotmesos a la necessitat de confirinar la

teologia natural de I'Islam que girava entorn al Cora i la tradici6 profetica (5). La idea mateixa

d'evoluci6 era aliena al nucli de la tradicio coranica. que era immutable en matcria de coiner4 i

de dret administratiu extracanonic. Per a ]a nmajoria descriptors musu]rnans, ]'economia era clas-

sificada coin una cicncia practica, junt a la polttica i ]'etica. Les questions economiques -]'usu-

ra per exeinple- eren resoltes per remissi6 directe al Cora i la Sunna. Tampoc les obres dels his-

toriadors varen contrihuir al desenvolupament de I'analisi economic, entre altres raons . perque

la historia no era considerada una cicncia.

Durant segles, la diferencia directa per a I'analisi economic venia donada per les aporta-

cions de Bryson, deixeble de Pitagoras. que permetien tractar les questions relacionades amb

I'economia domestica (responsable, diner. servents o esclaus, esposa i fills) aixi coin la divisi6

del trehall sobre la base de I'habilitat i amb I'adquisici6, conservaci6 i us de la propietat (6)h d'a-

questes notions sorgien, coin un grapat de cireres, I'existencia del diner, els consells a favor de

I'estalvi, la soma d'activitats en nuclis urbans, etc. Es per aix6 que s'ha arribat a afirmar que "tota

la litcratura economica de I'Islam pot trobar-se en I'Economia de Bryson."

Un altre precedent al que recentment se Ii ha atribuit alguna importancia es al-Farabi (7).

cncara que les sever observations sobre el paper de I'economia domestica al nucli urha desem-

hoquen en la descripci6 d'una ciutat ideal en la que cada individu desenvolupa una cola activi-
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tat. Altres actors repertoriats per Spengler, com Avicena, Aigacel, Nasir ad-Din Tusi i al-
Dawani, disc6rren entorn de I'economia domestica i I'Estat, evidenciant la Clara inlluencia dels
plantejaments de Bryson. No es facil, in tan cols avui, determinar el gran d'influencia dell citats
predecessors sobre 1'artifex do la Mugaddima. Pero hem d'admetre, com Spengler. Clue Cl seu
maneig de les categories economiques- com demostra en la teoria dcls cicles- corrahora I'as-
serci6 de Plessner segons el qual "I'economia islamica va comen^ar amh Ihn Jaldun".

Ibn Jaldun es va mantenir dins la tradici6 musulmana al tractar d'aptituds i ciencia: encara
que no va arribar a identificar I'economia, la geografia i la politica com cicncies especifiques o
practiques. A I'abordar la giiesti6 de les capacitats o aptituds (capitol V de la Mugaddima) des-
criu cinc activitats necessaries (agricultura, arquitectura, confecci6, fusteria i teixidoria) i cinc
altres nobles (llevadora, caligrafia, producci6 de Ilibres, cant i inedicina). L'aptitud es guanya,
per exemple, pel constant repetir de les activitats mencionades.

La capacitat humana per a la ciencia, per la seva handa, sorgcix de la "disposicio Cie I'home
per a pensar'' mentre que I'annna serveix de magatzem de la ciencia. Entre les ciencies intel.lcc-
tuals, Ibn Jaldun inclou: la logica, que "protegeix la ment de Terror"; Ics matematiques, que
comprenen la musiea, ('algebra, la geometria (que aharca I'optica). I'aritmetica amb le sexes
diverses hranques, I astronomia i la fisica. relacionada amh els cossos i Cl seu comportament.
englohant aixi mateix la medicina i l'agricultura: i la metafisica, a la Clue incumheix faniilisi de
I'existcncia com a tal, sense desestimar la discussib entorn objectes tats com bruixeria, talis-
mans, magia i aiqufmia, a la que sotmet als principis religiosos. En el seu plantejament ocupa
Iloc apropiat el respecte al Cora i la Sunna: no deixa tampoc de banda la jurisprudencia i altres
ciencies arahigues com lexicografia, gramatica. sintaxi, estil i literatura. Ihn Jaldun desqualif'i-
ca, a mes, I'orientaci6 de les ciencies filosotiques clue, tint a I'aiquimia i I'astrologia, han dis-
corregut, segons ]a seva opini6, per camins oposats a les cicncies tradicionals i a la rcligi6,
motiu pel qual (corn senya]a en el volum II de la Mugaddima) "s'han convertit en obstacles
nocius per I'Estat i la vida ordenada" (8).

Ibn Jaldun no va arribar a identificar explicitament I'economia o la politica com cicncies,
tota vegada que la seva obsessi6 el va mantenir ferm en la creaci6 d'una nova ciencia de la cul-
tura; tampoc -com observa Spengler- va concedir importancia a la millora de la condici6 huma-
na qua ca]dria esperar del progres cientific. Ihn Jaldun creia que la civilitzaci6 tendeix a fluc-
tuar i que, amh la seva vacil.]acio. oscil.la tambe 1'estat de la ciencia, des dell haixos nivclls dell
pobles nomades fins a la mes a]ta Iota dels centres civi]itzats del mon musu]ma. La seva nurxi-
ma atenci6 es va centrar, doncs, en I'explicacid de I'organitzacio social i la civilitzaci6 (9).

Ihn Jaldun va rebut jar categoricament les disquisicions for4osament estatiques dell
sews predecessors : perseverava en el seu proposit de detectar aqueiles forces que constitucixen
i modifiquen I'organitzaci6 social. La seva visi6 tenia que conduir -li a elevar a nocions Cie pri-
mer ordre la causalitat i la casualitat.

La Mugaddira constitucix un monument d 'investigaci6 historica i sociologica - en cl sen-
tit actual del terme- que selecciona cone camps d'observacio la historia d 'Africa del Nord i la
d'Espanya . Es en aquestes histories -com suhratila Spengler- on s'ofereix al nostre actor fopor-
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tunitat d'advertir les tluctuacions culturals que condueixen a la poblacid de la vida sedent"'u-ia a

la vida nomada i viceversa. La seva teoria de les fluctuacions -o dell cicles- centra I'atenci6

sohrc els moviments politico-economics. L'esquema d'aquesta teoria, seguint sempre la sintesi

do Spengler, es el segiient: una nova dinastia arriha al podcr, adquireix frr4a i domina una area

en la que pot tlorir Ia civilitzacid Urbana, les professions creixen en nombre i la divisio de tre-

hall es multiplica: d'aqui sorgeix un mercat en expansi6 -adverteixi's que una part important d'a-

quest mercat es recolza en intervencions governamentals-: es produeix el desenvolupament, cis

canvis de gustos son atesos per una oferta adequada: de tota manera, cis consurns suntuaris i la

facilitat de la vida dehilita I'organitzacio social. la dinastia arriba per aquest canti al col.lapse -

generalment al cap de tres o quatre generacions- portant la comunitat a les seves condicions pri-

mitives.

Aquest esquema ens aboca a un nou cornentari sobre el naixernent de la dinastia: el cap s'ai-

xeca contra I'anarquia regnant (la historia dels herehers es citada constantment per Ibn Jaldun:
la dinastia resentment consolidada comen4a la seva expansi6: es funden ciutats i el comers flo-
reix. Pcrque aquest proccs tin"ui Iloc. la comunitat ha de compartir un sentiment de grup que
per capilaritat fa arribar a told la comunitat la idea de Ilealtat cap al seu cap. d'uni6 d'esfor4os i
de crecn4a en un desti comu. La decadencia d'una dinastia, ja apuntada ahans, no es un fet defi-
nitiu: cis vestigis de I'etapa civilitzada actuen corn caliu i tot el moviment es posa de nou en
marxa. No es precis detenir-se excessivament en la descripcio que fa Ihn Jaldun de la subdivi-
si6 de periodes que compren cadascun d'aquests cicles: cs una historia d'ascens i descens que

expiica la incapacitat de la dinastia de fer front adhuc a Ia despesa indispensable per assegurar
la seva permanencia, fonamentalment en el que concerneix a] manteniment de I'exercit. En tot
el proccs juga un paper molt important I'actuaci6 del govern respecte el Sisterna tributari: els
ingressos tributaris solen ser mss grans quan els tipus son baixos i les hases molt implies: en
ocasions diferents, I'elevaci6 deis tipus i el constrenyiment de Ies hases determinen una recap-
taci6 inferior.

El model tra4at per Ihn Jaldun no permet entreveure el progres continuat corn una possibi-
litat de les comunitats: la pobresa i la riquesa disc6rren entre un terra i un sostre, son fluctua-
cions dins d'un marge concrct.

La teoria dels cicles d'Ihn Jaldun descansa sobre la concepci6 de la primitiva vida nomada.

mancada de cultura i civilitzacio. Un fenomen singular. el sentiment de pertinenca a] grup, pro-

voca I'aparici6 de forces dinamiques en el model. Un personatge o un grup do persones en torn

a Lill cap, penetrats d'aquest sentiment, constitueixen cl requisit imprescindible per abandonar

cis habits de la vida nomada i la consequent posta en marxa del proses, cada cop mss intens, de

la divisio del trchall que ocasiona per ella el florir del comcr4, amb I'us del diner coin peca fona-

mental del mecanisme. Respects a aquest ultim punt, rccordem que Ibn Jaldun aprova amb fer-

mesa el bon encert do I'opini6 persa. segons la qual la disponibilitat de diner depen del volum

de 1'activitat economica que, alhora. esta condicionada per la capacitat d'encert que mostra el

"overnant (10).

La conducta economica sorgeix, per a Ihn Jaldun , de la seva preocupaci6 per la civilitzacid
que, en aquest cas, equival a cultura i que descriu I'organitzacio social humana : les tluctuacions,

31



cone queda (lit, equivalen a variations en la civilitzacio que determinen fastens i el derrocannent

de les dinasties. Les aventatges de I'associaci6 entre els individus radica en els heneficis de la
divisid del trehall, amb I'especialitzaci6 i la cooperacid que aquest porta. Es clan que I'esquema

no es presenta fora de context: existeixen conditions d'extrerna importancia. Son condicions de
primer ordre el medi ambient, els imperatius fisics, Cl clinna. Mereix subratllar aquest darter
aspecte perque, vans segles desprds, 1'afirmaci6 de la trascendencia del china seria un tftol de
gloria concedit apressuradament al barb Charles Secondat, es a dir Montesquieu.

Una atencid singular cal atribuir-lo, en el nnovinrent dinamic de les societats. al tannany de

la pohlacio: Ihn ,laldun, corn altres autors medievals, fou especialment sensible a desgracies

collectives com la pesta negra. El nostre home parlava per experiencia prbpia: la pesta negra

I'havia deixat one.

Un alu-e punt destacable, no desenvolupat completarnent, as el del jot del sistema de preus:
per a Ihn .laldun cl comportamemt dell preus solia set jutjat en funci6 dels seas efectes sohre

els heneficis. Al mateix temps. afirmava que els preus de les materies primeres (singularment

aliments) eren haixos a les ciutats per I'existencia de reserves importants i eren elevats a les
pohlacions petites per la falta de prous magatzerns. EIs serveis dell artesans i professionals en
Ies grans ciutats eren alts per la tendencia daquests grups economics a cultivar foci: la inciden-
cia dell costos fiscals en els centres urbans importants determinaven I'existencia de preus mds

elevats que en les zones rurals.

Spengler destaca sis punts dignes d'examen (II) . Pcl que es refereix al desenvolu/)ument de

la /pohlocici, I'analisi compren I'inerement natural de la pohlacio i les migrations. La pohlacio

tendeix a creixer, entre altres raons perque aquest ds el desig d'Ala: pero el creixement troha els

sous limits en el desenvolupament i la difusio de la civilitzaci6. lbn Jaldun senvala tamh6 Clue

la dicta dcls pobles rurals ds preferihle per al cos i la nient que la de les ciutats, on els hirhits

alimentaris tendeixen al consum sumptuari. Tambd destaca la tendencia general de rni-racio des

de Ies zones rurals a Ies urbanes. alhora que denuncia la corrupcid dell costurns a les grans ciu-

tats, on el creixement de la pohlacio es tell frenat per I'homosexualitat i l'adulteri. Resumint, el

desenvolupament de la pohlacio depen del progrds economic: el declivi d'aquesta contrihueix al

crepuscle de Ia dinastia en el poder, originant Lill nou procds anib l'eclosi6 d'una aura dinastia

que, fregiientment, t asllada la capital primitiva a un altre enclavament.

Pel que respecta a 1'o%e rta i to demanila i el /ire u, Ihn Jaldun relaciona els conseguients feno-

mens economics amb I'escassetat o 1'ahundancia dels productes, donat per suposat que els

comerciants proeuraran despendre's de les seves mercaderies als preus mds elevats possihles: el

mateix autor senyala que per a la mercaderia de consum sumptuari la demanda actua Coln Si fOS

inelastica. Un fenbmen secundari afecta I'acaparament de productes amb l'objecte d'esperar la

consequent pujada de preus: pero Ion Jaldun adverteix al respecte insistentment sobre els perills

de I'emmagatzament. L'establiment dels salaris depen de la rclaci6 entre la demanda i I'ofcrta,

sense ohlidar que en determinades circumstancies aetua la predilecci6 per Foci. Els preus en

general son mds elevats a les ciutats que a Ies zones Clue no ham assolit la eultura sedentiu-ia, corn

hens explicat abans.
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Pel que es refereix a l'oferta, Ibn Jaldun observa que aquesta nomes existeix quan cl prcu

cobreix els costos i es superior a altres alternatives disponibles per al venedor. Els increments

dels costos, degut a la puja de salaris, drets de duana, impostos sobre benefices, etc. es reflexen

tamhc en els prcus. A Mora d'assignar el paper determinant en la formacio dels salaris. Ibn

Jaldun s'inclina per la demanda mes que per l'oferta. Un exemple xocant el presenta el nostre

autor al justificar la baixa retribucio percebuda per religiosos i mestres "perque la gent comu no

sent cap necessitat imperiosa dels seus serveis" (12).

Sobre la questi6 dels benefices i el sea paper, Ibn Jaldun es pronuncia categoricament: els

guanys son essencials per a la viabilitat de 1'empresa privada i el seu desenvolupament, contri-

buint consequentment a la prosperitat economica general. Ara he. Ibn Jaldun estableix una dis-

tincio dins de la categoria del benefici entre I'ingres obtingut per un individu "gracies al seu

esfor4 i fortalesa" i el guany que supera aquest nivell, convertint-se en acumulacio del capital

excedint en molt les sever necessitats. L'origen del valor del producte depen del treball incor-

porat: tots o quasi tots els ingredients del preu del producte consisteixen en la part del treball.

Determinades activitats que es duen a terme en zones nomades permeten obtenir amb poc tre-

ball subsistencia i benefici. No deixa el nostre autor de condemnar les situacions d'abus, d'im-

postos excessius, de confiscacions de la propietat, etc.

En tot el que to relacio amb el rang i el benefici, Ibn Jaldun destaca la trascendencia del

rang, que cs una consequencia de 1'existencia de relacions especials del cap o del govern; el

mateix paper juga el sentiment de pertinenca al grup, que acaba per estructurar una societat de

forma piramidal. L'adquisicio del rang exigeix, a vegades, obsequisitat, adulacio i relacions.

En cinque Iloc, Spengler destaca 1'excedent, el luxe i la formacioS de capital (13). Tant el

desenvolupament dels oficis adaptats a l'oferta de consums sumptuaris com la formacio de capi-

tal depenen de I'existencia d'una capacitat de produccio sobre les necessitate elementals de la

societat. Ibn Jaldun, com observa Spengler, no analitza la distribucio de 1'excedent, encara que
tampoc indica factors adversos a la formacio de capital. De totes maneres s'ha suggerit (14) que

per a Ihn Jaldun ]a consolidacio d'un adequat ordre politic i de la seva seguretat es sustentaria

sobre una pohlacio que pogues conviure a la ciutat, originant una divisio suficient del treball, la
difusi6 consequent de la productivitat i I'aparicio d'un mercat apte per absorbir e] creixement

del producte social.

L'excedent arriba a ser tan gran i dona lloc, entre altres fenomens, a l'acumulaci6 de capi-
tal. Aqui Ibn Jaldun ens recorda tamnateix els preceptes coranics contraris a I'acaparament de
riqueses. Tot aix6 es reflexa en la sort de la dinastia, ja que I'expansio del consurn surnptuari
deixa progressivament menor espai per a la inversi6 productiva. Si ]a dinastia preten obtenir
ones recaptacions mes grans per la via dels impostos en major gran del que pot soportar I'eco-
nomia, Ilavors sorgeix ]a contraccio economica (per cert que aquest es el passatge que feia ser-
vir Ronald Reagan per Iligar les sever concepcions tributaries a les d'un "savi musub-na del segle
XIV").

Finalment Ibn Jaldun aborda les tendencies de consum: despeses, concedint una importan-
cia extrema en I'imitacio per part dels individus comuns d'aquells habits de consum de la gent
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situada en els estrats superiors de la societat; per aixo afirma guc l'assumpcic de novcs i mcs
luxoses necessitats pot foryar els treballadors a intercanviar les sever Banes d'oci i de disminu-
ci6 d'esfor4 per atrihucions mcs grans; d'una manera o d'una altra, el nostre autor ens din quc
"1'ingres i la despesa s'equilibren I'un amb 1'altre a cada ciutat" (15).

En la conclusio del seu inestimable treball, Spengler afirma contundenunent la superioritat
d'aquest analisi respecte ]'standard de les aportacions de Bryson i els seus seguidors i indica que,
en molts passatges, Ibn Jaldun frega la consideracio de les relacions macroeconbmiges fornur-
lades el nostre segle per Lord Keynes. Fan falta estudis intensos que aharquin I'India, la Xina i
diverses societats europees per a que es pugui valorar. de la ccnnuna acumulaci6 de lades i
experiencies, el resultat exposit per Ihn Jaldun a la Mugaddima. Spengler recorda al respecte
que, adhuc en el cas d'Adam Smith, La Riquesa de les Nations no va poder aparcixer fins que
un ampli cos d'informaci6 es va fer de domini public (16).

El fruit tarda, que ja s'insinua en l'obra d'Ibn Jaldun, es la presentaci6 organitzada de ('ana-
lisi economic; el nostre autor no la va arribar a formalitzar perque no va diferenciar I'economia

deis altres components analiticament singularitzables del sistema de la societat islamica, dins
del qual figurava I'economia. El seu ohjectiu basic no fou la vertebracio de 1'economia o de
('analisi economic com a talc; sing que fou "el desenvolupament, la il.lustraci6 i l'aplicacio d'una
ciencia general de la civilitzacio, destinada a explicar el comportament a travcs del temps de
fenomens interdependents, economics i no economics" (17). La restricci6 analitica que es va
imposar Ibn Jaldun fou la causa, adverteix Spengler, de que no existis una torrent de pensament
en el mon rnusulma quc portes mes enlla dels ciments que havia posit, amb gran esfor4, aquest
africa que, corn deia Ortega "tenia una mente pulidora corno la de los griegos" (18).

Un socioleg del segle XIV.sohre l'hisenda ptihlica

El treball de la professora Suphan Andic deshorda a primcra vista cis limits que m'he fixat

en ordre a les contrihucions economiques d'Ihn Jaldun (19). Afortunadament, Andic posseix de
1'hisenda publica una visio suficientment ample com perque la seva investigacio quedi justifi-

cada en aquesta aproximacio al revival que la Mugaddima ha causat en el mon angles. L'estudi

d'Andic, per altra Banda, pot enllacar amb el cclcbre assaig de Schumpeter (20). Ja ningd pot
dubtar de que els fenomens tributaris constitueixen una part essential del desenvolupament dell
movements socials i de 1'esdevenir de la mateixa societat.

Andic inicia el seu analisi senyalant les dades d'aparici6 de 1'economia com a ciencia, es a
dir "corn un examen sistematic de les Ilcis de produccio, canvi i distribucio" (21), per a rernitir-

se a Petty, cis fisiocrates i, mcs Lard, a Adam Smith. Abans, diu, els esbossos realitzats a I'Edad

Mitjana varen ser mediatitzats per una forta carrega normativa; aquest fet es dona tambc en cl

que respecta a 1'hisenda publica "nomcs cap a la segona meitat de 1'Edat Mitjana trohem consi-

deracions fiscals fragmentaries, fortament connectades anib la teologia moral, fins el punt de

que mereixen ser considerades maximes en hoc de teories" (22). Aquest plantejament general

segueix suscitant I'adhesi6 de la major part dell hisendistes teories. No obstant, corn apunta

molt certerament Andic, "existeix un pensador que podria haver format una important anclla en
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aquesta cadena d ' idees i sistemes en economia o hisenda publica , encara que no va acahar de

realitzar - ho per raons diverses" (23).

Concretant tries precisa que "en la segona meitat del se-le XIV aquest auto]- havia desco-

hert, independentment , i havia desenvolupat una scrie de principis basics del fonament i fun-

cionament de ('economia, mes especfficament del sistema social. Ens referini a lbn Jaldun" (24).

Acte seguit, i corn hall let molts altres estudiosos, Andic ol'ereix una biografia comprimida de

I'historiograf tunesi. En quint es refereix a les aportacions del nostre autor, Andic destaca que

"en la seva economia (i per simple traduccio del texte, sense necessitat de Ile-ir entre Iinies) tro-

hem I'cmfasi sobre la produccio corn font de riquesa: l'opinio de que CIS metalls preciosos, coin

I'or i la plata, son simples cossos amb determinades caracterfstiques ffsiques i qufmiques -pet-6

no una font de riquesa per si mateixos-, valorats en rao de I'estabilitat relativa dell sews preus

com un mitjir de canvi i reserva de bens: CIS judicis sobre la teoria del valor del treball, un ana-

lisi de l'oferta i la demanda en la determinacio dell preus: i ('argument de que com mes civilit-

zada es una societat, mes valor tenon CIS serveis" (25).

Andic no deixa de citar, encara que sigui de passada, les atribucions de precursor clue s'han
concedit a Ihn Jaldun, potser per compensar I'oblit de vans segles. Aixf recorda el sou paper de

predecessor de Vico. Montesquieu i Marx (26). Per sort. Antic matisa semblants parentius, dis-

tingint el sentit occidental dell precursors en contraposici6 amb el Beni individual que, sense

seguidors i sense formar escola, brilla en la soledat. D'aqui la si-nificacio de la data relativa-

ment propera en que CIS seas textos, la Mugaddima per exccl.lcncia, foren coneguts en I'amhit

del pensament occidental.

Val la pena Ilegir amb atencio les puntualitzacions d'Andic: "Ion Jaldun al segle XIV havia

concehut CIS fenomens socials i economics coin subjectes a les Ileis que segucixen Glares i dis-

cernihles tendencies. Contrariament als seus contemporanis, la seva sociologia i economia no

fornurven part de la seva teologia o Ctica: la seva filosofia de la historia esta hasada en condi-

tions objectives socioeconomiques que poden ser estudiades, explicades i explorades. El sou

mctode es un procediment empiric d'induccio des dels aconteixernents historics: classificant

aconteixements presents i passats . organitzant - los en la seva adequada sequencia . distingint

causes d'efectes, desembocant en judicis universals i principis clue poden ser utilitzats en pre-

dictions futures" (27).

Despres de minimitzar la t ascendencia dels precursors. Andic denuncia la tendcncia occi-

dental a reduir la part que correspon al pensament oriental en la historia moderna del pensarnent

social i politic. Un exemple concret el troba en el sentit de la reinvindieaei6. en Particle de Qadir

( IO). Admetem que ha estat un menvscapte el desconeixement fins dates relativament properes

del pensament d'Ibn Jaldun. Afegim, corn evoca la professora Antic: "reconegut o no, va cons-

truir un fonament no ctic de Ia filosofia de la historia, a la vegada que establia Ies Ileis que

governen les activitats economiqLies i CIS aconteixernents socials. El seu analisi de ('economia i

de I'hisenda publica constitueix una part integral de la seva ornnicomprensiva Cicncia de la

Collura que tracta CIS homes i les seves institutions en tots CIS aspectes de la seva vida social"

(29).
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L'ohjccte principal del trehall d'Andic cs I'estudi de ICS aportacions d'lhn Jaldun en Cl camp

que avui denominem hisenda publica; les contrihucions a I'economia reran tractades quan es

refereixen a problemes fiscals conm la determinaci6 dels preus i la seva incidencia sobre la tri-

hutaci6. No pot passar-se per all I'ohservacio de la professora Andic en el sentit de que les teo-

ritzacions d'lbn Jaldun cntorn I'economia han merescut menys atenci6. Valgui la indicaci6 de

que sobre Ies 370 obres seleccionades en la bibliografia compilada per Walter J. Fischel, a

I'apendix a la traducci6 de la Mugaddima de Franz Rosenthal, nomes quatre es refereixen espe-

cificament a l'economia (30).

Tornant al terra principal, Andic tracta de la sociologia d'Ibn Jaldun. Aquesta comen4a pcI

reconeixement de que Thorne cs un animal politic per natura i, per tint, cs nccessyria I'organit-

zaci6 social humana. Sense un proces d'urbanitzacid (polls), la cooperaci6 entire els homes no

pot aconscguir-se; aquesta cooperaci6 es imprescindible i arriba mitjan4ant la divisi6 del trehall

que permet la integracio d'un nombre d'eines i oficis que subvenen a que les necessitats -ali-

mentaci6. defensa i qualsevol altre demanda social hysica- poden ser satisfetes per a un elevat

nomhrc de persones. Perm en una visio hobbesiana. Ihn Jaldun senyala que l'agressivitat i la

injusticia corresponen a la condicio animal de I'home, amb els subseguents conflictes i vessa-

ment de sang. Aixo fa Clue s'imposi la pertinencia dun home o una institucio Clue actui corn

mediador i autoritat suprema. En aquesta lase apareix com element vital el sentiment de soli-

daritat que sorgeix generalment per Iligams de sang. L'organitzacio de la societal adopta Ilavors

dues formes: la cultura heduina, que es desenvolupa en Ics zones rurals i aillades, i la cultura

sedentaria que es fomenta a les ciutats grans i petites. Existeixen (leis clue cxpliquen el movi-

ment dels dos tipus d'organitzacions socials. La socictat heduina satisfy Ies necessitats mes ele-

mentals, pet-6 aviat s'amplia I'esquema d'aqucstes necessitats i s'aspira arribar al tipus de socie-

tat sedentaria que ofercix poder i riquesa. Ally tlorcixen les arts, les ciencies, I'especialitzaci6

dels oficis, etc. Tanmateix Ies mateixes forces clue vigoritzen la socictat sedentaria aniden les

que han de portar-la a la ruina: el consum sumptuari, Clue cs un dels primers motors del creixe-

ment, altera els habits dell ciutadans i desfa els vincles creats per la solidaritat. L'Estat necessi-

ty calla vegada mes mitjans i incrementa els seus impostos: quan aix6 110 cs suficient, procedeix

a Ies confiscacions. La civilitzaci6 urbana es desintegra i I'Estat es converteix en la principal

victima de la cultura sedentaria.

Existeix doncs una Ilei hiolagica: 1'Estat ncix, creix i, finalment, mor. Aix() ens pcrmet exa-

minar ara les opinions d'lbn Jaldun sobre I'hisenda puhlica. El ciclc dc desenvolupament i dis-

soluci6 que presenta Ihn Jaldun no es en cap car un desenvolupament capritx6s perque, durant

cada una de Ies faces, totes les institucions de la civilitzaci(i (Estat, ciutat, vida cconbmica, cien-

cies...) evolucionen Puna amh I'altre en una relaci6 causal i, tambc casualment, es determinen

cntre si (31). despres d'indicar que Ibn Jaldun no va mantcnir una concepci6 ahstracta de I'Estat,

Andic recorda que en I'origen esta la noci6 de I'home i de la condici6 humana (Inc el fan indis-

pensahle. Les funcions que incumheixen a I'Estat son molt nombroses i no s'aparten de les clue

avui estimem imprescindihles, ydhuc en els supostos neoliberals de l'Estat minim.

Tanmateix I'autor de la Mugaddima deixa constancia del caracter indefectible de dos scr-

veis: I'espasa i la ploma: "IIautoritat reial requercix soldats, diners i mitjans de comunicaci6"

(32). La importancia respectiva de I'espasa i la ploma tamhe varia segons Ies diverses Eases del



desenvolupament. En Cis inicis, I'espasa es mes nccessaria que la ploma: el mateix passa en el

periode de decadencia, quan acostuma a ser frequent I'amenaca d'enemics exteriors: en canvi,

en I'epoca optima de I'auge de la societat, la ploma pren el primer floc, perquc Ilavors el poder

es troha fermament estahlert, fa riquesa permet la recaptacio d'abundants impostos i la protec-

cio de les arts i les cicncies es caraeterfstica d'aquesta etapa d'espiendor.

Tota autoritat reial. constata lbn Jaldun, descansa sohre dos fonaments: la solidaritat i el

diner necessari per a finan4ar. inicialment la maquinaria militar, i mes tard per a mantenir I'a-

parell administratiu i assegurar ell serveis publics. Les fonts de les finances "provenen de terres

conquerides que paguen ell seas tributs, botins guanyats en batalles, confiscaci6 de propietats

privades, empreses comercials de 1'Estat i la trihutaci6" (33). El poder per a imposar tributs

porta I'observancia dels principis. de manera que la recaptacio sigui justa. equitativa, general i

suficiest per al pagament: el gravamen no pot variar pel let de que el contribuent sigui noble o

parent del governant: Ia suma de I'impost pagat per cada individu ha de ser tolerable i no exce-

dir la seva capacitat contrihutiva.

A l'igual que passa amb altres fenomens economics i socials, el desenvolupament del mon-

tant de la recaptacio segueix Cl mateix cicle que I'Estat, fluctuant en consonancia. En l'etapa de

la cultura sedentiiria. el volum d'activitats econbmiques no permet percepcions elevades: quan

s'arriha a I'etapa superior, les necessitats augmenten per6 tambe ho fa la base imponible, la qual

permet el creixement de la recol.lecta: en la face de declivi de la societat, I'exercici del poder

ahsolut porta a ('augment de la carrega tributaria que, davant una contracci6 de I'activitat

economica, determina la disminucio de I'exaccio fiscal.

Andic afegeix que "la rad de la fluctuaci6 de recaptacio tributaria esta intimament relacio-

nada amb ell tipus impositius i ell incentius que aquests suposen per a I'activitat de les empre-

ses" (34). En les primeres fases de I'Estat, I'imposicio es reduida: si I'Estat es fonamenta en cis

sentiments religiosos del grup, ell impostos perceptihles queden flavors perfectament justificats

en la (lei islamica i ell seas tipus no poden apujar: aquest gravamens son ('impost de la caritat,

('impost sobre la terra i ('impost de capitaci6. L_'impost de la caritat es on delme sobre el patri-

moni que s'aplica a la propietat de la terra. arbres fruiters i posssessions dor i plata (35). La

modestia dels tipus impositius es transforma en un poderos incentiu per a I'activitat economica

ale les empreses, el nomhre de les quals augmenta. En consequcncia, la prosperitat economica

porta amb ella I'au-ment dels ingressos fiscals. En una etapa mes o menys immediata les neces-

sitate de I'Estat creixen. la maquinaria administrativa es fa mes complexa i card; el consurn
sumptuari augmenta i, consequent rent, es fan imprescindibles noves gravacions de la carrega

trihutaria fins I'extrem de que apareixen noves figures impositives, corn ('impost sobre les ven-

des i el dret de duana. Es confisquen tambe propietats privades i es creen novel empreses publi-

ques. La realitat demostra que cap dels mctodes mencionats son suficients. Es deixa de respec-

tar el principi d'equitat i la capacitat de tributar es veu amenacada: Cis incentius actuen ara al

revcs que en la primera Ease. L'Estat. davant aquesta situacio desfavorahle. en floc de reduir
impostos amb I'objectiu d'activar de nou el mecanisme economic, eIeva cis OPUS iMpOSitiUS,
desanima cis desitjos d'invertir, motiva el declivi del moviment economic. i el resultant es 'Ten-

derrocament de la civilittacio perquc ell alicients economics estan completament derruits'' (36).
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La perdua del henefici es la eausa de la decadencia: una decadencia que s)I accelerar-se
quail I ' Estat recorre al procediment d'instituir empreses puhliques; en elies domina I'autoritat
Pero, Si cis preus son excessius per als possibles empresaris privats i dilueixen la idea d'ohtenir
un henefici adequat, es produeix una retirada, Lill ahand6 d'activitats que determine. enU-e d'al-
tres cosec, el declivi deis heneficis fiscals per l'impost sohre les vendes i els drets (IC Juana. Ihn
Jaldun es categoric: la dedicaci6 a iniciatives de tipus economic per part del governant cs Lill
dels factors que ahoquen a la posta de la civilitzacio: nomes el tractament equitatiu que respee-
ta I'ohtencio del henefici pot portar a ('augment dels ingressos per part de I'Estat.

No pot dir- se estrictament que Ihn Jaldun desenvolupes el concepte d'incidencia de ('im-
post. El mes quc s'aproxima a aquesta nocio moderna cs la seva afirmaci6 (IC que cis trihuts
repercuteixen sohre cis preus. Pero la mesura en que ho fan torna it dependre de nou de Ia fase
de civilitzaci6 en Clue ens trobem: en I'estadi beduf la tributa66 cs escassa i de tipus reduits, un
-ran nombre d'individus aten a la satisfacci6 de las seves necessitate amb el sell propi esfor4:
existeix una abundancia relativa i els preus son haixos: en canvi la demanda de hens sumptua-

ris es molt elevada, pero nomes una petita fraccio de la pohlaci6 esta dedicada it la seva pro-
ducci6, el qual determine una oferta limitada que comporta una puja del preu. L'oferta i la
demanda -overnen Cl preu, pero ho fan d'acord amb la fase de civilitzaci6 en que ens trohem.

Els preus Bolen set- mes alts a Ies ciutats perque les mercaderies estan gravades per impos-
tos quc en la societat beduina simplement no existeixen . Els drets de duana i cis gravamens
sohre les vendes cis carreguen els comcrciants al cost.

L'Estat es la unitat econonlica mes important en 1'econo11lia d'una eomunitat i esta en Farrel

de la prosperitat quc Ii reporta augments d'ingressos. La despesa d'aquest ingressos, sohretot en
els estaments mes elevate, comporta I'adquisici6 de productes do totes les classes que estimula

cis mes diversos oficis. Si I'Estat atresora la recaptaci6, cis sous funcionaris veuen escur4ats els
sells gunny's i tot el numtant de les seves compres es reducix. Una situaci6 similar equival a una

disminuci6 de la quantitat de diner en circulaci6: les vendes disminueixen, cis negocis es depri-

meixen i cis heneficis comercials minven. Ihn Jaldun remata el seu analisi dicnt: "Lit riCIL1CSa
dels suhdits correspon a les finances de la dinastia. Les finances de la dinastia corresponen clles

a la riquesa i nombre dels sous suhdits. L'origen de tot aim) es la civilitzaci6 i el seu desenvo-

lupament" (37).

Andic ens ofercix I'essencia de la teoria d'Ibn Jaldun: "La vida economica de la cultura

scdentiiria esta caracteritzada per ]'Lis de metodes de producci6, gradualment perfcccionats, de

hens i serveis. L'us del diner i el canvi, el comer4, la industria i Ics arts refinades s6n resultat de

la demanda per part de I'home de mercaderies sumptuaries" (38).

En 1'etapa beduina, com ja hem assenyalat, les necessitate de I'Estat son molt escasses, no

han aparegut encara cis costume de consum opulent i, per tans, cls impostos son reduits. Quan

s'arriha a la fase urbana, les despeses puhliques s'incrementen: la construccib de ciutats cs cos-

tosa i la demanda crcixent de bens i serveis determina un augment dels sells preus. La deman-

da mes elevada, cis preus mes alts i els reduits impostos estiniuIen la producci6 do mercaderies

sol.licitades per I'Estat. Coll) una eonsequcncia mes, cis artesans i cis C0111CI-CialltS fall Cap ICS
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ciutats. L'increment de la pohlacio i I'expectativa de heneficis Ines ahundants eleven les preus i

afavoreixen una especialitzaci6 mes gran del trehall. L'expansi6 de la produccio condueix final-

ment a Lin augment de la recaptaci6 sense que s'hagin originat alteracions en els tipus imposi-

tius.

I'll tot aquest fresc pot divisar-se la relaci6 dialectica clue es genera entre el desenvolupa-

ment dc FEstat i la civilitzaci6. Tanmateix, quan la fase ascendent acaba. les necessitats de

I'I:stat desborden el voluni de l'activitat econbmica i aconsellen una pressi6 fiscal mes gran: sor-

icixen Woos tipus impositius i es recarreguen cis tipus dell ja existents. Amb aix6, el mecanis-

mc economic resulta indefectihlement danyat i Cl resultat es una caiguda important de la recap-

taci6, amh la ruina financera de I'Estat, el fenbmen de la despohlacid Urbana, la fallida de les

institutions socials i I'adveniment de la fi del cicle de 1'Estat i la civilitzacio.

I.'aportacio d'Ihn .laldun a 1'hisenda puhlica, i aqui coincideixo plenament amh I'opini6

d'Andic. resideix en I'aplicaci6 del metode inductiu: la realitat (Ic I'esdevenir historic de I'Afri-

ca del Nord, Espanya i I'Orient Proxim el va portar a una concepcid que no encaixava amh la

nocio occidental dei progres que, per altra handa, no trobaria cl scu pie assentament fins mit-

jans del segle XIX. Pero el mes significatiu de la seva contrihuci6 radica en el tractament ohjec-

tiu, desprovist de connotacions etiques o rcligioses (leis preus, cis impostor i la distrihucid de

Ics carregues puhliques. Ihn Jaldun. molt allunyat de les preocupacions dels escolastics, no s'o-

cupa del prcu just sin() de la seva determinaci6 en generar-se sota diferents comdicions de la

demanda i l oterta (39).

Per a Ihn Jaldun. I'esscncia mateixa (lei trihut Cs una manifestaci6 del poder de I'Estat: I'im-

post cs una detracci6 dels ingressos de I'individu destinat a finan4ar les despeses del poder

public. Quan es refcreix a I'equitat, I'al.Iusi6 remiteix mes directament en la capacitat contribu-

tiva que en el tractani nt igualitari dels contrihuents. Certament Ihn Jaldun va acariciar ('idea dc

l'optim sense arrihar a mcncionar-lo. El sell tractament dels efectes de la tributacio recalca que

s6n una condicid imprescindihle per assolir I'estadi de la civilitzaci6. Lill punt de primer ordre,

per acabar. correspon a que Ihn Jaldun mantc una concepcio dinamica dels equilihris entre la

recaptaci6 i I'activitat cconomica: uns equilihris que son eontinuament alterats per I'evoluci6 de

la societal. Andic acaha la seva indagaci6 afirmant: "Paga la pena potser destacar Lill COP 1116S

(Inc la seva aproximaci6 a I'hisenda puhlica no procedeix de termes normatius sin6 de termes

sociolbgics i historics. E,s a dir la seva opini6 sobre la materia reflcxa el seu Weltanschauung

total segons Cl qual cis impostor i els ingressos revelen les neccssitats d'una epoca histbrica

determinada i els canvis subsegiients acusen Ics alteracions subjacents en I'estructura social i en

Cl (lesenvolupament de la civilitzaci6" (40).

L'crportacici de Jean David C. Boulakia

En Ics linies preliminars del seu trehall (42), Boulakia ens recorda qui va ser Ihn .laldun:

Lin pensador del segle XIV que va deduir Lin ampli nombre de mecanismes econbnnics reclcs-

coberrs pels economistes moderns. Alhora va utilitzar aquest mecanismes per a construir Lill sis-

tenia dinamic coherent" (42). Les cites de la Mugaddima serveixen a Boulakia per a sostenir la
srva atirmaci() initial. A continuaci() eshossa, tom ja es habitual en aqucsta mena de monogra-
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tics, una sintesi hiogralica dcl nostre actor que podem deixar do handa. Mes interes tc la seva
tesi de que en la introducci6 de la seva magna obra, -i en el primer dels sous set Ilibres dels que
consta- la Mugaddima, Ibn Jaldun tracta de demostrar, despres de tra4ar un clogi de la histi ria,
que Cis errors histories son consequcncia de l'oblit del valor real del medi ambient i intenta evi-
denciar la influencia que ell medis lisics i no lisics -socials. institucionals, economics- tenen
sobre l'esdevenir. Per tint, Boulakia es reafirma en cl caracter del Ilibre d'hist6ria que indubta-
blement ostenta la Mugaddima pero, a traves del mateix Ibn Jaldun, clahora un conjunt de teo-
ries sobre la produccio, el valor, la distribuci6 i la fluctuacio cfclica, apuntalant aixi un model
economic general coherent que vertebri I'esquelet de la seva histOria (43).

Sobre la teoria de la produccio, Boulakia arranca afirmant quc per a Ihn Jaldun I'elahoracio
de productes es una activitat humana que s'organitza social i internacionalment. La produccio
to el sect origen en la propia natura de Monte, que el porta a buscar ell medis necessaris amh
oh_jecte de suhvenir les sever necessitats basiques: Cl principal factor d'aquest proccs productiu
es el treball. Tan el benefici com la produccio son el valor substantial que pot aconseguir-se.
L'obtencio de productes requercix ell esfor4os comhinats amb aitres homes. animals, condi-
cions climatiques, etc.: pet-6 el trehall huma es indispensable.

Pei quc es refereix a l'orc'auit.:acio social de la produccici, Boulakia recorda clue encara que
Ihn Jaldun rcconcix que tot procedeix d'Ala, immediatament suhratlla tine el trehall huma cs
necessari; I'afany individual permct obtenir resultats molt limitats: fa falta la cooperacio entrc
individus, adhuc en les faces mes elementals de la vida social. Sorgeix doncs la necessitat de
comptar amh aptituds i qualifications que resulten de la divisio del treball. Boulakia destaca les
consequcncies de la repeticib d'activitats. afavorint I'especialitzacio: d'aqui broten ell oficis, les
categories dels particips en la produccici. Un fenbmen nou es digne de mencio: el valor de la
produccio agregada es molt superior a la suma de la produccici realitzada individualment sense
la imprescindible cooperacio (44). La consequcncia es una produccio excedentaria clue, despres
de satisfer les necessitats dels participants en el proccs productiu. deixa sohrant el qual alimen-
ta ni mes ni menys que la possihiliatt de comer4.

En quant a l'organit,.acid laic rnacional de la produccici, Boulakia apunta quc I'cxistcncia

mateixa de la divisio del treball dins d'un pals enera I'aparicio d'una distribucio internationalg

del mateix. Ha de notar-se que aquesta divisio internacional del treball no depcn dcls recursos
naturals quc posseixen ell diversos paYsos sino de Its aptituds dels seas habitants. Iota vegada

que- repetim-ho novament- el treball es ('element principal de la produccio: IN Jaldun es taxa-
tiu quan afirma clue "algunes ciutats posseixen oficis i d'altres no": en consequencia, coin nics
gran sigui la poblacio activa, mes gran sera ]a prosperitat, una prosperitat que difereix d'acord
amb el tamany de la seva civilitzacic (poblacio) (45).

L'excedent de hens que es produeix pot dedicar-se a 1'exportaci6, amb el que augmenta I'au-

ge de la ciutat. Aixi mateix, quan major sigui el desenvolupament de la ciutat, mes augmentara

la dernanda per part dels seus habitants de hens i serveis: "els consums sumptuaris creixen i

determinen I'aparicio d'olicis destinats a satisfer les novel necessitats" i, per tant ell individus

dedicats a les noves professions rehen salaris rues alts en consonancia amb ('augment (leis preus:

aim') determina una difercncia suhstancial dell nivells de retribucici dell oficis en cis centres
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urhans amb una abundant civilitzaci6. I aixo per trey raons: existeix una gran demanda d'arte-

sans semblants : els trehalladors reclamen una remuneracio mes elevada pets seus serveis i ocu-

pacio: i finalmcnt el nombre de persones amb capacitat per adquirir objectes luxosos es gran.

Vet aqui una primera claboracio de la teoria de Vote rta i la clemanda que mostra la seva

intericcio: la demanda crea la seva propia oferta, la qual genera a la vegada una major deman-

da (46). Com que el treball es el principal factor de la producci6 i Punic estrangulament del

desenvolupament es una insufficient oferta de trehall especialitzat, aquest proces cumulatiu ve a

constituir de fet una teoria economica del desenvolupament. Ibn Jaldun ho reitera vans cops:
11
CIS oficis requereixen mestres: els oficis nomes es perfeccionen en la mesura en que existeix

una solida civilitv.aci6 sedentaria: els oficis estan fermament arrelats en la ciutat quan la cultu-

ra sedentiiria esta lermament assentada i es antiga: cis oficis poden millorar i incrementar-se

nomes quan molta gent els demanda" (47).

Ens trohem clones davant la construccio d'una teoria del desenvolupament economic que es

hasa en I'interaccid de la demanda i de I'oferta, aixf coin I'utilitzaci6 i creacio de capital huma.

Els processor cumulatius que tenon Iloc entre paisos que fan mes Tics els paisos rics i mes

pohres els paisos pobres son aqui manifestament eshosssats. Veiem la certera conclusio de

Boulakia: "La seva teoria constitueix un embri6 de la teoria del comer4 internacional amb el seu

analisi de les relacions reals d'intercanvi, de la propensio a importar i exportar, de I'influcncia

de les estructures economiques sobre el desenvolupament i de I'importancia del capital intel.lec-

tual en el proces d'expansio" (48).

A la Mugaddima es pot entreveure tambe una teoria del valor, una teoria del diner i una teo-

ria dels preus. Pel que es refereix al valor, destaca la seva creen4a en que la valua de qualsevol

producte es igual it la quantitat de treball clue porta incorporat. Ibn Jaldun rebutja les nocions

primitives clue equiparen riquesa anih la quantitat d'or i plata que posseix la comunitat: el real-

ment determinant es la quantitat de treball disponible, que alhora es la causa del henefici.

La teoria de/ diner descansa sobre la necessitat de que existeixi una mercaderia apta per a

medir el valor dels hens i serveis que son objecte de trafic. Aquesta mercaderia ha de reunir una

dohle condicio: la de ser acceptada cone mitja legal de pagament i la de que la seva emissi6 sigui

independent de tota mena d'influcncies subjectives. Hi ha dos metalls adequats per a ser mesu-

ra del valor. I'or i la plata. creats per Den i que serveixen corn a standard de valor per a tots els

homes. Aix() el porta it precisar Clue en I'encunyament de les monedes el que s'ha de respectar

es la quantitat exacta que cada pe4a Conte d'or i plata. La Seca es un menester religios i no ha

de ser sotmes a determinacions arhitraries, rind que ha de dependre del califat. L'or i la plata

disfruten a mes d'una condicib que no es dona en les restants mercaderies. L'abscencia de tluc-

tuacions del seu valor: per aixo les dues monedes poden ser utilitzadcs corn reserva de valor.

Pel que respecta a la teoria dell precis, Ibn Jaldun afirma que depcnen de la demanda i de

('oferta, amh I'excepcio ja dita de For i la plata: ('augment de la demanda apuja els preus: l'aug-

ment de ('oferta to I'efecte contrari.
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Un apartat interessant es el clue Boulakia dedica a la ieorio de to rlis/rilmriri. I:I preu do cada
producte consisteix en trey elements: salari, henefici i impostos. Cadascun d'aquests factors

correspon a la retrihucio d'una classe de la poblacio. L'economia queda aixi dividida en tres sec-
tors: producci6, canvi i scrveis publics.

La fixaci6 del preu de cadascun d'aquests tres elements depen de la Ilei de I'oferta i la
demanda. I la for4a de les dues categories esta sotnesa al gran de civilitzaci6: des de I'econo-
mia beduina tins I'economia urbana. Les variacions finals son les que cabria esperar. PC] Clue I'a
referencia at henefici, la seva magnitud esta en proporcio a la diferencia que hi ha cntre el clue
el comerciant adquireix (preu de compra) i el preu al que ven la mercaderia. Les funcions del
mercader, en ordre al henefici, estan tambe sotmeses a les forces de la demanda i l'oferta. En
alguns casos I'activitat del comerciant consisteix en emmagatzemar bens en espera d'ohtenir
preus mes elevats: tambc I'incumbeix- i es tracta d'una cosy essencial- traslladar hens dun pals
a un altre. El resum dels consells d'Ihn Jaldun entorn al comer4 Cs rotunda: "Ia veritat sobre el
comer4 cs comprar harat i vendre car" (49).

Finalment al referir-se als imposros, el nostre actor ens din clue varien d'acord amb la rique-
sa del govcrnant i CIS seas subdits. El total de la recaptaci6 ve determinada per l'oferta i la
demanda deis productes, CIS quals estahleixen I'ingres dels ciutadans i la seva capacitat de
pagament.

Per a Ihn Jaldun el nivell d'aquests trey ingressos torna a ser determinat per la Ilei de l'o-

ferta i la demanda, encara clue es poden establir uns bptims. Quan ahorda la qucsti6 dels salaris

no duhta en afirmar que uns sous massa baixos provoquen la depressio del mercat i deixen d'es-

timular la producci6: CIS precis son iggualment molt haixos. En cl cas oposat, uns emoluments
massa elevats provoquen tensions intlacionistes: "CIS treballadors, artesans i professionals cs

convertcixen en sers arrogants" (50).

Si eIs heneficis son molt reduits, CIS comerciants es veucn ohligats a liquidar Ies seves
existencies i amb aim) arrihen a perdre Cl sec capital. Si eIs heneficis son molt importants. eIs
mercaders liquiden tamhe las sever provisions i no poden renovar-les per les pressions intla-
cionistcs. Per a Ihn Jaldun nomes eIs preus mit_jans i les rapides tluctuacions de niercat propor-

cionen a Ia gent subsistencia i heneficis.

Incidint sobre la gdestio dels impostos recalca que si CIS trihuts son molt haixos. el govern

no pot atendre a les sever funcions, arribant a una situaci6 en hi Clue falta adhuc la defensa de

la propietat individual. Si eIs impostos per contra son excessivament alts, la pressi6 fiscal resul-

ta molt punycnt, CIS heneficis dell comerciants i artesans baixen i el seu incentiu per a trehallar

desapareix.

Despres d'aquest resum de Boulakia , val la pena senyalar clue per mes clue Ihn Jaldun deter-

mini uns nivells optims en la retrihuci6 dels tres sectors - pioducci6 , canvi i serveis puhlics-

tambe adverteix clue aquests nivells no poden mantenir- se a Ilarg, termini : d'aqui Ia conceptua-

IitzaciO dell cicles de I'activitat econbmica . La teoria rlel.s (isles, un ingredient fonamental de

Ia Mugaddima , comen4a recordant que la producci6 depen do la demanda i I'otcrta, perm aqucs-
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la mateixa oferta ve condicionada pel nomhrc de treballadors i pel seu desig de treballar, aixi

corn per la demanda sobre el volum de compradors i el seu afany en adquirir mercaderies. La

situaci6 positiva es dona quan la demanda cs clevada i la distribuci6 afavoreix a obrers i comer-

ciants, establint-se consequentment impostos baixos i salaris i beneficis alts. Aixf dories cis fac-

tors determinants de la produccio son la poblaci6, I'ingres i la despesa de I'Estat, es a dir I'hi-

senda puhlica. Tanmateix per a IN Jaldun resulta indiscutible que la poblacio i les finances

puhliques oheiexen a lick inexorables que les porter a fluctuar.

Pcl que respecta al ride dc' In hnhlarici partim de I'afirmacio segons la qual la produccio ve

determinada per la pohlacio. Quart mes gran sigui la poblaci6. rues gran sera la demanda al met--

cat i major el voluin de la produccio. Pero alhora la poblacio es veu condicionada per la pro-

duccio: en Lin moviment dialectic la poblaci6 i la produccio donen pen a Lill moviment de desen-

volupament dinamic. La major riquesa de la ciutat atreu treballadors i artesans d'altres zones

que queden empohrides Pei moviment migratori. Tanmateix en el quadre apareixen els factors

negatius: existeix Lill limit al tamany de Ies ciutats: CIS carrers es fan inhahitables, motivant des-

peses per a noves urhanitzacions. A mcs el creixement de la pohlacio Urbana porta un augment

de la produccio de manufactures. acompanyat dun fort decrement de la produccio agricola.

Les aglomeracions urhanes, terra a la quc Ihn Jaldun dedica nomhroses pagincs de la

Mugaddima, generen riscos per a la saint dels seas habitants quc en forma de pester i altres

epidemics determiner una reducci6 del nombre de residents a les ciutats.

En quart al ride Jr l'hi.senda publira, tornem a les afirmacions interiors: I'Estat proinou la

produccio quan Basta i la desanima quart estableix impostos. En niateria de despesa governa-

niental, Ihn Jaldun destaca la seva extrema importancia sobre I'activitat economica: I'infraes-

tructura ha de set- estahierta per I'Estat: I'Estat ha de produir tambc ordre i estabilitat. L'autoritat

rcial cs decissiva: "at rcu CIS assentaments urhans" (5I ). Per altra handa Ies despeses de I'Estat

intervenen en la demanda: la seva injerencia promou la produccio. En un dels seus passatges

mes poetics, Ihn Jaldun din que "Tunica rah de la riquesa de les ciutats es que el govern esta

apt-Op i utilitza cl diner en aquesta, de la mateixa manera que I'aigua dun riu converteix en ver-

dor les seves rihes i fertilitza el sol adjecent mentre que mes lluny ci sdl segueix sec" (52). Si

el govern deixa de gastar, I'activitat ecoromica es deprimeix.

Els impostos estan dominats per Lin fet d'importancia vital. El govern no pot crear diner, el

qual no s'ha d'ohlidar emet funcionaris religiosos que s'atenen al patr6 metal.lic. El diner neces-

sari per al govern suit dell impostos: una recaptaci6 exagcrada desaninia la produccio i dona

pen al cicle dell trihuts. Mentre aquests son reduits. predominen els incentius a 1'ohtenci6 de la

riquesa de la comunitat: quan la despesa de I'Estat es desborda. s'cleven cis tipus impositius i es

desanima la produccio. La disminuci6 de I'exacci6 i ('augment dell dispendis forcen la creacio

de noun gravamens o, el que es pitjor, I'instituci6 d'empreses puhliques dotades de poder nxrno-

polistic que acaben d'empohrir la comunitat. El cicle fiscal es tanca aixi amb el pessimisme tfpic

d'Ihn Jaldun i de tints autors que el van seguir fins temps molt recents.

A I'hora d'avaluar les aportacions d'Ibn Jaldun. Boulakia destaca la seva precedencia sobre

Adam Smith en Cl que es refereix al principi de divisio del treball, i sobre David Ricardo en el
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clue concerneix al principi de valor . Igualment la seva teoria de la pohlaci6 fou claborada abatis

de la de Thomas Robert Malthus . Una altra anticipaci6 genial afecta el paper de I'Estat en I'ac-

tivitat economica. Mal-rat aix6 , la seva intuici6 visionaria no ha estat recompensada amb cl

reconeixement i el floe clue lens dubte mereixen en I'historia del pensament economic : les seves

obres no loren traduides en Occident fins mitjans del segle XIX. Consequentment Boulakia

conclou : " Malgrat clue Ihn Jaldun is el precursor de molts economistes , ell cs tin accident de la

historia i no ha tingut cap sequela en 1'evoluci6 del pensament economic . Recta solitari, sense

predecessors ni successors . Sense eines , sense conceptes preexistents va elaborar una explica-

ci6 economica general del mon . El seu nom ha de figurar entre els pares de la ciencia econo-

mica" (53).

Une.c precislolls belgues

Louis Baeck no es centra en el seu assaig exactament en Ihn Jaldun sin6 Clue pretcn ohte-

nir una visi6 global del pensament economic a 1'lslam (54). Ofereix interes per quint en trehalls

antcriors s'ha insistit hahitualment en el fet de clue lhn Jaldun fou una figura solitaria sense pre-

decessors ni successors. Semblant afirmaci6 es questionada en I'assaig de Baeck amb tins argu-

ments addicionals sobretot en 1'ordre al mbn caleidoscopic clue integra el pensament de ('Islam.

Baeck recorda que la practica general dell historiadors del pensament economic consisteix

en atribuir a Adam Smith, als mercantilistes o als escolastics de I'Edat Mitjana, sense oblidar cis

clue es remunten als pensadors grecs, cis inicis de la ciencia economica. No falten, afegcix

Baeck, aquclls ais clue hem de considerar economistes purl Clue rcleguen Adam Smith a i epo-

ca arqucologica i Clue situen el seu origen remitent-se al celebre trio neoclassic constituit per

Walras, Marshall i Menger (55). La contribuci6 grega, sobradanient comentada, serveix en tot

cas per establir els fonaments de I'economia politica. En quan a Ia contribuci6 de I'lslam, cal

reconeixer clue en la major part dels manuals prircticament ni es menciona. Ja hem apuntat que

adhuc en la monumental Hislnrv de Joseph A. Schumpeter nomes cita dues vegades a Ihn

Jaldun (i no una com pretcn Baeck) (56).

Una primera correcci6 de semblant (lacuna Phan proporcionat Marjorie Grice-Hutchison,

Tod Lowry i M. Essid (57). El cert es clue tanmateix la realitat ens mostra clue les autentigtiec

fonts sobre el pensament economic en el periode del m6n islirmic classic (750-1250) es trohen

disperses en una multitud de documents redactats en persa i irrab. En ells la preocupaci6 pels

problemes economics no va mes enlla de la literatura dels mirallc. Amb tin criteri estricte hens

d'exceptuar Averrocs per la seva formulaci6 de la doctrina dels standard de valor, aixi com la

del patr6 metallic. Desprec apareix la fiLlura d'Ibn Jaldun. Amh ell. ens diu Baeck, "Ies ciencies

politiques, socials i economiques trohen a un dels peoners en I'anirlisi dell mecanismes de for-

maci6 i clissoluci6 de Ies societats. Des del punt de vista metodologic, Ion Jaldun introdueix cI

realisme (positivisme) de les ciencies socials a la tradici6 del pensament normatiu, inspirada per

('ideal etic de la ciutat grega i de la curia islamica. Per la seva ohservaci6 de la tensi6 entre la

ciutat ideal i la situaci6 real es distancia dels filosot's helenitzants. Se'l pot considerar com tin

precursor de les ciencies socials" (58).
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Bacck tra4a amh ploma ferma I'c'olucio de Ies idces socials que segueix el miracle do la

darrera rerelac-ici que registra la histbria. Senyala els pensadors que, a partir del segle VIII, con-

nectcn amh el Ilegat classic, veient-se obligats a conceptuar novel elaboracions, responent a

prohlemes incdits suscitats per la mateixa extensi6 de les sever conqucstes. Aixf les fonts d'ins-

piraci6 que varen constituir el patrimoni cultural persa i grec donen origen al pensamcnt econo-

mic concebut per aquells als que Baeck denomina I'Edat d'Or (59).

En contacte amh la civilitzacio persa, els pensadors de I'Islam es vcieren conduits a Lill tipus

(IC literatura pedagogica - encaminada a 1'educaci6 del Prfncep - quc despres de Richter,

Lamhton, Danwoord, Sorcel i Essid. pot titular-se Litt ratura del Mirall per al Prfncep. Les

referencies do Bacck tenen un interes relatiu per a nosaltres ja que les obres d'al-Farabi (887-

950). Algacel ( 1058-1111 ) i al-Turtusi (1059-1 126) figuren dins del coneixement general de

qualsevol persona culta en el m6n dels orientalistes . Un analisi d'aquestes obres ens porta a

reconcixer frequents incursions en I'economia de 1'administraci6 pdblica , els sistemes fiscals,

I'organitzaciu i la vigilancia del come r4, etc. No faltaren tampoc cls pensadors musulmans que

forcn a bursar Cl mirall en la IIunyana India.

Un segon camp d'atenci6 a 1'Edat d'Or ve donada per la literatura quc s'ocupa de I'ordena-

ci6 de la ciutat; en una aproxim acio un tant forcada podriem afirnuar quc aqua es conte 1'embri6

dun analisi microeconbmic (60). De la pleiade descriptors que poden ubicar-se en aquest apar-

tat. Baeck destaca a Ihn Taymiyya (m. 1328) perque, en major gran que ell seus col.Iegues es

va consagrar a I'estudi tebric del mecanisme de mercat. En la seva obra, la consideraci6 de la

Ilci de 1'olcrta i la demanda el permet distingir. dins de l'oferta. la produccio local de 1'importa-

da, advertint la difcrencia d'elasticitat; pel que es refereix a la demanda, senyala els sous prin-

cipals components: el nombre i la capacitat de compra de les adquisicions potencials. La valo-

raci() que fa Bacck de les aportacions d'Ibn Taymiyya en el tocant al consum de productes sump-

tuaris, Cl porta it considerar-lo un precursor medieval de la categoria dcl consum conspicu de la

scoria de Vehlen (61 ).

En el mateix treball es consagra una seccio a la tradici6 filosbfica d'Ibn Rusd. es a dir

Averroes. Semblant incursio permet a Baeck subratllar la dificultat que va suposar per als pen-

sadors islamics combinar 1'herencia grega, sobretot la del pitagbric Bryson, amb els preceptes

del Coran. En certa manera ginyaren una mena d'encaix que serviria de molt per ais cscolastics.

PcI que respects al nostre principal inter& podem deixar de cant() els comentaris entorn a les

ohres d'Averrocs, remitint-nos al Ilihrc de Rosenthal (62).

Feta aqucsta advertencia, introduim-nos en I'apartat que Bacck titula Literatura de la

Deradenria. Son suficients uns Ileugers coneixements de la histbria de I'Islam per a saber quc,

a partir de la mcitat del segle XIII es produeix una crisis: L'umma es parcel.la i desintegra. S'ha

perdut Persia, cls mongols amenacen des d'Asia, a Egipte dominen cls mamelucs i a Espanya el

quc anomenem la Reconquesta (malgrat les fonamentades reticencics dOrtega i Gasset) deter-

mina que els musulmans es mantinguin a la defensiva. En aquest moil en declivi aparcix la figu-

ra gegantina d'Ihn Jaldun. Details hiografics apart, quc ja han estat repetits nonbroses vegades,

Bacck destaca la seva obra principal en la quc prctcn eonceptuar una teoria sobre I'cvolucio

socioeconbmica del mon. Es tracta del Kitab al-Thar, de la qual I'extensa introducci6, la
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Mugaddima, come innovacions metologiques i avan4a loves nocions i mecanismes d'interde-
pendencies economiques i socials sense precedents en el mbn islamic.

Es igualment cert, tal com afirma Baeck, que si be els sous contemporanis no varen estar
molt disposats a fer cas de la producci6 d'Ibn Jaldun, cs qui ha aconseOuit concitar en major
gran I'atencib del m6n occidental, com ho demostren els exemples citats als que, en puritat, cal-
dria afegir-hi Ia monumental bibliografia confeccionada per Walter J. Fischcl com apendix de
la magistral traduccib de Franz Rosenthal.

Que distingeix a Ibn Jaldun dels sews predecessors i contemporanis:' Com din Baeck, Ihn
Jaldun "es Cl primer autor Arab que presenta una visib global de I'economia. Analitza el proccs
de Ia producci6 I la distribucib i. seguidament. la influencia de les finances publiques sohrc
amhdues. Ibn Jaldun cs completament conscient del fet de que el desenvolupament de I'econo-
mia tc un caracter ciclic. La seva tcoria dell valors i dels preus esta hasada sobre els costos do
produccio. En certa manera aquesta teoria es menys elaborada que I'analisi matisat d'Ihn
Taymiyya. El seu analisi demografic ell canvi es original" (64).

Un aspecte fonamental de la seva reflexio es el concepte de solidaritat. mes solid -pels Ili-
*ams de sang- en la societat beduina Clue en la civilitzaci6 Urbana. on perd for4a fins 1'extrem,
de que la seva dissoluci6 conducix inevitablement it la decadencia. El cicle de regeneraci6 prove
d'una nova societal -dinastia- generalment recolzada per societats heduines. La Mugaddima
compren I'estudi de factors fisics, socials, economics i institucionals que incideixen en la histo-
ria. No es dificil doncs, coin hem comprovat ahans, atrihuir a Ibn Jaldun Cl paper de precursor
de diverses cicncies socials. En alguns casos. recorda Baeck, s'ha volgut cure en ell un ante-
cedent del pensament marxista. Aqui respon Baeck senyalant que Ibn Jaldun fa descansar Cl seu
anirlisi sobre I'esperit de la comunitai, la comvicci6 religiosa i el poder politic o la desa-rega-
cio del mateix. A mes la seva opci6 en favor del sistenia d'economia de mercat no pot ser Hies
explicita (65).

Segueix mes endavant una sintesi apretada de la cinqucna part de la Mugaddima que hem
descrit i que, en Cl cas Clue ens ocupa, 110 aporta novetat substancial. Per contra el que si paga
la pcna de ser destacat, per acabar aquest apartat, cs I'afirmaci6 de Baeck en cl sentit de que tart
"la Mugaddima coin el text integral del Kitab al-Ibar estan escrits en un estil fluid i d'agradahle
consulta per a qualsevol lector del nostre temps. El text gira entorn a una exposicib solida i cqui-
lihrada destinada als que ocupen Cl poder i aquells contemporanis que Coil] partien la responsa-
hilitat politica. El mateix text es recolza sobre Lill sentiment do solidaritat renovat i 'sOhl-c Lill
govern efica4, capa4 d'inspirar I'Islam a un non renaixement, in nou auge. Ihn Jaldun vol trans-
metrc als seas coctanis Cl record d'una civilitzaci6 esplendida, la de Ies generacions precedents,
i es mostra nostalgic davant la decadencia, que analitza amb esperit critic. No va tenir exit i per
aix6 Arkoun el considera un socioleg del fracas" (66).

El renaixer dels estudis d'Ibn Jaldun a Malaga

Un grup dc joves economiste,s de la Facultat de Cicncics Economiques i Empresarials de la
Universitat de Malaga, inspirats al Ilarg del temps per la presencia activa de l'avui Doctor
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Honoris Causa per aquesta mateixa universitat , Marjorie Grice - Hutchison , es va concentrar cn

I'estudi de l'obra Phi Jaldun. Per aconseauir millor eficacia decidiren constituir un col.lectiu

que denominaren Ihn Jaldun, sans i senya que utilitzaren en una serie d'articles publicats en el

diari Sur. singularment els anys 1983 i 1984: en aquestes col.laboracions es tra4a una semblan4a

del nost re autor a Ies entregues corresponents als dies 17 i 18 de febrer de 1984, dedicant-se els

dos trehalls a la presentacio d'Ihn Jaldun corn precursor de I'economia.

Poc despres, i amb motiu de la publicacio del volum col.lectiu (67). el col.lectiu integral

pets professors Alfonso Alba Ramirez, Antonio Garcia Lizana, Jose Lopez Rubio, Luis Robles

Tcigciro i Nadia Vallecillo Cahrera reincideix en els seus esforcos amh I'aportacio d'un interes-

sant article (68). El redescubrirnent d'Ihn Jaldun per part dell economistes espanyols era ja un

f'et: ICS intuicions i trets genials de 1'andalusI no podien caure en I'oblit. El col.lectiu malacita

mereix per Cant Lill public reconcixcrnent.

Molt recentment el professor Antonio Garcia Lizana, a 1'actualitat catedratic de politica

economica de la Universitat de Malaga, que amb Iota seguretat ha estat el membre rues actin

del grup mencionat, va participar en el volum de Homenaje of Projesor,Juan Sthu h e: Lafuente

(69) amb un article (70). Les descripcions que fa Ibn Jaldun dels periodes de prosperitat i

depressio encaixen a la Mugaddima dins de Ies explicacions de la successio d'auge i decaden-

cia que ha recollit la teoria moderna del cicle economic. Perque Ibn Jaldun no limita la durada

dell periodes de significacio econbmica contraposada, sino que eis fa capa4os de durar

mil.Ienis. "Conviene advertir", subratlla Garcia Lizana. "quc. desde el punto de vista del desa-

rrollo tccnico y econ61nico, no se precisa que esa mayor o menor duraci6n sea asumida por una

sofa dinastia o on unico imperio: Ihn Jaldun se refiere a la larga duracion de un conjunto de

dinastias o imperios que se suceden unos a otros, toda vez que la civilizacion de la vida seden-

taria y sus habitos se transmiten de la dinastia quc la precede a la que la sustituyc". Amb encert

ategcix Garcia Lizana clue "las civilizaciones de Siria. Iraq. Egipto y Espana hunden sus raices

precisamente en esta sucesion secular, milenaria incluso. de pueblos dominantes, imperios y

dinastias que han ido ' heredando' por decirlo de alguna manera la civilizacion pre-existente,

contrihuyendo desde Iuego a su perpetuamiento, consolidacion (al concurrir a esa dmacion tem-

poral) y' di tusion" (71).

Despres de valorar degudament les diverses aportacions del Col.lectiu Ihn Jaldun no pot

passar-se per alt una circumstimcia que relativitza algunes de les conclusions. La rao es senzi-

Ila: eIs estudiosos malacitans han utilitzat en exclusiva Ia versio d'Al Mugaddima del Fondo de

Culture Economica de Mexic. Les ohjeccions a aquesta traduccio son de sobres conegudes per

aturar-nos mcs en elles. El cert Cs que res pot substituir la consulta de les traduccions de Slane,

Rosenthal i Monteil. Falta tambe, i es logic que aixi sigui, una visi6 mes amplia de I'obra d'Ibn

Jaldun j a que , encara que uns i altres ens veiem en la necessitat de trossejar - la- com f'eu

Bousquet (72)- no hi ha dubte quc les interpretacions parcials -en el nostre cas de caire econ6-

mic- demanen I'auxili d'altres aniilisis que, dcs del punt de vista de la histbria, la filosofia de la

histbria i la ciencia politica, s'han prodigal els darrers anys. El mateix val a dir de la recupera-

ci6 d'Ihn Jaldun quc es fa a I'Orient a partir de la commemoracio el 1982 del sisc centenari del

naixement del genial andalusi.
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Amb aix6 no pretenc negar la possihilitat de les aproximacions partials a 1.111a okra desco-

munal coin son cls Prole-omens, pero Si vull ressaltar que si els estudiosos de la historia de
1'anaalisi economic admeten la iinpractibilitat o al mera inconveniencia d'estudiar la Rigucsa de
le.s Nacions en les traduccions abreviades i privades de rigor cientific, el mateix val amb 1'es-

fory, tan meritori per altra Banda, del CoI.lectiu Ibn Jaldun.

Afegim per a concluir aquest apartat que en Cl capitol dedicat a la Rcinvidicaci(in

Musulmuna de la Mugaddima, hem pogut comprovar, gravies a Ahmed Abdessclem, en la seva
obra Thu Jaldun i cols Scus Lectors, I'existencia d'un plagiari d'Ibn Jaldun, nascut precisament a
Malaga, que en mes del 5(Y/- extreu els seas raonaments i descripcions de la Mugaddima. 'Ian
forta ha estat 1'impressi6 causada per la narraci6 del plagi i de la vida -que seinhla calcada del
propi Ihn Jaldun- que els membres del col.Iectiu i el servei de publications de Ia Universitat do
Malaga estan disposats a reeditar el manuscrit d'al-Azraq.

Cap el model de desenvolupament economic

La pregunta inicial que cal fer, adhuc a aquesta altura dels discurs, gira entorn de la Ia natu-
ralesa dc Its contributions que podem aportar els economistes en el terra Ibn Jaldun. En els
capitols precedents hem considerat la incorporacio de la Mugaddima al saber economic con-
vencional. Els noms de Spengler, Andic, Boulakia, Baeck, i tambe Yassine Essid, semhlen exi-
mir almenys en part la tasca de justificar el que en cents dominis cahria titllar d'incursi6 en I'a-
cotat vedat dels orientalistes.

Scmblant pretensi6 pot donor-se per csvaida sobretot quan gravies a Rosenthal i Monteil

disposeni ja de 1'cina de treball idonia. Amh arguments que em semhlen irrefutahles he arrihat
a la conviccio de quc Ihn Jaldun fou molt mcs que on historiador, on pensador politic, el crea-

dor de la ciencia de la cultura o un precursor dc la sociologia. Ibn Jaldun va projectar CI seu geni

en l'ainbit dell fenomens economico-socials; les sever descripcions sobre la civilitzacio hcdui-
na i urbana van acompanyades d'una writ d'intuicions respecte a la formacio de preus, els
models de mercat, el creixement demografic i, singularment, I'esdevenir de la societal, en forma
que precedeix els estudis sobre les fluctuations economiques, coin demostrara fa pots anys
Garcia Lizana.

Aquest preambul es necessari perque d'entrada vull adherir-me a la visi6 del professor de
la Universitat de Sydney, 1. Haddad, en Cl scu importantissim article (73). Precisament a I'ex-
posar cls motius que el dugueren a empenyer el seu treball, Haddad addueix la seva certesa de
que dos recents estudis sobre Ibn Jaldun nomcs havien apres de forma molt partial el seu pen-
sament. Les obres de referencia no son altres Clue les de Boulakia i Andic. Amb tot Haddad posa

de rellcu, estranyant-se, de que Schumpeter "clue es generalment generds amb els actors prinii-
tius de I'economia" cl citi nomcs dues vegadcs i de fet de inanera esporadica (74). Per a Haddad
I'haver demostrat I'anticipaci6 de les conceptions jaldunianes sohrc els autors del scu temps

(75) no atcnua la culpa general: la desestimaci6 de la principal novetat de 1'aportaci6 d'lhn
Jaldun, all(') que es "incs impressionant i innovador" que no ha rebut la suficient atencid. Es refe-

reix ohviament al seu metode (76). Aquest metode es sorprenentment modern; esta orientat
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empiricament, cs analitic, omnicomprensiu i sobretot dinamic; la qualificacio la deixa Haddad

per a la concisa definici6 aportada per G.L.S. Shackle (77). Semblant aproximaci6 es construe-

tiva, apte per a les transformations, aixo es: mostra la successi6 historica de fases i aconteixe-

ments. Aquesta mena de mctode inductiu i dinaunic era totalment exceptional, quan no inexis-

tent en cls temps en que Ihn Jaldun va escriure la Mugaddima, perque en aquella epoca la tra-

dicio musulmana estava dominada per "discussions normatives i especulatives" (78).

El procediment inductiu i dinamic d'lbn Jaldun, totalment revolucionari en el segle XIV, va

portar el nostre actor a la formulaci6 d'una nova ciencia, una ciencia de la historia o ciencia de

la cultura, sufficient per explicar esl origens, auge i declivi de les civilitzacions. IN Jaldun va

saber ailunyar-se de les explications dels seas predecessors que s'inclinaven davant la fibula i

1'exageraci6, que ell sempre considerava corol.lari de l'ignorancia de la realitat en canvi conti-

nu dels fenomens socials, politics i economics. Ibn Jaldun estava plenament convengut de que

aquests fenomens estaven determinats i subjectes a certes ]leis universals i de que en conse-

quencia Cl fonamental estribava en descubrir aquests principis en ordre a l'explicaci6 del passat

i el present, aixi com I'anticipacio del futur (79).

Pero deixem el propi Ihn Jaldun explicar els motius que el dugueren a concebre la seva gran
obra la Mugaddima: 'Quan vaig llegir els estudis dels altres i els vaig comparar amb Ies reces-

sions d'ahir i d'avui em vaig sentir Iluny de la complaenga i el somni. Encara que no soc cap

Oran cscriptor, vaig compondre un Ilibre sobre la historia. En aquest Ilibre retirava els vets de

les condicions tal com elles apareixen en les varies generations. Ho disposava d'una manera

ordenada en capitols, tractant amb els Pets i reflexions. En ell mostrava com i perque les dinas-

ties i Its civilitzacions s'originen" (80). I afegeix Ibn Jaldun: "Vaig seguir el mctode inusual de

disposici6 i divisi6 en capitols. Entre las varies possibilitats, vaig elegir un notable i original

mctode. En I'ohra comentava sobre civilitzacio, urbanitzaci6 i demes caracteristiques essentials

de I'organitzaci6 humana, de tal manera que s'explica al lector com i perque les cosec son com

son i se li mostra aixi mateix corn i perque els homes varen constituir una dinastia. Com resul-

tat es poden rentar les mans sobre qualsevol creenga cega en la tradici6. Quedara convengut de

les conditions que propiciaren els pcriodes i les races anteriors a ell i d'aquelles que hauran de

reLcir en Cl futur" (81).

Haddad ressalta que aquest gran esquerna per a crear una nova ciencia de la societat fa d'Ibn

Jaldun un dels predecessors de molts dcls constructors de sisternes (system builders) dels segles

XVIII i XIX, senyalant entre aquests a Vico, Comte i Marx. Pero seguint el costum de no per-
dre's en la caga de precursors, 1'economista modern ha de concedir a Ibn Jaldun la virtut d'ha-
ver-se adonat de la intluencia dell factors economics a la historia, analitzant la seva tras-

cendencia, singularment la del treball en el creixement i desenvolupament economic. A la seva

taula de merits figura el d'haver estat el primer dell fundadors de Ies ciencies socials que va
'cure amb acultat certera I'interdependencia i continua interaccio dels imperatius economics,

sociologics i del poder politic en I'evolucio i col.lapse de Ies civilitzacions, donant-les com diu
Haddad un "tractament correctament modern" (82). El mateix actor censura en aquest punt l'es-

tretesa del camp d'investigaci6 elegit per Boulakia i Andic i es disposa a analitzar les preocu-

pacions d'Ibn Jaldun entorn el creixement i desenvolupament, afirmant que els treballs ante-
riorment chats no proporcionen una valoracio adequada de la seva contribuci6 i floc en la pro-
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-rc"sa del pensament economic. Per aixu Haddad es propos.a enunciar, a partir de I'anupla i

coniplexa teoria de I'evolucio de la civilitzacio. la substancia de la seva concepcio del desen-

volupament economic i mostrar seguidament coin Ibn Jaldun va saber rastrejar el seu cami entre

els factors economics i no economics amh I'ohjecte de perfilar una constructiva i coherent teo-

ria del desenvolupament de la societat des de la face de la suhsistencia a I'estadi de l'opulencia

(83).

Contrariament. ens din Haddad , al que acostumen a fer cis teorics moderns del creixement

i el desenvolupament economic, Ibn Jaldun parteix dun nombre molt limitat de suposits.

Comen4a descrivint cl medi natural i les condicions geografiques i examina la seva influencia

sabre la conducta i Ics caracteristiques de la pohlacio. Aquests son eIs principis que considera

com requisits de la civilitzaeib. Mostra corn el medi natural , singularment Cl clinma , afecta I'a-

paren4a de Thorne, el seu color, caracter, temperament . costume , Vida politica i activitat econo-

mica.

Aixf, considerant Ies consequcncies del clinia valid, Ihn Jaldun adverteix: "Els egipcis estan

dominats per la seva alegria. frivolitat i despreocupaci6 pel l'utur. A Fez, al Magreb. per Contra

viucn en ]'interior i estan rodejats per turons (reds. Els seus habitants exhibeixen un aspecte trist

i apesarat i es mostren molt prcocupats pel futur. Encara que un home de Fez posseixi provi-

sions de blat eni nagatzemades (IC manera que Ii poden servir per molts anys. sempre va al ncr-

cat molt aviat per a comprar el seu aliment, tota vegada tine tern consumir CI que ha aniassat a

casa seva". Aquesta ohservacio extreta del primer volum de la traducci6 de Rosenthal (84), ens

recorda que Cl medi tisic imposa severs limits sohre Ies activitats humanes. Segguint amh la ver-

sio de Rosenthal, ens trobem amh una de les hipotesis del model d'Ihn Jaldun: "Ies civilitzacions

no poden cmergir en aquclles regions de condicions climatiques extremes. En aquestes legions

I'home esta mcs a prop dels annuals perque dedica tot el seu temps a la ca4a de ]'aliment per a

poder subsistir" (85).

Pero a rnes IN Jaldun alcgcix l'efecte que juxtaposa al sorgiment del desenvolupament

economic gravies a la fertilitat del sol sohre l'oferta d'aliments. Un China templat cs una condi-

ci6 necessaria pero no sufficient per a l'abundancia de hens comestibles i perque la poblaci6 dis-

fruti d'una vida comfortable (86).

Ohserva Haddad I'importancia del medi ffsic: les caracterfstiques de la terra i del clines son

posades de relleu pcI propi Ihn Jaldun, aixf com Ia seva inlluencia sohrc el comportament

economic. Corn diu aquest autor: "CIS recursos naturals varien d'un Iloc a I'altre i Ies necessitats

ffsiques dell homes estan molt condicionades per Ies diferencies del clima. Sense tenir en comp-

te aquests factors hauria estat molt diffcil per a IN Jaldun exphcar la diversitat de civilitzacions

humanes i perque algunes d'aqucstes societats son mes desenvolupades que d'altres" (87).

Continuant amb I'analisi del model d'Ibn Jaldun en tin desenvolupament que em scmhla

ahsolutament corrects, cal destacar que Ies comunitats humanes en la primera fase del sell

desenvolupament viucn sobre el terreny, husquen la satisfacci6 de les seves necessitate indivi-

dualment i tan sole quan apareix la cooperaci6 es diferencia I'homc dels animals. Pero coin

subratlla Haddad (88). malgrat I'influencia dels factors exogens proporcionats pcl china i el sal,
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I'organitzacio sbcio-econbmica regeix tamhe sobre Ies actituds i Ies activitats dell sers humans.

Existeix un passatge de la Mugaddima pertinent al cas: "Ha de ser cone-Lit que les diferencies

de condicions entre la gent son el resultat de Ics diverese maneres do regir la vida.

L'organitzaci6 social els facilita la cooperaci6 cap aquest ti i aixi mateix el comen4ament de Ia

superacio do la simple necessitat per a obtenir comoditats i luxes" (89).

lhn .Jaldun introdueix una important distinci6 entre dos modes de vida o dues classes de cuI-

tura quc podcn traduir-se in extenso cone primitive i civilitzada. o rural i urbana (90). No es trac-

ta Home" de recolzar-sc en la versio de Rosenthal. malgrat al pes indiscutible de la qualitat de

la seva traduccid, sin6 quc cal fer-ho Lambe sobre l'autoritat de Muhsin Mahdi ja que 1'iragi-

america ha arrihat a extrems minuciosos a I'hora enfrontar-se amb la semantica d'Ihn Jaldun. No

ens deturcm excessivament en aquesta giiestio; tothom to al cap les caracteristiques dc la vida

primitiva: Ics activitats es redueixen a la satisfaccio de les necessitate mes basiques (aliments,

vestits, tcndes, defensa, relacions sexua is i reproducci6). Les variacions sobre aquest quadre de

necessitats es deuen a factors climatics. En suhstancia aquestes ncccssitats en el cas del poble

primitiu (cis heduins) consisteixen en Cl cultiu, l'utilitzaci6 d'animals i la caca. Tot aixo els exi-

(,eix un fort esforc fisic i utilitzen les cines mes simples; els menjars senzills i consumits amb

escassa o cap preparaci6: CIS sous vestits es confeccionen amb despulles d'animals i materials

Icixits a ma: la seva residencia son tendes o coves. No utilitzen el diner ni tampoc existcixen els

impostos. La dimensio d'aquests grups primitivs es normalment limitada. El seu comportament

es una consequencia de la seva manera do viure: son elementals, valents, independents, rudes,

atrassats i indisciplinats. Pero semblants caracteristiques culturals canvien a mesura quc varia

is seva mancra econbmica de vida (91).

Una altra sort molt diferent es la que rodeja als grups civilitzats que viuen a les ciutats.

Deixem Clue Cl propi Ibn Jaldun s'esplaii: "Aquests grups construeixen mansions i castells. ins-

tal.len aigua corrent i adornen les seves residencies amb exquisitat. S'cntreguen a la fabricacib

de hens (IC luxe i serveis dc la classe mes complexa i intricada. la scva activitat economiica esta

caracteritzada per his del diner i del comers, la industria i la tecnologia complexa. A mes, sen-

tint desitjos il.limitats es Ilcn4en a la creacio de mes i mes eficients maneres de satisfer-los.

Aquest es Cl primer atrihut de la civilitzacio: la seva natura progressiva i la seva natura dina-

mica" (92).

Haddad senyala que els dos tipus de col.lectivitat son naturals i necessaris, pero subratllant

que la socictat primitiva precedeix en el temps a I'urbana i que a la vegada es imprescindible

per al desenvolupamcnt dc Ics civilitzacions. Ibn Jaldun es rotund en aquesta afirmaci6. Veiem

Ies sexes propies paraules: "Hem mencionat que els heduins es redueixen ells mateixos a les

necessitats hasiques en les seves condicions de vida i quc son incapa4os de superar el seu esta-

di, ment re Clue Cl poble sedentari s'ocupa dc les comoditats i els luxes en les sever condicions i

costume. Sense dubte Ies necessitats basiques son prioritaries sobre Ies comoditats i els luxes.

Les necessitats basiques en certa manera son imperioses mentre que els bens sumptuaris son 1'a-

nella final dun proses quc s'inicia precisament en I'obtenci6 de I'imprescindiblc per a subsistir.

Els heduins constitueixen aixi la base d'un previ estadi a les ciutats i al poble sedentari. L'home

Iluita primer per a satisfer les sever necessitats basiques; nomes quan aconsegueix aquest objec-

tiu s'cncamina cap a Ia consecuci6 dc comfort i luxes. La duresa de la vida en el desert es ante-

51



rior a la suavitat de la vida sedentaria. Per tint l'urhanitzaci6 es I'ohjectiu del hedui. EII aspira
a aquest l'i. Quan ho ha aconseguit en mesura suficient es apte per a les condicions i costums
del luxe, entra en una vida de facilitat que Cl sotmet al jou de la ciutat" (93).

En tot el model do desenvolupament economic s'ha de comprendre la natura de Ies causes
que determinen la riquesa de les nacions. I en el cas d'Ihn Jaldun cl requisit es conipleix satis-
factoriament. Per a ell el transit de I'estat de subsistencia a 1'estat dinamic, coin din I laddad (94),
s'explica per una alteraci6 del gust, PC] desig de bens del poble primitiu i per un canvi en el sis-
tema productiu mitjan4ant la cooperaci6 economica i I'especialitzaci6. Coin podem apreciar,
lhn Jaldun es va anticipar en quatre segles a I'exposici6 del principi de la divisiG del trehall, del
qual va fcr una de les peces mestres del scu model. No en va en el capitol I del primer Ilihrc
encapcala el text amb la seghent afirmaci6: "L'organitzaci6 social humana es quelcom necessa-
ri. El poder de l'individu no es suficient per a que pugui obtenir I'alimcnt que neccesita i no Ii
facilita els minims necessaris per a vivre. A travcs de la cooperaci6 aconsegueix recomplir les
necessitats de persones que sobrepassen a I'individu en gran nombre".

El que destaca en el tractamant que Ihn Jaldun d6na a la divisi6 del trehall cs que aquesta
comporta fonamentalment I'increment de la productivitat que es despren de 1'especialitzaci6 per
se, allunyant-se amb aix6 de varis predecessors, entre cis qual cal citar a Plato que hasava I'a-
ventatge de la divisio del trehall en Ia superior productivitat obtinguda merces a la possibilitat
de cada individu d'especialitzar-se en I'activitat per a la que l'inclinava Ia seva natura. Ihn Jaldun
rehla el clan afegint: "Un cop acceptat sense discussi6 que individualment I'home no pot recom-
plir totes Ics necessitate de la seva vida es despren que tots cis scrs humans han de cooperar a
tal fi en la seva civilitzaci6. Pero mitjan4ant la col.laborici6 d'un grup d'homes si que e'aconec-
gueix satisfer-Ies (encara que aquestes nccessitats son sentides per un grup d'homes molts cops
mss quanti6s que ells mateixos). Per exemple ningu pot obtenir per si mateix la part de blat que
precisa per alimentar-se. Pero quan sis altres persones, inclosos el fewer, Cl fuster -(inc fabrica
les eines- i d'altres que estan a carrec de I'aixada, atenen al conreu, la tasca de collita i totes les
altres activitats agricoles, obtenint aixi un producte, Ilavors el trehall combinat si que produeix
mes que les necessitats que satisfa, sense ohlidar el que precisen els treballadors que han parti-
cipat en el proces" (95).

En 1'elogi d'Ibn Jaldun cal mencionar que un cop estahlertes les aventatges dc la divisi6 del
trehall -quatre segles ahans d'Adam Smith!- va saber vincular des dun primer moment aquesta
mateixa divisi6 del trehall amb el tamany del mercat. I aix6 apuntant que el principi servia tart
per a la ciutat corn per al comers exterior. L'excedent de trehall que genera el seu fraccionarnent
pot utilitzar-se en la producci6 de hens sumptuaris. L'excedent derivat clones de ]a divisi6 del
treball converteix en rica a la comunitat que I'ha produ'it i utilitzat. Pert coin voiguent allunyar
explicacions simplistes de la g6esti6, Ihn Jaldun separa de la constel.laci6 de bens i scrveis uses
mercadcrics cxcepcionals coin son For, la plata i ]es pedres precioses.

Per que For, la plata i Ics pedres precioses s'exclouen del comer4 ordinari?. i quina es Ia font
del seu valor? Per a Ihn Jaldun les coses no poden ser rocs Glares: "S'ha de reconeixer que els
tresors d'or, plata, pedres precioses i altres materials costosos no son diferents d'altres materials
estocats que formen el capital, coin per exemple el Ferro, el coure, el plom o adhuc qualsevol
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altre he corn poden ser els materials comuns. Es la civilitzaci6 la que determina que apareguin

amb el treball huma i fan que augmentin o minvin" (96).

Vet aqui una de Ies mes genials intuitions formulades a la Muqaddima: cal repassar la histd-

ria del pensament economic per a caure en compte de ('habitual que resulta la confusio de la

riquesa amb cl diner i cis metalls preciosos al Ilarg de tota la literatura mercantilista, que podem

situar a mitjans del segle XVII seguint a Eli F. Hechscher. Aquesta distorsio produida en I'evo-

luci6 del pensament economic nomes cal larnentar-la. Una lectura suficient d'Ibn Jaldun, i

adhuc dels seus plagiaris, hauria escur4at el cami que condueix al classicisme. Perque no cal

desestimar la maxima d'Ibn Jaldun: "la civilitzacid i la seva prosperitat en Ies negocis depenen

de la productivitat i dels esforcos de la gent en totes les direccions i en la recerca del seu propi

intcres i benefici" (97).

Al mateix temps que la comunitat esdeve mes rica i floreixent. la divisio del treball s'in-

tensifica per a satisfer la creixent demanda de bens sumptuaris. Alhora aquesta nova especialit-

zaci6 aboca a l'obtencio d'ingressos mes elevats i igualment succeeix amb els beneficis. Amb

Iota claredat aqui ens trobem davant un model de desenvolupament que recorre el cami del pro-

ces cumulatiu tipic o de causacio mutua: aixo es degut a que la divisio del treball depen de 1'ex-

tensi6 del mercat i I'extensio del mercat de la divisio del treball: mes especificament la deman-

da de hens sumptuaris eleva el seu preu i 1'especialitzacio redueix el cost de produccio. Els

heneficis s'incrementen i els empresaris es veuen estimulats a invertir el seu capital en I'elabo-

racio de hens de luxe (98). Aquesta no es la sola puntualitzacio que fa Ion Jaldun, sing que

tambe en el volum II senyala que "a mes grans nivells d'inversi6 corresponen mes grans bene-

fices, en ordre als guanys generats pcl capital invertit" (99).

Tal corn indica Haddad, a l'esquema d'Ibn Jaldun el progres economic to Iloc fonamental-

ment al sector urba, tota vegada que depen del desenvoluparnent dels bens sumptuaris i del

tamany de la pohlaci6. La demanda de hens essencials corn Cis aliments es relativament estati-

ca i esta sotmesa al creixement de la poblacio mentre que ('increment de la demanda agregada

es centra essencialment en bens no essencials. Consequentment el tipus de benefici proporcio-

nat per aquests darrers es mes elevat que el que s'obte de les activitats per a subvenir a les neces-

sitate vitals, desplacant-se aixi el trehall de la produccio primaria del sector rural per ocupar el

seu Iloc a la industria i el comer. que, corn se sap, s'allotja a ciutats i nuclis urhans.

Shade tenir en compte. corn puntualitza Haddad (100), que la dependencia del sector urba

respecte al sector rural no es limita al primer estadi. La ciutat confia constantment dels seus

entorns camperols per a abastir-se de productes frescos i treballadors atrets per la ciutat, aixi

corn per a procedir a I'intercanvi de hens no essencials bescanviats per ma d'obra.

Dc non es posa de relleu el caracter dinamic del proces de causa i efecte entre creixement

economic i pohlacio. A mesura que la ciutat prospera els sous habitants s'incrementen, el qual

per la seva banda estimula la demanda de productes sumptuaris. Ihn Jaldun expressa el feno-

men en els seguents termes: "Quan la civilitzacio (poblacid) augmenta, el treball disponible

tambe s'incrementa. Alhora el consum sumptuari sura en correspondencia amb I'ampliacio del

henefici, pel qual eis habits i necessitats del consum s'acreixen. Hi ban oficis que es creen per
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a I'obtencio de productes sumptuaris. El valor realitzat amb la seva venda s'eleva i en consc-

quencia els beneficis son ultra cop multiplicats a la ciutat. La produccio es noes pr6spera clue
abans. El mateix succeeix amb el se-on i tercer increment. Tot el trehall addicional serveix per

a estimular Cl consum sumptuari i la riquesa en contrast amh el treball original que atenia les

necessitats de la subsistcncia. La ciutat, que es superior a qualsevol altre agrupacio en un aspec-

te de la civilitzacio (es a dir, en poblacio). aventatja a les demos pel seu henefici incremental:

quan mes nombrosa i rica es la civilitzacio (poblaci(5) en una ciutat, mes sumptuaria es la vida
dell seas habitants en comparacio amb la dels habitants d'una ciutat mes petita. Aixo val igual
per a tots els nivells de la pohlacio: els jutges d'una ciutat comparats amb CIS jutges d'una altre
ciutat: com els mercaders d'una area Urbana equiparats als mercaders d'una altre ciutat: i Cl quc

passa amb mcrcaders i jutges tambe passa amb els artesans, els propictaris de petits negocis. els

emirs i els agents dc policia" (101).

Tanmateix, com puntualitza Haddad, existeix una halan4a do precisio enure I'ingres i la des-

pesa quc s'ha de mantenir per a quc segueixi 1'estahilitat i la prosperitat: "L'ingres i la despesa

s'equilihrcn un amb I'altre a cada ciutat. Si l'ingres es gran, tamhe ho es la despesa i viceversa.

i si els dos, ingres i despesa, son quantiosos, els habitants resulten mes afavorits al formar part

d'una ciutat que es desenvolupa" (102).

La Ease mes avan4ada del creixement coincideix amb aquella en la quc la forca del trehall

es suficientinent important per a donar pas a la produccio de hens sumptuaris i al desenvolupa-

ment de Ics ciencies . Pero Haddad adverteix ( 103) que no ens trohem davant I'estadi estaciona-

ri postulat pels econornistes classics. Un cop arribat a aquest estadi la ciutat deixa de creixer i

cornen4a cl sea declivi . Aixo es degut a que el desenvolupament de la produccio de hens sump-

tuaris i de la bona vida porten la Ilavor de la seva propia decadencia . Com mes opulenta es la

vida de la ciutat, mes genera habits de consum i actituds que dehiliten les forces inherents a I'au-

ge economic. L'adquisicio de productes sumpturaris es convertcix en una necessitat ( 104), i

quan cis seas preus es disparen i s'estableixen cis impostor la gent continua amh Cl sea consum

fins I'extrcm de que s'empobreixen : l'estalvi es dissipa perquc les compres superen Cl creixc-

ment dels ingressos , ocasionant la pobresa . lnicialment la disminucio de la demanda produciy

atur Clue ori^gina an deteriorament dell negocis fins quc finalment Ia ciutat es dehilita i veu redu^it

Cl seu tamanv.

Arrihats a aquest punt cs oportu rcmitir-se a la tasca de Garcia Lizana (105 ), perquc preci-

sament basa el sea analisi en els moviments dinamics de caracter ciclic quc acompanyen Cl
desenvolupament de la ciutat musulmana. Pero veiem ara una nova descripcio extreta del propi

Ihn Jaldun: "Les despeses del poble sedentari creixen i arrihen a ser irraonahles, adhuc extra-

vagants. La gent no pot escapar a aquest desenvolupament perquc estan dominats i obeiexen els

sews costums. Tots els sous beneficis son volcats sobre les sever despeses. Una persona rera I'al-

tre resulta constreta i es torna indigent. La pobresa s'apodera dells. Poques persones pores

accedir als hens disponibles. Els negocis decreixen i la situacio de la ciutat cmpitjora. Tot aim)

esta causal per 1'excessiva cultura sedentaria i el consum sumptuari. La corrupcio dels habitants

es el resultat dell seas doloros i malaguanyats esfor4os per a satisfer els desitjos estimulats pels

seas costums ostentosos" (106).
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Tanniateix el propi Ibn Jaldun adverteix de que aquest declivi de Ia ciutat scdentaria no

suposa necessariament I'estadi final del seu descnvolupamcnt economic i pot molt he tractar-se

Homes dun defalliment passatger solventat quan una nova dinastia emergeix i comen4a a

reconstruir ICS ciutats vclles o edificar altres noves. Quedem-nos aqui, coin diu Haddad, al deta-

Ilar aquest proces de desenvolupament en termes propis dels cicles economics (107), distan-

ciant-se de I'estadi estacionari ideal pels economistes anglesos anteriors a Alfred Marshall.

Queda prow clar que Cl nostre actor aten al desenvoluparnent -enerat per la produccio en detri-

ment del comer4. atrihuint un paper rellevant a la poblaci6 i al treball. aixi corn al principi de

la divisi6 del trehall. Ibn Jaldun s'alinia amb els actors mes moderns que han fet del trehall el

principal factor de la producci6. Aquest suposit es d6na explicitament a la Mugaddima: el tre-

hall es la font de la riquesa i del benefici. i el benefici es el valor realitzat pets productes del tre-

hall. La trascedencia de la producci6 i del paper assignat al trehall apareix encara Hues reforca-

da per la distinci6 que fa Ibn Jaldun entre dues nocions del benefici (I0) ). entre el concepte

inercantilista resultant de comprar harat i vendre car i I'accepci6 roes general, coin apunta

Haddad ( 109). dels guanys derivats del trehall productiu.

No cal deduir de les paraules anteriors que Ihn Jaldun reduis la for4a motriu de la societal

a la participaci6 del trehall. Ell niateix destaca I'importancia del descnvolupamcnt de la

maquinaria i la tecnologia, corn es pot veure en aquest nou passatge extret de la Mugaddima:

"La construcci6 de Ies ciutats pot aconseguir-se nomes per I'esfor4 unit. la presencia d'un gran

noinhre de trehalladors i la cooperaci6 dels ohrers. Quail la dinastia es tloreixent, els ohrers son

atrets d'aitres regions i el seu trehall s'utilitza en I'esfor4 coma. Frequentment el trehall implica

his de mirquines que multipliquen el poder de la for4a de trehall que es necessita en la cons-

U-ucci6. La for4a hurnana per si sola no seria suficient". I no nomes aim). Ihn Jaldun afegeix:

"Molta gent contempla els grans monuments i construccions de Fantiquitat pennant que cis

antics cis cri-iren sense ajuda, individual o col.lectiva. Arriben a imaginar que abans els homes

tenien el cos proporcionat it aquests monuments i que cis seas cossos consequentment eren molt

mes alts, rohustos i musculats que els nostres cossos. de manera que existia una proporci6 ade-

quada entre els seas cossos i la f0r4a fisica gracies a la qual aquelles crmstruccions foren rea-

litzades. Amh aix6 ignoren l'iinportiincia de les niaquines i polities, aixi coin de I'inciativa dell

cnginyers que foren utilitzats en aquella direcci6" (1 10).

Ihn Jaldun tamhe va saber anticipar el que el segle XIX denorninaria urbunit.:uciri (III ).
Atrihueix gran importiincia a la inexistencia de pol.Iuci6 a les ciutats i admet la necessitat de la

planificacib urbana. Aix6 ho sintetitza en un passatge que diu: "Existeix molt malestar, vessa-

ment de sang i epidemics. La principal rah de Ies darreres es la corrupci6 de Faire (clima) oca-
sionada per una pohlaci6 Urbana excessive. La civilitzaci6 resulta d'un hon govern. es a dir ama-
hilitat, seguretat i haixa tributaci6 coin existeix al comen4ament de la dinastia. Aix() Cs obvi.
Tanmateix s'ha de clarificar per la ciencia adequadament per a justificar els espais huits i les
vastes regions que s'inteiposen entre les arees civilitzades" (1 12).

El suport sistenrttic de la leoria del desenvolupament economic avan4ada per Ibn Jaldun no

es taninateix complet. Apareixen dificultats per explicar el transit de la fase estatica a Ia dina-

mica, aixi coin el proces que acompanya la posta de la ciutat. Seguint a Haddad cal afegir al

model exclusivament economic la consideraci6 de factors no economics que juguen un paper

reactiu amh cis factors economics i que completen la visi6 del genial actor de la Mugaddima.
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Els factol-s n0 econdmics

Per a Ibn Jaldun les forces impelents subjacents a l'estadi primitiu son I'instint individual de
supervivencia i el desig d'afiliar-se amb aquells als que lliga la for4a de la sang. En aquest esta-
di primitiu I'home es troba en el grau mes fort de solidaritat social o de Ileialtat de grup (113).
I aixo es natural i necessari perque, sense, la societat no arribaria a existir. Pero quan la per-
manencia del grup va afermant-se i s'arriba a un nivell de prosperitat, actuant la cooperacio,
apareixen noes elements que perturben el caracter estatic, com son els derivats del creixement
de Ia poblacio, que dehilita els Ila4os de sang i crea conflictes (1 14). Les dissensions augmen-
ten i la vida de la comunitat s'enfronta a noun perills. Tot aix6 comporta una Huila pel poder i
el vencedor resulta ser el lider del grup amh Ileialtat mes forta: d'aqui se'n dedueix el poder per
a ordenar la vida en comu i la cooperaci6. Es pot concloure que superat l'estadi primitiu resul-
ta imprescindible la for4a per a garantir Ia supervivencia de la comunitat. Sinwltaniament, per
assegurar Ia direcci6 del grup i satisfer els grups reunits entorn al lider, cal conquerir altres
grups mes debils i aillats (1 15).

Amb aixo s'arriba a la segona face del desenvolupament de la civilitzacio. El proces sol ser
lent i gradual. Les forces en presencia no hasten per assegurar la solidaritat social. La nova for4a
indispensable es la rcligio que neix precisament en el si del grup amb Ileialtat mes forta, que sol
propagar-la ja sigui mitjan4ant la for4a o Ia persuasio (116).

Pero tot aixo no es suficient en el proces diniunic social que transpire la Mugaddima: un
cop resolt el prohlema de 1'adopci6 de la religi6 entra en escena una segona for4a que ja inter-
v6 en el proces de civilitzacio. Aquesta for4a to com objectiu aglutinar els grups aillats en un de
mes gran. El lider del qua] parlavem mes anumt -novament la Ileialtat resulta Ines consolidada
quan aquest lider unifica el poder- elimina els rivals i les gelosies, aconseguint persuader el
pohle, de manerr yue obeeixi Ies sever ordres amb major disposicio. El lider pot considerar-se
corn el fundador d'una nova dinastia. Amb aix6 converteix en necessari 1'Estat, el qual assumeix
la responsabilitat de construir ciutats i pobles.

Per a Ihn Jaldun aquest proces es evident: "Les dinasties son anteriors als pohles i les ciu-
tats. Les ciutats i els pobles productors de I'autoritat reial son secundaris. En realitat els sers
humans han de ser for4ats i dirigits a la construccio de les ciutats. El basto de IIautoritat reial es
cl que els obliga, encara que tamhe poden ser estimulats per Ies promeses de recompenses.
Aquestes recompenses pujen a una surna tan gran que nomes I'autoritat reial o Ia dinastia poden
pagar-Ies. 0 sigui que les dinasties i I'autoritat reial son absolutament necessaries per a la cons-
truccio de Ies ciutats i la planificacio Urbana" (I I7).

Com senyala Rabi (118 ), la conjuncio de forces entre la Ileialtat de grup i la rcligio no dona
Iloc a una situacio reaccionaria sinb que, citant al propi Ibn Jaldun, "es el vehicle de canvi de
la vida primitiva a la civilitzacio i la condicio fonamental i dinamica en la historia i el desen-
volupament de I'Estat " ( 1 19). Tal corn puntualitza Haddad . la Ilcialtat de grup en I'esfera politi-
ca i social juga CI mateix paper que la divisi6 del trehall en I'amhit economic. Existeix una rela-
cio clara entre politica i economia. A I'etapa inicial I'Estat adopta i posa de relleu una actitud
austera respecte la despesa. No fa falta una burocrircia abundant ni tampoc un exercit profes-
sional , tota vegada que la Ileialtat basada en el sentiment comunitari encara es forta.
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Es despren de tot el que hem dit que son molts els motius per a I'inversi6. A Ines aquestes

raons es reforcen quan I'Estat comenga a desenvolupar institucions legals, socials i economi-

qucs tals coin encunyar monedes, control de pesos i mesures. (leis coinercials justes i proteccio

de la propietat privada. Per a Ibn Jaldun la situacio s'expressa de la manera segiient: "Una forma

de direccio benevola serveix coin incentiu als subdits i els dona noves energies per a Ies activi-

tats culturals. La civilitzacio es abundant i la procreacio es fa vigorosa. Tot aixo es manifesta

gradualnient i els efectes son visibles despres de dues o trey generacions coin a minim. Al cap

de dues generations la dinastia s'aproxima als limits de la seva vida natural. En aqucst temps la

civilitzaci6 ha arribat al grau maxim de la seva abundancia i desenvoluparnent" (120).

El transit de la socictat primitiva a la societat civilitzada es producix per ('existencia de la

Ileialtat, sostinguda per la religio, que juga un paper de coordinacio interna i extcrna entre els

grups socials. Tanmateix no es tracta, adverteix Haddad, d'una forca reaccionaria que conver-

teix el grup en un ens autosuficient i aillat, sino que per contra constitueix un catalitzador dina-

mic i constructiu. necessari per al desenvoluparnent de la civilitzaci6. Certament, coin senyala

Rabi (121), representa el vehicle de canvi de la vida primitiva a la civilitzada i es la condici6

fonamental i la forca motriu en la histbria i el desenvolupament de l'Estat. Amb aix6 neix un

motiu addicional per a la cooperacio i les divisions del treball, obtenint una pIusvalua que s'u-

tilitza per a satisfer les necessitats mes elevades de la comunitat. En I'esfera politica i social, la

Ileialtat es el contrapunt de la divisio del treball en ('ambit economic. De nou ens hem de reme-

tre a la nota 113 per a un aclariment rues ampli del significat i la natura de la lleialtat de grup.

La tirndacio d'una dinastia, ems diu Ibn Jaldun, requereix una gran quantitat de gent i donat

que aixo es necessari per a la civilitzacio, 1'Estat esta aqui vinculat a I'estadi mes elevat d'aquest

proces. No es possible imaginar una dinastia sense una civilitzacio perquc, essent imprescindi-

ble la cooperacio, fa falta una autoritat reial: la desintegracio Sun d'aquests factors afecta 1'al-

tre "de la mateixa manera que la no existencia d'un dells suposaria Ia no existencia de I'altre"

(122).

D'aqui ve, com hem vist, la relaci6 mutua entre politica i economia. A la primcra lase 1'Estat

adopta una postura austera respecte la despesa publica; una burocracia prodiga i un exercit mer-

cenari no fan falta, tota vegada que la lleialtat que uncix en sentit tribal es encara forta ; conse-

giientment Ies despeses no son grans. Ibn Jaldun ho explica amb mes claredat: "S'ha de tenir en

compte que al comen4amemt de la dinastia aquesta to una actitud derivada de la seva vida al

desert . Reuneix les conditions d'amabilitat per als seus subdits , planeja modestament les seves

despeses i respecta la propietat dels denies. Evita la tributacio onerosa i I'encunyament de mone-

da. Res d'aqucst temps exigeix dispendis cxtravagants . El resultat es que la dinastia no reque-

reix molt diner " (123).

D'aquest estat de cores s'en despren que existeixen molts incentius per a I'inversi6. A mes

aquests alicicnts resulten multiplicats quan 1'Estat comen4a a desenvolupar institucions legals,

socials i econbmiques, el control de pesos, ]leis mercantils justes i proteccio de la propietat pri-

vada. Aquest entorn to per efecte facilitar els intercanvis i estimular les activitats culturals i

empresarials. La situacio, que es dinamica, no queda inalterada; Ibn Jaldun atorga a cada dinas-

tia una duracio aproximada a les dues generations, que venen a constituir la seva vida natural.
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Haddad ens recorda que, derivant-se de ('augment de la prosperitat, el total dels impostos
recaptats per I'Estat tambe s'incrementa. Aixi I'Estat s'embarca en un progrrma d'ohres publi-
ques, per exemple la construccio de mercats, banys publics, mesquites, hospitals. escoles i
monuments, i la creaeio d'establiments cientifics que, senyala Ion Jaldun ( 121), determiner un
major auge de la ciutat i de Is seus ingressos puhIics, cone ja havia destacat per altra handa Andic
(125). Amb el pas del temps i de manera ineluctable. I'Estat es converteix en el mes gran cen-
tre de despesa a travcs del desenvolupament de Ies infraestructures. Genera d'altra handa una
demanda per a bens sumptuaris. Els preus creixen i les perspectives de beneficis elevats aUruen
a la ciutat artesans hirhils i comerciants. Els Woos vinguts fomenten tccniques eficaces per a la
produccioi d'aquests hens i ofereixen CIS serveis demandats (126). Encara es dona una volta mes
de cargo) a la situacio quan ('increment de la poblacio Urbana i ('augment de salaris i heneficiss
aboquen a un creixement addicional de la demanda, que condueix a una major produccio.
Finalment I'Estat aconsegueix el poder absolut coincidint amb la face de mes gran apogee
economic, cs a dir "I'estat d'opulencia", que consisteix en un periode de repos, d'autocompla-
en4a en cis consums ostentosos i en el comfort de la vida.

Aqui argumenta Ihn Jaldun que "una vida dc facilitats i comfort arrastra a la dchilitat fisi-
ca i a la corrupcio. La religio, que havia esta un puntal, peed for4a i comen4a un periode de secu-
laritzacio (127). Aquesta cs una epoca de decadencia i el proces dinamic canvia de direccio. Ara
CIS mateixos factors que contribuiren al desenvolupament, actuant de forma interrelacionada,
obren pas a una etapa en la que es desencadena la caiguda de la dinastia i Cl declivi de la ciu-
tat. L'Estat debit es veu enfrontat a la necessitat d'utilitzar la coercio i impel.lit a gastar conti-
nuament en hens sumptuaris, que s'han convertit en una coca consubstancial amb la Vida Urba-
na (128). D'aqui sorgeixen diligencies financeres i un creixcnt desmoronament de la Ilcialtat
comunitaria. La dinastia es vcu obligada cada cop mes a comfiar en mercenaris per a defcndre's
a si mateixa d'agressions que poden procedir de 1'exterior. En una situacio semblant es donee

CIS suposits necessaris per a l'intervencio d'elements estranys, que penetren a Ia ciutat provocant
la caiguda de la dinastia" (129).

Les consequencies financeres d'aquesta conjuntura, que ja fou examinada en el fireball
d'Andic ( 130), porta aparellada una major pressio trihutaria que desaninia les possihilitats d'ob-
tenci6 de beneficis; les obres publiques es suspenen i, com efecte afegit. la natalitat comen4a a
caure. No cs estrany que, en circumstancies d'aquest caire. I'Estat recorri a I'incautacio de la pro-
pietat privada i a una mes sutil amena4a, que consisteix cn que el poder adopta la intervencio
directa en CIS assumptes economics.

Veiem corn Ihn Jaldun interpreta el fenbmen: " Alguns cops el propi governant es dedica al
comer4 i a I'agricultura portat pet desig d'incrementar els seus ingressos. Contempla com els
mercadcrs i agricultors realitzen grans beneficis i posseeixen grans propictats. Se n'adona de
que cis guanys corresponen al capital que ells inverteixen. En consequencia I'Estat es consagra

a adquirir hestiar i terres en ordrc a cultivar-Ics per at seu propi benefici, adquireix hens i entra
en el m6n dell negocis, exposant-se aixi a les tluctuacions del mercat. L'Estat crew Clue aiXf
millorara CIS seus ingressos i incrementara CIS seus beneficis. Pert resulta Lill gran error. Cauca
als seus subdits perjudicis de molta mena. La competencia entre ells CIS deixa exhauster i estan

al limit de I'extenuacio dels seus recursos financers. Ara I'Estat, que to molts mes diners Clue ells.
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competeix de manera que escassament alga podra set- capa4 d'obtenir Ies cosec que desitja. La

pertorhaci6 , les dificultats financeres i la perdua de heneficis que provoca als sews subdits arra-

hassa tambe tots els seas incentius. Consequentment quan I ' agricultor ahandona la terra i els

mercaders deixen cis sous negocis, el rendiment dels impostor s'esvaeix o es converteix en peri-

I losamcnt baix " (131).

La destrucci6 dels incentius, que generen un sentiment d'injusticia respecte a I'Estat, con-

ducix al collapse de la dinastia i la decadencia de la civilitzacio urbana ( aquesta s'arruina quan

lacent perd tot al .licient. apostrofa Ibn Jaldun).

Pero la concepci6 ciclica del proces de desenvolupament economic, que atorga tanta

modernitat it Ibn Jaldun, el porta a puntualitzar quc no sempre la caiguda d'una dinastia signi-

fica cl final del progres a Ilarg termini; pot limitar-se a induir trasllats de poblaci6 a d'altres ciu-

tats i pohles. I aixi que una nova dinastia recupera el poder, el retorn de la gent i el proces de

desenvolupaunent comen4a do nou. Aixi ho expressa Ibn Jaldun: "La dinastia que ha construit

una determinada ciutat pot ser abolida. Ara les arses muntanyoses i planes que rodejen la ciu-

tat son un desert que constantment proporciona I'arribada de la civilitzacid (poblaci6). Aquest

fet preservers 1'existencia de la ciutat i el poble, i la ciutat continuara vivint despres que la dinas-

tia hagi mort" (131).

La consequencia no pot ser mes important. No cs precis per a clue es dongui un progres

economic sostingut clue Ies ciutats i pobles estiguin governats per ]a mateixa dinastia, encara

que cs esscncial que Ies successives dinasties no interrompin de forma duradcra I'avenq de la

cicncia i la tecnolo-iii, tota vegada que les dos s6n producte d'un desenvolupament lent, gradual

i cumulatiu. Son aquestes observacions d'Ibn Jaldun -singularment ('anterior en ]a que preserva

la ciencia i la tecnologia dels canvis politics, donada la seva natura de proces per addici6- les

que confereixen major modernitat a ]a Muqaddima.

A mes, com adverteix Ibn Jaldun, la nova dinastia pot considerar valides i utils molter obres

civils de la familia governant destituida: d'aqui que en comptes de destruir I'activitat, de natura

tamhc dinamica, permet reempendre la vida urbana que havia quedat interrompuda (133).

Glossa final

Seguint 1'analisi dolt it terms per Haddad, hem de reconeixer que al model de desenvolupa-

mcut economic avan4at per Ihn Jaldun Ii fatten molts requisite per a ser considerat analeg als de

I'economia moderna: cis seas principals defectes son la falta de rigor, precisi6 i quantificaci6.

Tanmuteix situant-nos al segle XIV aquestes deficiencies empal.lideixen al costat de I'obra ide-

ada pet genial tunesi. Ibn Jaldun va remarcar que calia fugir de I'abstracci6 excessiva i adhuc

del mal us de les matematiques, aixi com de la preocupacio pels casos "cars i inusuals" (134).

Pero cl que no se Ii pot negar es la riquesa del seu anslisi del transit de la societat primiti-

ve it ]a societat opulenta. Els factors economics i no economics introduits per Ibn Jaldun impli-

quen entre d'altres I'evoiuci6 de I'Estat, la religio, Ics ciutats, la quantia de la poblacio, la divi-

si6 del treball, el comer4, I'acumulacio de riquesa i les institucions socials i economiques, inclo-
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sos el diner, la burocricia i el floor de la ciencia (135). La combinacio d'aquests factors at model

d'Ibn Jaldun i les relacions de causalitat clue estableix estan perfectament delimitades i intima-

ment entrellacades . Gravies a Ibn Jaldun posseim una versio -del segle XIV!- del proces de

canvi i dels principis clue determinen aquest canvi . Sobretot, deixant al marge el treball de

Haddad , Ibn Jaldun , no incorre en l'error, o en el pecat segons es miri, en el que cauen tants cco-

nomistes contemporanis, singularment als Estats Units, a I'encapcalar les sever coast ruccions

de models economics amb la coneguda If there is perfect competiton, then... El problema, coin

postil.la dcidament John Kenneth Galbraith, es que el que no existeix es la compctencia per-

fecta.
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