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Quan la història econòmica espanyola començava a prendre cos en el sistema acadèmic, allà pels començaments de la dècada 
de 1970, amb prou faenes un grup de professors es dedicaven a temps complet a aquesta disciplina. La major part treballaven 
en les facultats d’Economia i pugnaven per consolidar una matèria que buscava explicar el passat econòmic per a llançar llum 
sobre el present. N’eren pocs i amb prou faenes la història econòmica s’havia desenvolupat com a carrera acadèmica. Va ser el 
moment en el qual pioners de la disciplina començaven a reclutar nous investigadors amb la pretensió de consolidar aquesta 
especialitat acadèmica en el futur. La major part d’aquests pioners i els qui se’ls van unir per a desenvolupar aquest objectiu 
venien de les mateixes facultats espanyoles i amb prou esforç i sense solució de continuïtat s’incorporaven a la docència i 
iniciaven en paral·lel una recerca doctoral que pretenien que fóra el trampolí per a la consolidació d’una carrera acadèmica.
Entre aquests investigadors cal comptar Gabriel Tortella. A diferència de la majoria de companys de promoció, Gabriel va iniciar 
un periple forà l’objectiu del qual era continuar la seua formació allí on la història econòmica ja estava consolidada i es podia 
guanyar en coneixement i rigor mitjançant l’experiència d’impartir i rebre formació en anglès i posar en marxa una recerca dins 
dels seus estudis de doctorat. Com tothom aleshores buscava tractar de donar resposta al gran interrogant que travessava les 
preocupacions de la seua generació. Aquest era ni més ni menys que respondre a una pregunta: quina era la raó o les raons que 
expliquen el retard dels nivells de creixement i de modernització industrial d’un país com Espanya. On es trobaven els factors 
que van assentar les bases per al retard observable de l’economia espanyola en perspectiva comparativa respecte a les europees 
més avançades. Les seues primeres incursions de recerca es van dirigir als problemes d’una economia en règim colonial com la 
de la Cuba del segle XIX i les relacions entre la indústria sucrera i les guerres de finals de segle. Al costat d’aquesta pionera 
aportació, Tortella va escriure un important text a finals dels anys 1960: tractava sobre els problemes de les regulacions legals 
com a impulsores o retardatàries del procés de creixement industrial. Tots aquests plantejaments inicials anaven dirigits a aquest 
mateix fi, que era buscar les explicacions de l’endarreriment econòmic espanyol en termes històrics i amb caràcter comparatiu.
La pregunta i les possibles respostes van ser guiades per un dels mestres nord-americans de la història econòmica: Rondo Came-
ron. Cameron, llavors en la Universitat de Wisconsin, tenia uns antecedents que el feien idoni als ulls de Tortella per a tractar de 
contestar totes aquestes qüestions. Coneixia bé el cas de França, France and the Economic Development of Europe, 1800-1914: 
Conquests of Peace and Seeds of War (1961), un país que havia tingut històricament durant el segle de la industrialització una 
empremta i influència de tipus divers sobre Espanya. En particular Gabriel Tortella es va fixar en els temes que la historiografia 
i el seu mestre destacaven com instruments importants en l’avançament o reculada de la industrialització, en els mecanismes o 
ressorts fonamentals que promovien i facilitaven el procés. En el ben entès -cal assenyalar per a situar-nos en el context històric- 



que el creixement industrial era el que separava l’economia espanyola de l’òptim aconseguit per altres països del vell continent 
amb els quals Espanya comparteix història i trajectòria econòmica i social. Tortella va partir del que el seu mestre més coneixia: 
l’organització bancària com a possible desencadenant del procés. (Banking in the Early Stages of Industrialization. 1967).
Amb aquest objectiu i en el context de la direcció i suport de Cameron, Tortella va iniciar la recerca, i com a resultat va aconse-
guir un magnífic text, un resultat anticipatori que tractava d’enfrontar els reptes que es plantejaven. L’obra titulada Los orígenes 
del capitalismo en España: Banca, industria y Ferrocarriles en el siglo XIX, va ser publicada en espanyol i anglès, i es va convertir 
ràpidament en una obra de referència entre els que buscaven la resposta on trobar els problemes que històricament havien demorat 
i també llastrat el procés d’industrialització espanyol. Les particularitats de la banca i el sistema financer espanyol i la indústria 
raquítica i insuficient per un problema de demanda al costat de la forma i els mecanismes que es van adoptar per a construir i 
desplegar el ferrocarril a Espanya, van ser, en el seu conjunt, les raons que van impedir el procés de desenvolupament del modern 
creixement econòmic ibèric o bé marcaren la pauta d’aquest procés de manera especial.
L’originalitat i la novetat reals de l’enfocament i les respostes de Tortella eren els problemes del sistema bancari perquè els altres 
elements estaven més vinculats a aquest i ja havien sigut assenyalats com a trets definitoris de l’endarreriment econòmic espanyol. 
És ací, en el nucli central de la tesi, on Tortella va aportar el seu primer argument diferenciador del procés espanyol i sols des del 
seu coneixement en el llarg termini es podria conèixer i calibrar les arrels històriques del retard econòmic espanyol. Un problema 
institucional que no solament posava com a factor rellevant l’escassetat de capital format en l’economia i drenat pel sistema cap 
a activitats productives sinó el sistema bancari al servei de l’entrada de capitals estrangers necessaris per a construir el sistema 
ferroviari ja que l’autèntic negoci del ferrocarril era construir-lo i no tant explotar-lo.
La visió institucional de la banca com un dels motors de la modernització de les economies, heretada del seu mestre Cameron, 
ha sigut una de les primeres aportacions medul·lars de Gabriel Tortella al coneixement de la història econòmica espanyola. 
Aquesta tradició ja no l’abandonaria. Sobretot perquè integrat en el sistema acadèmic espanyol, després de la seua tornada 
dels Estats Units, va continuar amb els seus estudis de la banca espanyola en el període de la Restauració (1874-1920) i amb 
les aproximacions a la reconstrucció de la política monetària espanyola, en particular la seua visió no catastrofista de la no 
integració d’Espanya en el mecanisme de disciplina del sistema del patró or clàssic. Banca i sistema financer van passar llavors 
a ser els seus eixos de recerca i al fil d’aquests també es va interessar pels problemes de la indústria espanyola en el segle XX 
i pels problemes de la depressió de la dècada dels anys trenta sobre la qual tornaria més tard quan a propòsit de la recessió 
de 2008 i les seues comparacions publicaria un text amb CE Núñez sobre ambdues crisis.
La visió institucionalista de la història econòmica ha sigut compatible amb altres enfocaments més quantitatius. En particular 
la història econòmica espanyola deu a Gabriel Tortella la introducció i difusió del que en els 70 i 80 es va anomenar la nova 
història econòmica o cliometria. Essencialment es tracta de mesurar el creixement econòmic que un sector ha aportat històri-
cament si no s’haguera produït la particular aportació d’aquest sector analitzat. O d’una altra manera i citant l’exemple més 
clàssic: quant haguera perdut una economia donada si no s’haguera disposat del sistema ferroviari en un moment o període 



determinat. Tortella va publicar un llibre sobre economia per a historiadors en el qual explicava les principals aportacions 
metodològiques d’un enfocament d’aquestes característiques amb l’objectiu no d’excloure aproximacions purament històriques de 
la història econòmica sinó de complementar-les o, si escau, reforçar-ne les conclusions.
Història bancària i financera; història monetària; crisis econòmiques; metodologia; història econòmica quantitativa. A aquests 
dominis Gabriel Tortella ha aportat treballs d’enfocament nou, ha contribuït a la transmissió de coneixement, a la difusió de 
temàtiques noves. En aquesta línia cal esmentar altres dos aspectes fonamentals als quals també devem aportacions molt signi-
ficatives. La primera és l’educació i la formació de capital humà. En aquest terreny Tortella, bé en treball comú amb CE. Núñez 
o en solitari i amb altres col·laboradors ací presents, va engegar des dels anys 1990 una línia de recerca que ha donat també 
els seus fruits. En particular l’aportació del sistema educatiu al creixement econòmic, el grau d’acceleració de les economies 
en el seu comportament respecte a les variables més significatives. Al costat d’açò Tortella s’ha implicat en el coneixement 
del denominat esperit empresarial (entrepreneurship) vinculant-lo als nivells educatius. En aquest terreny les seues aportacions 
són molt reveladores quan estudia els empresaris espanyols en perspectiva històrica i comparativa amb francesos i anglesos a 
fi d’esbrinar si les diferències en el grau de formació/educació formal constitueixen un tret que puga ser significatiu a l’hora 
d’establir el grau de responsabilitat d’aquesta variable en el retard relatiu de l’economia espanyola.
Al costat d’aquestes aportacions, com he assenyalat molt variades i per les quals molt merescudament en 1994 va rebre com 
a guardó el premi Rei Joan Carles d’Economia, Tortella no ha renunciat, sinó tot el contrari, a regalar-nos textos de suport a 
la docència, llibres orientats als estudiants de grau i a un públic exigent i avesat en història econòmica, social i política. De la 
seua ploma són La revolución del siglo XX: capitalismo, comunismo i democracia, el text diverses vegades imprès El desarrollo 
de la historia econòmica en la España contemporánea (siglos XIX y XX) i el seu llibre sobre Los orígenes del siglo XXI: un 
ensayo de historia social y econòmica contemporánea. Aquest últim constitueix un dels textos més estimulants en l’explicació de 
les particularitats europees, de la seua trajectòria històrica però també transversal des de la història política, social i econòmica. 
No es troba en un altre llibre semblant una explicació tan intel·ligent i ben construïda, amb tal quantitat de recursos estilístics 
i literaris, al mateix temps que tècnics, des de les diverses disciplines que es manegen del que ha sigut l’Europa construïda en 
el llarg termini. Com em deia aquests dies una professora argentina: no coneixia un llibre tan ple d’erudició i alhora d’anàlisi 
lúcida, sense renunciar a les metodologies pròpies de les ciències socials. 
És important destacar també el paper pioner de Gabriel Tortella en la recepció i estímul de la història empresarial a Espanya. 
Seus i amb altres socis són treballs sobre la Societat Espanyola de la Dinamita, les petrolieres Campsa i Repsol, la Unió d’Explosius, 
la companyia asseguradora MAPFRE i els bancs: Industrial, Hispano-Americano i Central. A ell es deuen els primers enfocaments 
d’anàlisi rigorosa de l’empresa com a institució, dels seus mecanismes organitzatius, del paper de directius i tècnics en la gestió, 
de la presa de decisions estratègiques, del govern corporatiu i de les relacions amb l’entorn institucional. Sempre rigorós amb 
les fonts i tenint en compte la teoria subministrada des de l’organització d’empreses i el management estratègic, sense oblidar 
les restriccions que operen en els mercats. De la company history hagiogràfica i habitual, Gabriel Tortella va passar a posar 



en marxa la business history a Espanya; i en aquesta trajectòria és on cal inserir l’auge d’aquesta disciplina i el seu cultiu en 

les nostres universitats i investigadors, entre els quals jo mateix em trobe, encara que lamentablement haja desaparegut dels 

nostres plans d’estudis.

Les aportacions de Gabriel han sigut seminals a través de molts dels seus textos i recerques. I en favor seu convindria subratllar 

que en la seua trajectòria mai es va distraure en l’ocupació de càrrecs en l’Administració ni en la Universitat, la qual cosa dit 

siga de pas probablement li haguera suposat no ser acreditat avui per a cossos docents superiors en la línia del que agrada als 

buròcrates rancis i adotzenats que poblen encara la universitat pública espanyola. Fem ací l’excepció molt important en aquest 

terreny cridant l’atenció sobre el paper fonamental que Gabriel Tortella va tenir quan en 1989/1990 va contribuir a dissenyar i 

engegar el primer sistema d’avaluació externa de la recerca per als professors a través de la CNEAI. Un mecanisme que igualava 

la recerca espanyola en matèria d’avaluació externa dels seus científics als ja existents en sistemes universitaris de reconegut 

prestigi. El salt qualitatiu posterior de la recerca universitària va poder ser percebut amb celeritat en les dècades posteriors.

No puc passar per alt una cosa que molts hem percebut en la carrera professional d’aquest gran investigador. La seua perso-

nalitat planera i pròxima li ha procurat lideratge de grup; com que és partidari de les relacions horitzontals en les tasques de 

coordinació d’equips de recerca és també un professor defensor de la col·laboració, de la transferència de coneixement franca i 

oberta, de la defensa de la cooperació com un instrument d’avanç en els projectes de recerca que ha liderat. Convinguem que 

açò no abunda massa en la generació a la qual pertany Gabriel i menys en l’àmbit de les ciències socials.

És evident que a l’altura de la vida acadèmica i intel·lectual en què es troba Gabriel Tortella sols hem de parlar de la seua 

trajectòria com de la d’un mestre, un investigador rigorós, un acadèmic brillant, un ciutadà exemplar, preocupat pel seu temps 

i compromès, que ha contribuït al progrés social general, a la convivència democràtica i a la millora dels nivells de formació 

dels seus conciutadans. Això no és gens estrany. Gabriel es va formar en el Colegio Estudio, hereu de la tradició de la Institució 

Lliure d’Ensenyament. Aquesta escola de tradició krausista va tenir com a directores Carmen García del Destre, Ángeles Gasset 

i Jimena Menéndez Pidal, mestres represaliades de la República -com ens recordava el documental Les Mestres de la República 

recentment guardonat amb un Goya- després de la instauració de la dictadura de Franco. En les seues parets, aules i laboratoris 

va rebre ensenyament de molts i excel·lents professors. Entre ells els que més empremta van deixar en la seua formació, el 

filòsof Antonio Rodríguez Huesca, deixeble directe d’Ortega i Miguel Català Sañudo, el químic becat en la Junta per a l’Ampliació 

d’Estudis en l’Imperial College i científic de renom, expulsat després de la Guerra i que a la tornada a la Universitat de Madrid 

després de l’exili, va haver de compatibilitzar també les seues classes amb la recerca en el CSIC i el Colegio Estudio. Amb aquests 



antecedents i la seua formació posterior s’entén totalment aquesta doble concepció de Gabriel Tortella de la dimensió de les 
ciències socials en la cerca d’explicacions rellevants en la història i l’ús del mètode científic propi de les ciències experimentals. 
Sens dubte tota la seua trajectòria l’avala i el fa més que mereixedor del nomenament que la Universitat d’Alacant, a través 
del seu Departament d’Anàlisi Econòmica Aplicada, la Facultat d’Econòmiques i Empresarials i el seu Consell de Govern li han 
atorgat com a Dr. Honoris causa. Com a membre del seu claustre de professors m’enorgulleix donar-li l’enhorabona per això.

Javier Vidal Olivares
Universitat d’Alacant

21 novembre 2014
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Discurs pronunciat pel
Sr. Gabriel Tortella Casares
amb motiu de la seua investidura
com a Doctor honoris causa
per la Universitat d’Alacant



L’ECONOMIA CATALANA EN EL SEGLE XVIII: ALGUNES PRECISIONS

Gabriel Tortella
I. La Guerra de Successió
Si desastrosos van ser per a Catalunya i per a Espanya els efectes de la Guerra dels segadors o Guerra de Secessió (1640-1652), 
més desastrosos, si cap, van ser els efectes de la Guerra de Successió (1703-1713) i lamentable el paper que hi va exercir Catalunya 
(encara que, per descomptat, no tots els catalans). Aquesta no va ser una guerra de secessió, sinó una defensa desesperada dels furs 
medievals en la guerra civil de successió, en la qual el regne d’Aragó va prendre la part de l’arxiduc Carles d’Àustria i el regne 
de Castella la de Felip d’Anjou, proclamat rei com Felip V en 1700, en compliment del testament de Carles II. Com va assenyalar 
Vicens Vives (1966, pàg. 140-1), en aquesta guerra “els catalans van lluitar obstinadament per defensar el seu criteri pluralista 
en l’ordenació de la monarquia espanyola, àdhuc sense adonar-se que era precisament el sistema que havia presidit l’agonia 
dels últims Àustries i que sense un ampli marge de reformes de les lleis i furs tradicionals no era possible redreçar el país. 
Van lluitar contra el corrent històric i això sol pagar-se car.”
El regne d’Aragó es va decantar en favor de l’arxiduc per estimar que aquest era una amenaça menor als furs medievals que 
Felipe V, el monarca legítim. L’arxiduc Carles va rebre el suport d’una àmplia coalició internacional encapçalada per Anglaterra 
i Àustria, amb el suport dels Països Baixos, Portugal i altres potències menors, mentre que Felip de Borbó comptava quasi 
exclusivament amb el suport de França. Si bé les causes de divisió internes van ser relativament simples (regalisme contra 
foralisme) les causes internacionals van ser complexes, encara que una hi va dominar immediatament: l’alarma d’Anglaterra 
davant la possibilitat que la dinastia borbònica regnara a Espanya i a França, de forma que constituïra un perillós bloc de poder, 
cosa que semblava més amenaçadora al govern whig de l’època que el que hi haguera dos Habsburgs en els trons imperial i 
espanyol. No obstant això, hi havia altres raons, potser més de fons, per als aliats. El vast imperi espanyol es trobava en franca 
decadència després de la pèrdua dels Països Baixos i Portugal, la Guerra de Secessió catalana i les derrotes patides especialment 
contra els francesos al llarg del segle XVII. La possibilitat de dividir l’imperi entre els vencedors i de reservar-se les parts més 
interessants i els privilegis més beneficiosos, com el comerç amb Amèrica, constituïa un al·licient per als aliats potser a la llarga 
més poderós que la qüestió dinàstica i l’equilibri de poder en el continent europeu.
La legalitat, per descomptat, estava del costat de Felip V, que havia sigut declarat successor en el testament de Carles II, que va 
morir sense descendència. El nou rei havia sigut degudament reconegut i jurat per les Corts tant castellanes com aragoneses, i 
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en particular per les catalanes, ja que Felip havia visitat Barcelona en 1701 i 1702, i havia presidit allí Corts, amb les quals, 
entre altres coses, havia pactat una sèrie de concessions econòmiques que havien obtingut un ampli suport entre la burgesia 
del país. Van obtenir a més aquestes Corts catalanes “les constitucions més favorables que havia obtingut la província”1. No 
obstant això, certs recels hi van subsistir, estimulats per la impopularitat del virrei Francisco Fernández de Velasco i per les 
promeses dels agents “austriacistes” i anglesos. No hi ha dubte que, conformement al dret públic vigent en l’època, els rebels 
aragonesos van cometre fellonia (deslleialtat o traïció) quan renegaren dels juraments fets en 1701 en les Corts de Barcelona 
de 1705. Més tard es va al·legar que en les primeres havien jurat sota “amenaça d’ocupació” de tropes franceses o castellanes 
(Albareda, 2012, p. 166), una cosa de la qual no hi ha evidència. El que sí que és evident, en canvi, és que les Corts de 1705 
es van reunir sota l’ocupació de les tropes britàniques. 
Les hostilitats van començar en 1702. La superioritat naval anglesa es va fer notar en la conquesta de Gibraltar en 1704 i va 
permetre l’assalt a Barcelona a l’octubre de 1705, amb l’entrada subsegüent de l’arxiduc, que allí va celebrar immediatament 
les Corts on va ser reconegut rei amb el nom de Carles III. La resta del regne d’Aragó es va passar al bàndol de l’arxiduc en 
els mesos següents. Entretant, en l’estiu de 1706 el flamant Carles III havia efectuat l’entrada a Madrid, també amb molt poca 
resistència. No obstant això va ser acollit amb molta fredor per la població madrilenya. Es va dir que per a guanyar-se el poble 
va manar llançar monedes al pas del seu festeig per Madrid, la qual cosa va donar lloc al burlesc i popular apariat: “Visca Carles 
Tercer mentre ens tire diners”. El cas és que l’ambient hostil i el buit de la població constituïen un perill per a la logística de 
l’exèrcit de l’arxiduc, que va acabar per abandonar la capital dos mesos després d’haver-hi entrat.
Quasi immediatament van canviar les tornes bèl·liques i en la primavera de 1707 l’exèrcit de l’arxiduc va patir una sonada 
derrota a Almansa, batalla a la qual va seguir la conquesta del regne de València i, a continuació, la de Saragossa i de la 
major part del regne d’Aragó. En mans de l’arxiduc quedaren solament part de Catalunya i les Balears. La guerra, no obstant 
això, va durar alguns anys més. El 1709 va tornar a ser desfavorable a Felipe V, en gran part perquè ho va ser per a les 
tropes franceses a Europa (la Guerra de Successió espanyola, com conflicte internacional que era, es va lliurar en gran part del 
continent). L’arxiduc va tornar a entrar a Madrid, encara que no amb millors resultats que la primera vegada i també per un 
temps molt breu. L’altra gran divisòria de la guerra va ser l’accés de l’arxiduc al tron imperial en 1711 com Carles VI, després 
de la mort del seu germà major, l’emperador Josep I, que no va tenir descendència masculina. Per a Anglaterra, la perspectiva 
que els trons imperial i espanyol pertangueren a una mateixa persona va reduir considerablement l’interès de la contesa. A això 
va contribuir també el triomf dels tories en les eleccions, ja que aquests eren molt menys antifrancesos (i anticatòlics) que 
els whigs. D’altra banda, l’arxiduc va abandonar Espanya immediatament per a cenyir-se la corona imperial. La seua partida va 
afectar seriosament la moral dels seus partidaris. A partir de llavors el govern anglès va buscar un enteniment amb el francès, 
la qual cosa dos anys més tard es plasmaria en els Tractats d’Utrecht i Rastatt (abril 1713 i març de 1714), signats per totes 

1.-  Feliu de la Penya, citat per Soldevila (1956), V, p. 265. Sobre aquestes Corts vegeu l’excel·lent article de Bartrolí, 1979. He traduït a 
l’espanyol els textos citats escrits en altres idiomes.



les parts contendents. En Utrecht els anglesos van obtenir grans avantatges a canvi d’acceptar Felip en el tron d’Espanya. Van 
conservar Menorca i Gibraltar, més altres territoris a costa de França, i van aconseguir importants concessions en el comerç amb 
l’Amèrica espanyola, que després veurem.
Només Barcelona, una petita part del territori català, i Mallorca, van resistir dos anys més, fins que Barcelona fou presa a l’assalt 
al setembre de 1714 i Mallorca capitulara en 2015. L’heroisme i l’obstinació de Barcelona van admirar el món, però no van 
beneficiar en absolut la causa d’aquells que volien conservar l’estructura legal i fiscal tradicional. La negativa dels barcelonins 
a negociar fins a última hora, quan tot estava ja perdut i l’assalt de les tropes de Felip V havia aconseguit vèncer les últimes 
resistències, va determinar que la rendició final de la ciutat fóra sense condicions i que el comandant de la tropes assaltants, 
duc de Berwick (anglès al servei de França, gran triomfador en la batalla d’Almansa) responguera als resistents, quan aquests 
demanaven condicions de capitulació, “que havia passat el temps” de negociar i que “l’única opció que els quedava era 
sotmetre’s a l’obediència del rei i implorar-ne la clemència” (Albareda, 2012, p. 383). La resistència barcelonina va ser heroica, 
sens dubte, però també obcecada i suïcida. 
La guerra estava perduda per al bàndol austriacista des de feia alguns anys. Si es va perllongar tant va ser perquè els catalans, 
com va dir Vicens Vives, es van obstinar a “ lluitar[...] contra el corrent històric”, encara que, més que dels catalans en general, 
caldria parlar dels barcelonins. En realitat, el bàndol austriacista a Espanya era clarament més feble que el borbònic, i només 
l’ajuda exterior li va permetre perllongar la lluita durant tant de temps. Com ha posat en relleu Lucas Beltrán (1981, pàg. 112-3), 
“[e]n la Guerra de Successió, des del punt de vista econòmic, la posició de Felip V va ser prompte més favorable que la de 
l’arxiduc Carles [...] Els territoris de Felip V eren més extensos que els de Carles i, en conjunt, tenien major riquesa. D’altra 
banda, Felip V controlava el comerç amb les colònies d’Amèrica i les remeses de metalls preciosos que arribaven.” Afegit a 
això , el regne d’Aragó no estava acostumat a suportar una pressió fiscal alta, i els intents de l’arxiduc per augmentar-la no van 
contribuir gens a la seua popularitat. Mancat de mitjans, Carles es va veure obligat a recórrer a la fallida de moneda, açò és, a 
la inflació, la qual cosa tampoc el va fer molt popular. A la llarga, tenia totes les de perdre, i la seua exaltació al soli imperial 
li va proporcionar una ocasió immillorable per a abandonar una causa que tenia poca viabilitat.
Les conseqüències d’aquesta guerra civil van ser catastròfiques, tant per a Espanya com, sobretot, per a l’antic regne d’Aragó-
Catalunya. Les pèrdues territorials van ser molt grans: ja hem vist que Anglaterra es va quedar amb Gibraltar i Menorca; Àustria, 
amb Nàpols i Sardenya; Savoia, amb Sicília: va ser l’adéu definitiu a l’imperi mediterrani catalanoaragonès. Anglaterra va aconseguir 
a més grans concessions comercials en l’imperi espanyol, que més tard veurem en detall. L’economia espanyola, i especialment 
la catalana, va quedar molt malparada. El segle llarg de crisi econòmica i desunió política (1598-1714) s’havia pagat, com va 
assenyalar Vicens Vives, molt car. No obstant això, un segle curt d’unió i pau interior (1715-1808) va curar les ferides i va portar 
una moderada restauració econòmica que va beneficiar especialment Catalunya.
Al final de la guerra va seguir una repressió considerable, cosa que és lamentable però en absolut sorprenent, ateses les pràctiques 
militars i penals de l’època. En tot cas, a part de les massacres, brutalitats i rampinyes incontrolades, les sentències de mort 



van ser comptades. N’hi ha prou a recordar que Rafael Casanova, la màxima autoritat civil i militar del govern resistent català 
(o, potser més pròpiament, barceloní) no va ser perseguit, encara que és cert que els seus béns van ser confiscats i va passar 
la resta de la seua vida com a súbdit de Felip V exercint la professió d’advocat. Alguna cosa semblant pot dir-se del que va ser 
el seu segon, Salvador Feliu de la Peña, comerciant que va seguir exercint el comerç en els anys de la postguerra. No solament 
la vida, sinó també la propietat dels vençuts, va ser respectada, com es prometia en les generoses capitulacions de Berwick; i 
encara que les estipulacions no es van complir totalment, com hem vist, les excepcions no hi van ser nombroses. 
És interessant contrastar alguns trets de l’estil de govern dels dos pretendents. S’ha criticat Felip d’Anjou per haver sigut una 
marioneta en mans del seu avi, Lluís XIV. Això no és cert: Felip V va donar mostres de tenir voluntat i criteri propis, ja que va 
diferir amb freqüència del Rei Sol. Podem donar tres exemples molt significatius. Durant l’any difícil de 1709 Lluís XIV va estar 
disposat a tirar la tovallola, i va suggerir al seu nét que acceptara el desmembrament d’Espanya i el seu imperi, i fins i tot que 
acceptara un tron a Itàlia com a mal menor, davant la derrota que a Lluís li semblava imminent. Felip es va negar en redó, i 
en gran part va reeixir-se’n. “Felip V es va mostrar a l’altura de les adversitats. Decidit a morir lluitant abans d’abandonar 
la corona i uns súbdits que tan abnegadament se sacrificaven per ell [...] va desoir totes les ordres del seu avi” (Soldevila, 
1956, V, p. 277). Tampoc va cedir quan el seu avi, a instàncies dels negociadors anglesos en Utrecht, li va aconsellar prometre 
que respectaria els furs catalans. En això també es va mostrar Felip sempre inflexible. En canvi quan, proper ja el final de 
les negociacions que abocaren en el Tractat d’Utrecht, el seu pare va morir i el va deixar en una immillorable situació per a 
accedir al tron de França, Felip va renunciar al seu dret per a facilitar les negociacions, ja que Anglaterra mai l’hauria reconegut 
monarca de tots dos regnes. En això va diferir Felip del seu rival l’arxiduc que, encara que amb grans protestes de fidelitat a 
Catalunya, quan va tenir oportunitat d’accedir al tron de Viena, va renunciar de fet a la seua pretensió al d’Espanya a canvi 
del soli imperial, deixant els seus fidels vassalls a l’estacada. Encara que quan Felip V va envellir va tenir problemes seriosos de 
degeneració mental, en la seua joventut, durant la guerra i en la postguerra, va donar mostres de gran tenacitat i claredat d’idees.
Quant a l’executòria de l’arxiduc en les tres dècades en què va ser emperador com Carles VI, no va destacar per la seua brillantor, 
ni per haver implantat una descentralització que s’assemblara ni remotament a la que ell va dir defensar per a Catalunya. El 
tret més conegut del seu regnat va ser la promulgació de l’anomenada Pragmàtica Sanció, llei successòria que permetia l’accés 
al tron imperial de les dones en absència de successors homes, la qual cosa va fer possible l’accessió de la seua filla Maria 
Teresa. Però la famosa Pragmàtica no va ser única, ni tan sols principalment, sobre la successió femenina, ja que es va expedir 
en 1713, molt abans del naixement de Maria Teresa. Va ser més aviat un intent d’unificar i uniformar les normes de successió 
en un imperi tan heterogeni com el romanogermànic, en el qual les possessions de la família Habsburg es barrejaven amb els 
territoris imperials, i les normes hereditàries d’unes i altres localitats revestien de gran complexitat el mecanisme successori 



(Kann, 1980, pàg. 59-61; Jaszy, 1961, pàg. 57-60). Es tractava en definitiva de fer un pas més en la uniformització de l’Imperi, 
el contrari del que els seus partidaris aragonesos hagueren esperat que fera a Espanya.
L’escola històrica “austriacista” ha criticat acerbament les mesures preses per Felip V a Aragó i Catalunya després de la guerra, 
oblidant sens dubte que, com vam dir abans, els “austriacistes” eren culpables de fellonia, fet que Felip no es va cansar de 
repetir durant la guerra. Sens dubte tenia en ment no solament el dret de l’època, sinó el fet que el seu antecessor i besavi 
Felip IV haguera perdonat els rebels catalans en 1652 i respectat els seus furs, i que això no haguera sigut obstacle per a una 
nova rebel·lió cinquanta anys més tard. Deu també assenyalar-se que la reiterada justificació dels rebels, que afirmaven que 
Felip V hauria abolit els furs en qualsevol cas, es veu desmentida pel fet que respectara els furs bascos i navarresos, províncies 
aquestes que no es van rebel·lar i, per descomptat, que en les Corts de Barcelona de 1701 ampliara els furs catalans, fins a 
l’extrem que alguns castellans s’indignaren de tanta concessió (Soldevila, 1956, V, p. 266). També s’ha adduït pels historiadors 
“austriacistes” que no solament van ser suprimides les institucions i els furs, sinó que molts dels nous càrrecs van ser ocupats 
per forasters. Aquestes al·legacions són certes, però tals fets no tenen gens d’extraordinari. Felip V havia anunciat repetidament 
l’abolició d’institucions i furs, i quant a l’ocupació de llocs per forasters és una cosa natural: el rei va buscar el suport de 
persones de la seua confiança, per la qual cosa va recórrer no solament a forasters de la seua confiança sinó també, a Catalunya, 
a catalans que li havien sigut fidels. D’altra banda, com veurem, no va ser aquest l’únic cas d’arribada de forasters a llocs de 
responsabilitat després d’una guerra civil.
En realitat, el que va ocórrer a Aragó i Catalunya després de la Guerra de Successió no solament era totalment previsible, sinó 
que va tenir molts punts en comú amb el que va ocórrer després d’altres guerres civils en moltes latituds diferents. Prenguem, 
per exemple, el final i les conseqüències de la Guerra Civil o de Secessió d’Estats Units (1861-1865). Malgrat les diferències 
geogràfiques, temporals i d’una altra índole, com, especialment, ser Estats Units un país bàsicament democràtic, la conducta dels 
vencedors va tenir molt en comú en tots dos casos. En tots dos casos es va fer taula rasa amb gran part de les institucions del 
bàndol vençut. Allí va ser en bona mesura el Congrés federal (encara que després amb el suport del president Ulysses S. Grant) 
qui, quan va veure que en les eleccions parcials de 1866, els antics confederats separatistes guanyaven la major part dels llocs, 
va anul·lar d’un colp els comicis, va militaritzar deu estats que anteriorment van ser confederats, va privar del vot uns 15.000 
residents d’aquests estats, va desposseir els governs electes i va nomenar governs provisionals d’aquests mateixos estats, omplint 
els càrrecs amb polítics forans (que van rebre popularment l’apel·latiu despectiu de carpetbaggers, “els homes de la maleta”, 
o cuneros), va empresonar el president sudista Jefferson Davies i el seu vicepresident (recordem que ni Casanova ni Feliu de 
la Peña van patir presó), va condemnar a mort un alt funcionari de presons, i va generalitzar el “jurament blindat” (ironclad 
oath) pel qual els nadius del sud que aspiraren a un càrrec polític havien de jurar no haver donat suport al govern confederat 
ni haver sigut soldats en el seu exèrcit (Foner, 1989, pàg. 261-280; Morison, 1972, vol. 2, pàg. 498-522). El Congrés també va 
decidir apujar molt fortament els impostos en els estats del sud amb dos objectius: la intenció que el bàndol perdedor sufragara 
les despeses de la guerra, i augmentar la pressió fiscal, especialment als plantadores sudistes (Foner, 1989, p. 365, 383; Morison, 



1972, vol. 2, p. 518). Coses molt semblants van ocórrer, mutatis mutandis, en els regnes d’Aragó després de la guerra i han 
donat lloc a repetides denúncies i fulminacions per part de certes escoles històriques. El cas és que els paral·lels entre ambdues 
postguerres són, com pot veure’s, interessants. No obstant això, als Estats Units el període de Reconstrucció (Reconstruction) va 
acabar cap al 1877, amb la tornada al poder dels nadius meridionals de clara tendència racista i la passivitat dels votants del 
Nord. A Catalunya, per contra, la política de Nova Planta va ser aplicada sense remissió durant diverses dècades. Encara que hi 
ha indicis que el Sud nord-americà es va beneficiar, a molt llarg termini, de la política de Reconstrucció (Olson, 1982, p. 101), 
l’estancament de l’economia sudista fins a ben entrat el segle XX és proverbial. També ho és, per contrast, el creixement de 
l’economia catalana durant el segle XVIII. Els casos d’Alemanya, Japó i Itàlia després de la Segona Guerra Mundial van donar 
lloc a la coneguda teoria de Mancur Olson (1982) sobre l’avantatge que representa per a moltes societats perdre una guerra i 
ser sotmeses a una reforma profunda que acaba amb les institucions caduques que obstaculitzen el desenvolupament econòmic 
i el progrés social, i que són freqüentment causa de l’esclat de conflictes. Olson mostra economètricament que el Sud d’Estats 
Units es va beneficiar, encara que amb un desfasament de quasi un segle, de la Reconstrucció, tan injuriada pels escriptors 
sudistes. Tota l’evidència suggereix que el mateix va ocórrer en el XVIII català amb els decrets de Nova Planta, i amb molta 
major immediatesa que en el cas del Sud nord-americà, sens dubte perquè la renovació social de Felip V es va aplicar amb 
major intensitat i perseverança.

II. La Nova Planta: innovacions polítiques, fiscals i econòmiques
A. La Nova Planta Política
Sense fer completament taula rasa, com a voltes s’ha afirmat, els decrets emesos res més rendir-se Barcelona i el posterior 
de Nova Planta van abolir institucions tan arrelades en la vida política catalana com les Corts i la Generalitat, que era una 
espècie de comissió permanent que tenia sobretot funcions fiscals; també es va substituir la figura tradicional del virrei per la 
d’un capità general. El paper era similar, però el càrrec de capità general tenia un caràcter més militar que el de virrei que, 
en principi, era un càrrec civil. El capità general estava assistit per una Reial Audiència, que tenia funcions tant governatives 
com judicials; es creava així el que es va anomenar el Reial Acord, que conjuminava el poder militar amb el civil. També es va 
abolir la tradicional divisió regional i municipal, i la manera de nomenar els càrrecs municipals. El més conegut dels organismes 
municipals abolits va ser el Consell de Cent barceloní que era una assemblea els membres de la qual eren triats per sorteig 
o insaculació. Amb la Nova Planta, el nomenament de tots aquests càrrecs va passar a ser netament un privilegi de la Corona. 
No obstant això, moltes institucions tradicionals catalanes van ser respectades, com el dret privat (civil i penal), el Consolat de 
Mar, una sèrie de gremis i col·legis professionals, etc. També es va imposar el castellà com a llengua de l’administració, però no 
es va reprimir l’ús del català. 
Una altra mesura molt criticada del decret de Nova Planta va ser l’abolició de les anomenades “prohibicions d’estrangeria”, 
segons les quals no es nomenaven persones no catalanes per a exercir càrrecs públics. Malgrat les crítiques, aquesta mesura era 



natural en un monarca que aspirava a unificar el territori nacional, de manera que, com deia el text del decret, “en els meus 
regnes les dignitats i honors es conferisquen recíprocament als meus vassalls pel mèrit i no pel naixement en una o una 
altra província d’aquests.” 
Finalment, la Nova Planta va abolir la Universitat de Barcelona i va crear la Universitat de Cervera, vila que va ser sempre fidel 
a Felip V. Aquesta mesura també ha sigut criticada i no sense fonament. No obstant això, el paper exercit per aquesta universitat 
de nou encuny està lluny d’haver sigut menyspreable (Soldevila, 1956, V, pàg. 328-333; Albareda, 2012, pàg. 430-443; Balcells, 
2009, pàg. 513-515; Martínez Shaw, 1985, pàg. 64-7).

B. La Nova Planta Fiscal: el Cadastre2

Per a ningú és un secret que, pràcticament des de la unió de Castella i Aragó en 1479, la contribució d’aquest regne a les 
càrregues fiscals d’Espanya era desproporcionadament xicoteta; i que durant el segle XVII aquesta desproporció va provocar molts 
conflictes greus. 
Sureda (1949, p. 114) afirma que del “total de 15.648.000 ducats que van importar les rendes de la Corona [espanyola en 
1610] tan sols 700.000 procedien dels regnes peninsulars no castellans”. Si d’aquests 700.000 ducats restem els 100.000 
aportats per Navarra, resulta que les quatre unitats polítiques de la corona d’Aragó van contribuir amb 600.000 ducats, açò 
és, el 3,8 per 100 dels ingressos totals.3 Segons Nadal (1988, p. 40), en 1591 la població de la Corona d’Aragó (1.034.000) era 
el 15,6 per 100 del total espanyol (6.532.000). Segons les xifres d’Uztáriz4 (veïnat de Campoflorido), el regne d’Aragó (Aragó, 
Catalunya, València i Mallorca) era el 23 per 100 de la població espanyola a principis del segle XVIII. Ambdues xifres ens donen 
una idea de l’enorme desfasament entre població i aportació a l’erari que hi havia en els territoris de la Corona d’Aragó pel que 
fa a la resta d’Espanya, i per tant de la privilegiada pressió fiscal que la Corona d’Aragó gaudia en l’antic règim. D’altra banda, 
un document sense data, descriptiu de la Reial Hisenda en el segle XVII, que enumera ingressos i despeses, diu: “Aragó, València 
i Catalunya no tenen rendes fixes, si fan algun servei és accidental i per una vegada”. El mateix afirma un historiador actual, 
que ens diu que “els catalans no contribuïen de forma regular a la corona excepte per a la guerra”.5 
El desarranjament de la Hisenda espanyola no va fer sinó agreujar-se durant la segona meitat del XVII. Domínguez Ortiz (1990, 
p. 23) es meravella que una nació tan exhausta en 1700 encara fóra capaç de sostenir una llarga guerra civil (la de Successió) 

2.- Una versió més breu d’aquest epígraf en Tortella, 2014.
3.-  Mercader (1985, p. 150), citant Sureda, afirma que a mitjan segle XVII, dels ingressos fiscals totals de la Hisenda reial, que eren 18 

milions de ducats, la Corona d’Aragó no aportava més que 2 milions (l’11 per 100). En aquesta xifra de 2 milions s’inclouen les 
aportacions de Navarra, Nàpols i Milà. 

4.- Uztáriz (1968 [1742]), p. 35. 
5.- Biblioteca Nacional, Manuscrits, no. 2364, citat en Garzón (1980), pàg. 501-4; Albareda (2012), p. 82.



i reposar-se després, recompondre l’arrossinat imperi i recuperar-se de les grans pèrdues que la guerra va ocasionar. Plaza Prieto 
(1976, p. 773) parla de “l’estat caòtic de la Hisenda pública” en arribar “la nova dinastia borbònica”.
En aquestes circumstàncies, no és gens estrany que Felip V, complint propòsits expressats ja durant la guerra, duguera a terme 
una reforma fiscal que tractara d’equilibrar les càrregues entre la Castella vencedora i l’Aragó conquistat. Amb independència 
del seu caràcter punitiu, la reforma fiscal per a equilibrar les càrregues impositives era totalment lògica i de justícia, i va anar 
imposant-se en els territoris conquistats a mesura que anaven incorporant-se als dominis de Felip. A València, en 1707, i a Aragó 
en 1711, es van dur a terme reformes impositives els sistemes resultants dels quals no eren exactament iguals en tots dos regnes: 
al del primer el van anomenar equivalent i al del segon, única contribució. A Catalunya el nou impost l’anomenaren cadastre, 
per estar basat en un minuciós registre de rendes i actius, i a Mallorca talla.
A Catalunya, després de la caiguda de Barcelona, es van donar unes mesures administratives i fiscals provisionals; les definitives es 
van dilatar any i mig. La reorganització política i administrativa es va dur a terme pel Decret de Nova Planta de 16 de gener 
de 1716 i el nou règim fiscal es va regular per decret de 15 d’octubre del mateix any.
A diferència del que va succeir a València i Aragó, on les noves institucions borbòniques van ser imposades precipitadament 
seguint el model castellà, a Catalunya l’elaboració del Decret de Nova Planta va ser lenta i minuciosa, entre 1714 i 1716, i en 
la seua redacció van participar el jurista Francesc Ametller i l’intendent José Patiño.6

[M]entres en el regne privatiu d’Aragó el traspàs de les rendes provincials castellanes es va fer mitjançant un repartiment per-
sonal arbitrari (Única contribució), i a València per mitjà de l’Equivalent repartit entre els caps de família sense cap tipus de 
proporcionalitat, i també a Mallorca per la Talla, en el Principat català la Superintendència va desplegar un esforç extraordinari 
per a intentar una contribució també paral·lela a la castellana però directa, única i global.7

El cadastre català, per tant, era més complex i elaborat que els altres impostos directes implantats a Aragó, València i Balears 
durant la Guerra de Successió i cap al final d’aquesta.
Els historiadors afins al nacionalisme han vist en el cadastre un vassallatge i un instrument opressiu “implantat amb l’objectiu 
fonamental d’augmentar els recursos de l’estat absolutista borbònic” i neguen emfàticament que “beneficiara o propiciara el 
creixement català del segle XVIII” (Balcells, 2009, p. 517). El mateix diu Sobrequés (2011, p. 44) sobre la Nova Planta. Tots dos 
autors empren un raonament que els sembla irrefutable: “els sistemes tributaris similars impostos en la resta dels països de 
la Corona d’Aragó [...] no van estimular cap desenvolupament econòmic de signe modern” (Balcells, ibid.). “Altres regions 
o nacionalitats de l’Estat espanyol, que van viure sota el mateix règim polític i la mateixa estructura administrativa [no] 
van aconseguir un creixement comparable al català” (Sobrequés, ibid.) Per contra, Vicens Vives, mestre de tots dos, afirma que 
“el cadastre va representar la tímida implantació d’un principi de justícia social a Catalunya [... i a la llarga] va resultar 
un sistema beneficiós i àgil, en la mateixa modernitat del qual hem de cercar una de les causes del triomf de l’economia 

6.- Albareda (2012), p. 432.
7.-  Mercader (1985), p. 170. Vegeu també els articles de García-Conca en Hisenda Pública Espanyola (1990, p. 29 i 1991, p. 66)



catalana en el segle XVIII”. Per la seua banda, Nadal Farreras parla de “l’èxit de les reformes, especialment a Catalunya, malgrat 
les dificultats inicials. Èxit de la Real Hisenda, que va veure augmentar els seus ingressos en forma considerable i èxit de 
Catalunya, a la qual el nou impost va servir en part d’estímul per a la seua espectacular recuperació en el segle XVIII”. Ja 
Campomanes, en 1774, havia escrit que, després de segles de despoblació i bandolerisme, “la nova planta de govern que [...] 
va donar Felip V [a Catalunya] va restablir la justícia, va animar la indústria i, amb l’acantonament de les tropes, es van 
fomentar insensiblement les manufactures”.8 Finalment, Martínez Shaw (1985, p. 97), després d’examinar els efectes del cadastre, 
conclou: “l’administració borbònica va proporcionar uns instruments que, limitats per la concepció feudal i mercantilista de 
la política econòmica, van afavorir en el seu conjunt l’arrancada de Catalunya a tot el llarg del Set-cents.”
La qüestió és complexa. No obstant això, hi ha una cosa clara: al contrari del que diuen Balcells i Sobrequés, el cadastre va 
ser molt diferent, en la seua naturalesa i en la seua aplicació, dels altres nous impostos promulgats en els altres territoris del 
regne d’Aragó. Sobre açò ja hem llegit el que diuen els historiadors moderns, com Albareda i Mercader; els testimonis de l’època, 
a més, semblen unànimes.
El cadastre va ser preparat amb deliberació i era extremadament minuciós. Segons el seu propi text, es considerava que aquest 
nou tribut era “una imposició per l’equivalent a les alcabales, centenars, milions, i altres rendes provincials que es paguen a 
Castella [que] s’ha de repartir entre els pobles i individus [...] amb proporció i equitat”. Per a fer açò es regulava amb cura; 
consistia la imposició en “dues espècies de servei [és a dir, impost] l’un de Reial i l’altre Personal.” El Reial requeia sobre 
els béns seents i el Personal, “sobre la indústria, comerços i altres”. De l’impost personal s’excloïa la noblesa; del reial, no.9 
L’impost personal al seu torn se subdividia en dos: el personal pròpiament dit, que requeia sobre els salaris i era més suportable, 
ja que ascendia al 8,33 per 100 no de tot el salari acumulat anual, sinó del 64 per 100 d’aquesta quantitat cosa per la qual 
el gravamen efectiu es reduïa a un 5,4 per 100); i l’anomenat beneficiari, que requeia sobre els beneficis de “la indústria, 
comerços i altres” i ascendia al 10 per 100 “del producte beneficiari.”
Però la minuciositat arribava a l’extrem pel que fa a l’impost reial. Es va dividir el sòl català en 24 zones (vegueries), les 
diferents unitats de superfície de les quals s’especificaven per a facilitar-ne la comparació, i en cadascuna s’establien fins a 32 
tipus de sòl, que pagarien per unitat de mesura segons una escala descendent en funció de la seua qualitat.
Nadal Farreras ens descriu com es va recopilar la informació a Girona, per mitjà de formularis que van ser repartits i retornats. 
Aquests formularis “demanaven amb una minuciositat admirable tot tipus de detalls sobre la vida econòmica i les fonts de 
riquesa [i d’aquests] s’ha pogut comprovar que almenys els resultats de les enquestes van ser bastant fidels a la realitat”.10

No és sorprenent que en els primers anys hi haguera desconcert en l’aplicació d’aquests impostos cadastrals, tant per la seua 
complexitat, que requeriria un personal qualificat i entrenat per a la seua administració, com per la seua novetat i quantia, molt 

8.- Vicens (1959), p. 533; Nadal Farreras (1971), p. 33; Campomanes (1975 [1774]), p. 76.
9.- Poden consultar-se els textos dels decrets de Nova Planta i del Cadastre en Sobrequés (2011), pàg. 176-188 i 199-207.
10.- Nadal Farreras (1971), p. 62.



superior al que fins llavors es tributava en el Principat, per la qual cosa va ser molt mal rebut pels nous contribuents. Assenyala 
Zavala i Auñón (1732, p. 38), efectivament, que va haver-hi errors en establir el cadastre, i nombroses protestes, per la qual 
cosa es va haver de crear “una Junta d’Individus de la major intel·ligència, que havien assistit personalment a les principals 
disposicions d’aquesta obra, en el Tribunal de la qual s’havien de sentir els recursos …”. En 1717, és a dir, poc després 
d’implantar-se l’impost, el rei va rebaixar-ne la suma d’1,2 milions de pesos a 0,9, “pareixia que en la moderació hi hauria lloc 
per a indemnitzar els perjudicats […] però no per això van cessar els recursos” (Zavala, ibid.).
Per a posar fi a “la confusió” algú va proposar que “es repartiren [les quotes d’impost] pels mateixos Batles i Jurats, com 
es repartien a Aragó i València” (ibid., p. 39). Però el rei es va negar “perquè no pot comparar-se el que està justificat de 
les regles de la imposició de Catalunya, amb les que es practiquen a Aragó i València” on, en breu, es feien els repartiments 
a ull, en cada poble segons 
ho disposen els Justícies, els Regidors, i els més Principals dels Pobles: que la seua pràctica, així en els primers, com en els segons, 
pot ser molt errada, per falta de coneixement o per malícia: sent molt cert que perquè aquests repartiments siguen justificats 
cal que es transformen en Àngels els homes; però les regles amb què es va establir el cadastre de Catalunya, no deixen a cap 
particular, justícia ni poderós aquests arbitris, perquè s’ha de fundar precisament en la notícia justificada del que cadascun 
posseeix, i el que guanya; i conforme a la qualitat, i quantitat de les joies [actius], li està arreglada la taxa en la Comptadoria, 
sense que puguen els Jurats, ni els Batles alterar-la.
Per aquesta superioritat diferencial va manar el rei que a Catalunya es cobrara la contribució “precisament per les regles del 
cadastre” (ibid., pàg. 39-40). 
També Uztáriz (1968, p. 353) afirma: “La pràctica, la manera de la cobrança de l’impost a Aragó, són molt diferents de la 
forma amb què a Catalunya es reparteix, i exigeix el cadastre”. A Aragó es practica un sistema de repartiment i encapçalament 
per localitats i en aquestes es reparteix “pels Corregidors i altres Justícies [...] amb reflexió a la possibilitat de cada veí, 
segons les seues terres de llaurança, pastures, tràfic, rendes, i altres havers, i amb altres precaucions dirigides a la Justícia 
distributiva, encara que en allò que depèn de l’arbitri de molts, són quasi inevitables alguns abusos, i greuges [... per la 
qual cosa] s’experiment[e]n queixes i alguna falta d’equitat”. Quant a València: “En el Regne de València es cobren les Rendes 
quasi en la mateixa forma que a Aragó” (ibid., p. 355). En resum, segons dues autoritats contemporànies, grans expertes en la 
matèria, tant a València com a Aragó el nou impost, dins d’unes instruccions generals, estava subjecte a l’arbitri d’una sèrie de 
funcionaris i autoritats, mentre que a Catalunya l’avaluació es feia segons un cadastre molt minuciós i objectiu.
Gradualment van anar suavitzant-se els problemes del cadastre català, tant per part dels contribuents, que van acabar sotmetent-
se de millor o pitjor grau, com per l’administració, que també va anar adaptant-se a les noves normes i perfeccionant les dades 
cadastrals. A resoldre les friccions i resistències suscitades van contribuir també la rebaixa que en la suma total es va fer durant 
els primers anys i la seua congelació posterior, de manera que, quan va augmentar la població, la renda i els preus al llarg del 
segle, la pressió fiscal es va veure alleugerida, i ja en la segona meitat del segle, si no abans, aquesta pressió va tornar a ser a 



Catalunya considerablement menor que a Castella.11 Així, en paraules de Mercader (1985, p. 183), “El cadastre va deixar de ser 
per al poble català la calamitat que havia sigut a l’inici i va tornar-se a poc a poc un tribut tolerable i normal, que no va 
obstaculitzar l’auge progressiu de l’economia del Principat, com es temia en els primers anys, i encara menys, l’espectacular 
desenvolupament del segle XVIII.”
Acudim a una autoritat dels nostres dies, Miguel Artola. Segons aquest autor (1982, p. 229), “el tractament fiscal imposat [per 
Felip V] a la corona d’Aragó respon a una fórmula inèdita que va buscar simultàniament l’equitat tributària i un millor 
repartiment de la càrrega entre els diferents estrats de la societat. El resultat [...] va ser una fiscalitat més moderna i més 
justa que la que va perviure a Castella”. Així mateix ens diu (p. 231) que l’equivalent en forma de capitació “que Macanaz 
va imposar a València és una fórmula arcaica i desigual, perquè no va prendre en consideració les diferències personals de 
renda ni les de patrimoni, i ni tan sols les de consum, com succeïa en principi amb l’alcabala”. Ara bé, a València, com en 
tot l’antic regne d’Aragó, es va mantenir “sense actualització [...] el contingent durant tot un segle, amb independència del 
desenvolupament demogràfic”, la qual cosa va alleugerir considerablement la càrrega tributària, com acabem de veure. 
El més suportable del cadastre català a la fi del XVIII es veu confirmat a partir de la comptabilitat de l’empresa multisectorial 
de la família Gloria (representativa de l’auge de la burgesia barcelonina en aquest període), segons la qual, dels costos suportats 
en el període 1778-1781, el pagament del cadastre representava solament l’1,5 per 100. D’altra banda, el mateix estudi que 
citem ens diu que, “és difícil negar l’existència d’un frau respecte al pagament del Beneficiari pel Comerç i la Indústria”. És 
a dir, la quota era reduïda, però encara aconseguien els contribuents evadir part de l’impost.12 També Vilar (1962, II, p. 192) 
estima que la fixesa del cadastre el va fer suportable: “l’impost que en 1716 semblava tan onerós es va convertir en molt 
lleuger setanta-cinc anys més tard.”
Açò es comprova també amb les xifres de José Patricio Merino (1987), sobre el “pressupost”13 de la Corona espanyola en la 
segona meitat del XVIII. El Gràfic 1 mostra l’evolució de dues importants partides “pressupostàries” de la Corona, l’“ equivalent 
d’Aragó”, és a dir, allò que s’ingressava pels “nous” impostos directes en els tres regnes i el principat, i el que reportaven les 
“rendes provincials”, és a dir, bàsicament, l’alcabala, els centenars, i altres impostos indirectes recaptats en el regne de Castella 
per al període 1763-1800. 
El primer que s’observa és una ruptura de tendència a partir de 1793: les dues corbes cauen abruptament a partir d’aquest 
any. La raó és que, quan esclata la “guerra de la Convenció” contra França, Espanya va recórrer massivament a les remeses 
d’Índies i a fonts extraordinàries (vals reals, emprèstits voluntaris i forçosos) per a finançar l’augment de la despesa, per la qual 

11.- Fernández de Pinedo (1984); García-Zúñiga, Mugartegui, i de la Torre (1991).
12.- Fernández (1982), pàg. 89 (Quadre I-9) i 107-8, n. 226.
13.- No pot parlar-se pròpiament de pressupost en l’Espanya del XVIII.



cosa la proporció dels ingressos ordinaris es va desplomar. Comença ací el que Artola (1982, p. 403) va anomenar “el trànsit 
d’un equilibri difícil a una situació de crisi financera”.
El segon que s’adverteix és que, durant el període d’“equilibri difícil” (1763-1793), l’aportació de la corona d’Aragó decreix 
regularment, mentre que la dels impostos castellans augmenta, si més no, feblement. Es confirma, per tant, que els impostos 
directes de la corona d’Aragó van anar fent-se més suportables, almenys durant la segona meitat del XVIII, al mateix temps que 
augmentava la pressió fiscal sobre Castella.

Gràfic 1
Equivalent d’Aragó i Rendes Provincials com a Percentatge dels Ingressos Totals
Font: Merino (1987).

Hem vist, en resum, per què el cadastre va beneficiar Catalunya en major mesura que els nous impostos d’altres regnes de la 
Corona d’Aragó van beneficiar-los: va ser un impost millor dissenyat, més just i més equitatiu. D’altra banda, el nou sistema 
impositiu introduït en els territoris de l’antiga Corona d’Aragó amb el propòsit d’aconseguir una pressió fiscal “equivalent” a la 
de Castella, és possible que aconseguira el seu propòsit en els primers anys, però és evident que prompte va quedar anquilosat (es 
tractava, com assenyala Artola, 1982, pàg. 233, 241-246, d’un impost de contingent i no de producte14) i a la llarga va mantenir 
aquesta pressió molt baixa. Cal afegir que, encara que comparat amb l’època dels Àustries, el cadastre significà un augment de 
la pressió fiscal, el caràcter equitatiu, universal, i codificat del nou impost impartia una certitud que havia de facilitar el càlcul 
mercantil i estimular la inversió, i va contribuir així al creixement econòmic. 

C. L’intent de reformar la fiscalitat a Castella
Tan superior era el sistema impositiu català (per recomanació de Zavala i Auñón, la Representació de la qual tenia com a 
finalitat la introducció del sistema del cadastre a Castella), que a mitjan segle el Marquès de la Ensenada i altres ministres de 
Ferran VI i Carles III van tractar d’adaptar-lo i introduir-lo a Castella, cosa que no van aconseguir per una sèrie de raons, tant 
tècniques com socials15.
Aplicant la teoria de Mancur Olson (1982), l’antic regne d’Aragó, i en particular Catalunya, a la llarga, s’haurien vist beneficiats 
per haver perdut la Guerra de Successió, ja que les seues institucions s’havien modernitzat ràpidament en contra dels interessos 
seculars dels grups poderosos; el contrari va ocórrer a Castella, vencedora en la guerra i, per tant, molt més difícil de reformar. 
L’èxit del cadastre va moure el marquès de la Ensenada, Pedro Rodríguez Campomanes, i altres alts funcionaris, amb el suport 
successiu de Ferran VI i Carles III, a formar el cadastre de la riquesa rústica a Castella (el famós “cadastre d’Ensenada”) amb 

14.-  En un impost de contingent, el volum recaptat està fixat per endavant; en un de producte, el volum recaptat depèn del valor del 
producte gravat.

15.- Vegeu els articles d’Anes i Domínguez Ortiz en Hacienda Pública Española (1990), n. 2.



el propòsit d’utilitzar-lo com a font d’informació per a imposar un gravamen directe similar al català, l’anomenada Única 

Contribució. Però ni tan sols Ensenada, amb tot el suport reial, va aconseguir implantar allí l’Única contribució; la resistència 

d’una part de la noblesa, de l’Església i de les corporacions municipals va acabar aconseguint que triomfaren aquests grups 

d’interessos, i que els oportuns decrets signats per Carles III acabaren convertint-se en paper mullat.16 Artola descriu molt bé 

com va encallar un projecte que comptava amb tant de suport, reial i governamental:

al juny de 1760, [els] membres [de la Junta de l’Única Contribució] van començar per consultar a Carles III la conveniència de 

procedir a la revisió d’una informació que s’havia obtingut amb prou faenes feia un quinquenni [la del cadastre, conclòs a l’abril 

de 1756]. Aquesta proposta indueix a pensar en una decidida intenció de portar el projecte a una via morta [..//..] Malgrat 

açò, Carles III va acceptar la proposta [...]

El procés de revisió es va complicar i es va allargar de tal manera que va portar tant de temps com la confecció de cadastre 

original. Quan es va acabar, s’estava en vespres del motí de Squillace. Cap a 1770 es va intentar reviure el projecte, però les 

dilacions es van succeir i finalment, entre protestes contra la pretesa desigualtat de la contribució i la passivitat de l’administració, 

la famosa “única contribució” mai va entrar en vigor. Castella va seguir patint major pressió fiscal i un repartiment inic de la 

càrrega, sense que posteriors intents de reforma tingueren èxit.17 

III. L’arrancada econòmica de Catalunya

Com diu Martínez Shaw (1985, p. 55), “[e]l segle XVIII discorre per a Catalunya sota el signe de l’expansió.” Vilar (1974, p. 11) 

parla de “desenvolupament [...] evident i poderós.” El país ja s’havia refet parcialment després de la Guerra dels segadors, a la 

fi del XVII: va ser una recuperació sobretot en les àrees comercial i demogràfica. Però després de la Guerra de Successió, que va 

deixar Barcelona quasi en ruïnes i l’economia del Principat molt postrada, la recuperació va ser en tota la línia. Una manifestació 

molt clara la tenim en l’àrea demogràfica. Però el creixement econòmic català en el segle XVIII té totes les característiques d’un 

desenvolupament equilibrat: està basat en una prosperitat agrícola molt sòlida, que, per mitjà del creixement de la demanda de 

béns de consum i equip a la qual aquesta prosperitat dóna lloc, propulsa el creixement comercial i l’industrial. Malgrat les noves 

16.- Matilla Tascón (1947); Artola (1982), pàg. 267-279; Mateos Daurat (1990).
17.-  Una estimació de la creixent pressió fiscal en l’Espanya del XVIII en Tedde (2013), Quadre 5. Una excel·lent síntesi sobre els 

problemes fiscals de Carles III i Carles IV en Tedde (1998), pàg. 343-389. Vegeu també, Anes (1990). Un altre tema, relacionat amb la 
naturalesa “il·lustrada” o no de la despesa pública de Carles III, és el plantejat per Barbier i Klein (1985), que ha sigut respost per 
Llombart (1994).



catàstrofes que es van desencadenar a la fi del segle, i de la interrupció a què tot açò va donar lloc entre 1793 i 1833, no hi 
ha dubte que el desenvolupament econòmic català del XIX enfonsa les seues arrels en l’arrancada del XVIII. 

A. Població
Són molt abundants els testimonis contemporanis sobre el creixement de l’economia catalana en el XVIII; així, per exemple, el 
pintoresquisme del pare Jaume Caresmar en el seu Discurs de 1780:18

La indústria dels catalans s’ha estès per tot el continent (la Península), amb nombrós trànsit de carros i atzembles, amb tendes 
de comerç en tota la costa i principals ciutats del Regne, on ha d’augmentar-se el gran nombre d’homes dispersos pertot arreu 
amb encaixos, calces i quincalleria al muscle [...] Amb els seus cabals sobrants emprenen a Aragó i València els arrendaments 
dels delmes i primícies de les mitres, comunitats, títols i altres senyorius, fent majors postures i avançaments de diners que els 
habitants d’aquells regnes, promovent la qualitat dels seus fruits i reduint els vins sobrants a aiguardents que extrauen per 
l’Ebre, igualment que els olis, llanes, sedes i altres efectes [...]
Mereix la pena comentar l’ingenu realisme de Caresmar. Sabem com és de certa la seua referència a la destil·lació de l’aiguardent, 
que es produïa sobretot a la Catalunya meridional, prop del delta de l’Ebre. També és conegut i proverbial el viatjant català en 
tota la Península amb els seus carros, mules o fins i tot a peu, amb la seua mercaderia “al muscle”. Resulta així mateix evident 
la relativa riquesa d’aquests nous catalans, que comencen a exportar capital als regnes veïns, arrendant delmes i rendes, competint 
amb avantatge amb aragonesos i valencians en els seus propis regnes en aquestes operacions de capital monetari i humà.
Molts altres textos corroboratius podrien adduir-se; però resultaria més convincent aportar evidència quantitativa. En aquest 
sentit el més sòlid que tenim és el creixement de la població. Nadal (1992, pp. 58, 73) ens diu: “Globalment, de 1300 a 1717, 
al llarg de més de 400 anys, la població catalana ha romàs estancada, sense poder superar la cota inicial [de 500.000 
habitants. Per contrast, d]e 1717 a 1787 i de 1787 a 1857 l’increment demogràfic havia arribat, sense excepció, a totes 
i cadascuna de les 38 comarques de Catalunya.” En aquest mateix article, Nadal ens ofereix les xifres de població catalana 
següents: 508.000 en 1717; 899.531 en 1787. En aquests setanta anys la població catalana hauria passat de ser el 7,25% a 
ser el 9,5% de la població espanyola. El segle XVIII és la primera centúria històrica de creixement demogràfic sostingut en quasi 
tota Europa, Espanya inclosa; però la població catalana creix molt més que l’espanyola en conjunt.19 En paraules d’un altre 
especialista, deixeble de Nadal: “Des de l’inici del segle XVIII, l’estancament tendencial de la població [catalana], marcat per 
una successió de períodes expansius i contractius, va deixar pas a una dinàmica de creixement contínua i molt vigorosa. 

18.- Citat en Carrera Pujal, 1947, IV, p. 429.
19.- Vegeu, sobre aquest tema, una excel·lent síntesi en Grau i López, 1988.



El límit mil·lenari del mig milió de persones es va superar al llarg del set-cents, centúria en la qual la població quasi va 
duplicar-ne els efectius [...]” (Maluquer de Motes, 1998, p. 33).
Per tant, Catalunya, en molta major mesura que el conjunt d’Espanya, va participar en el fenomen europeu de creixement 
demogràfic sostingut que va acompanyar el creixement econòmic origen del que des de Kuznets s’ha anomenat el “creixement 
econòmic modern”. Tornant a citar Maluquer (p. 54): 
L’economia catalana, des de l’inici del segle XVIII, per primera vegada proporcionava recursos suficients per a assegurar la 
supervivència d’una població en fort creixement. Encara era una economia de base agrícola. Però una recuperació agrària 
consistent, basada en una decidida orientació cap al mercat, l’alça de la renda regional i l’augment de la demanda interna i la 
competitivitat exterior van construir les bases d’un procés d’ampliació i transformació de la manufactura que havia de conduir 
directament a la industrialització.
Seria difícil expressar-ho millor i més concisament.

B. Agricultura
Ens diu Vilar en la seua monumental obra sobre l’economia catalana del XVIII, en concret en el volum II dedicat a la població 
i l’agricultura, que per desgràcia ens falten fonts globals que ens haurien pogut permetre una visió de conjunt. Gran part dels 
documents del cadastre han desaparegut, potser entre el que es va cremar a Alcalá de Henares en 1940 (Vilar, 1962, II, pàg. 
190-1). En vista d’aquesta pèrdua lamentable, el mateix autor ha reunit un impressionant conjunt de testimonis menys exactes i 
generals que ha sotmès a un examen crític i minuciós, i que el porten a una conclusió general: l’agricultura catalana des de la 
fi de la Guerra de Successió va experimentar un creixement molt notable, tant pel que fa a l’expansió de la superfície conreada 
com pel que té a veure amb millores tècniques i intensificació dels cultius. Són aquestes qüestions que, encara que no permeten 
agregacions quantitatives, sí que permeten un alt grau de seguretat i confiança perquè els testimoniatges referents a quasi totes 
les comarques catalanes són molt nombrosos. “Amb l’excepció, potser, de la Cerdanya, no hi ha ‘país’ o comarca del Principat 
del qual algun text del segle XVIII no ens indique un progrés més o menys marcat de la superfície posada en cultiu [...] 
cap regió d’alguna importància en el complex econòmic català va escapar d’aquesta renovació agrícola del segle XVIII” (Vilar, 
1962, II, pàg. 197, 202). Tenim, a més, informació quantitativa sobre algunes variables que corrobora l’evidència descriptiva, com 
són les xifres de renda de la terra, que pugen al llarg del segle, superant en pràcticament tots els casos els índexs de preus (Vilar, 
1962, II, pàg. 419-554; Serra, 1975; Duran, 1985) i les de salaris agrícoles, que es mouen a l’alça paral·lelament amb els salaris 
de la construcció a Barcelona (Vilar, 1962, II, p. 550; vegeu més endavant). Sabem també que la recuperació agrícola s’inicia molt 
poc després, quasi immediatament, al final de la guerra, i que, en certa manera, es beneficia de les destruccions i del desordre, 
que permeten introduir canvis dràstics i innovacions que d’una altra manera potser no s’hagueren introduït o hi haurien tingut 



lloc més tard; i se suggereix també que la introducció del cadastre ha estimulat el cultiu fins i tot de terres mediocres, perquè 

sobre aquestes requeia menor càrrega tributària (Vilar, 1962, II, pàg. 192-195; id., 1974, p. 14).

Encara que siga impossible quantificar, és evident que el cultiu que va protagonitzar aquest ressorgir de l’agricultura catalana 

va ser la vinya, ben adaptada a les condicions de la geografia mediterrània i productora de la matèria primera d’unes indústries 

fonamentals: la vinícola i la destil·leria. Els productes d’aquestes indústries van ser les estrelles del comerç exterior català en 

el XVIII: els vins i, sobretot, els aiguardents. Van ser aquestes exportacions les que van finançar les importacions de productes 

alimentaris bàsics la producció local dels quals no va aconseguir cobrir la demanda creixent que l’augment de la població i 

del nivell de vida va estimular: blat, carn, i peix salat, aliments en els quals l’economia catalana va anar fent-se creixentment 

deficitària, encara que no sembla haver-hi dubte que també les produccions de cereals i la cabanya ramadera van créixer durant 

el XVIII. L’olivera va experimentar així mateix creixement, però no tan espectacular com la vinya; l’oli no era encara un producte 

d’exportació i el seu consum es limitava a l’àmbit local i urbà. Hi ha a més abundants testimoniatges de l’expansió del cultiu 

de l’arròs (que va donar lloc a litigis per por de les febres palúdiques: Carrera Pujal, 1947, IV, pàg. 2-6, 11-14), de plantes 

industrials com el lli o el cànem, i d’arbres fruiters, sobretot l’ametler.

El creixement agrari no va ser solament extensiu. Hi ha abundants testimonis de l’expansió dels regadius i altres millores tècniques, 

com exposa detalladament Vilar (1962, II, pàg. 191-581). La seua font principal en el tema dels regadius és la col·lecció de 

documents del Patrimoni Reial, entitat que estenia els permisos, registrava i gravava amb un impost a tota nova obra de regadiu. 

Els documents revelen que el camp a l’entorn de Barcelona va ser el més transformat per la nova irrigació. Aquesta zona, que 

comprèn una superfície de menys del 8 per 100 del Principat, va rebre el 60 per 100 de les concessions de permisos de regadiu. 

Del 40 per 100 restant la major part es concentra en el Vallés i el Maresme, però també hi ha un contingent d’importància en 

la zona gironina de l’Empordà i Olot. En canvi, la zona de Tarragona i el Penedès es renoven poc en matèria d’irrigació, ja que 

la vinya i els fruiters en què s’especialitzen no la requereixen. Tampoc hi ha molts nous regadius en la Catalunya occidental, zona 

més seca i pobra però que manca de les iniciatives i els capitals per a emprendre aquest tipus d’inversions.

Abunden així mateix les iniciatives de conduccions d’aigües per a molins, i en molts casos es tracta de molins amb finalitats 

industrials, no solament de farina, sinó també per a fabricar paper, moure batanes amb finalitats tèxtils, etc. No solament detecta 

Vilar la creació de nous regadius sinó també un ús més intensiu d’antigues conduccions d’aigua, com velles sèquies i pous.

Hi ha altres evidències de progrés tècnic en l’agricultura catalana del XVIII: la més clara i estesa és la reducció (desaparició en 

alguns casos) dels guarets, la qual cosa s’aconsegueix gràcies a l’ús de fertilitzants naturals, en molts casos importats d’Amèrica 

(guano). També contribueixen a la reducció del guaret les millores en les rotacions de cultius. Hi ha testimonis de la generalització 



de millors apers, en concret d’arades perfeccionades. I, per descomptat, són signes inequívocs de progrés agrari l’especialització 
comarcal i, conseqüentment, la creixent comercialització de la producció agrària.

C. Comerç
Com és ben sabut, durant els segles XVI i XVII s’havia establit el principi del monopoli metropolità del comerç amb les Índies, 
però no solament metropolità, sinó sevillà20. La Casa de Contractació, amb seu a Sevilla (Cadis des de 1717), controlava el trànsit 
transatlàntic entre Espanya i Amèrica. Tot vaixell amb destinació o origen a Amèrica havia de fondejar a Sevilla per a ser registrat 
i donat el vistiplau per a prosseguir viatge o descarregar. El trajecte estava també rigorosament regulat. S’utilitzava el sistema 
de flotes, pel qual els vaixells havien de navegar agrupats i custodiats per bucs de guerra. Les flotes s’alternaven segons la 
seua destinació: unes, anomenades flotes de Nova Espanya, anaven destinades al que avui és Mèxic, i arribaven a Veracruz; unes 
altres, anomenades galions de Terra Ferma, anaven destinades a l’istme i Amèrica del Sud (principalment Nova Granada i Perú) 
i arribaven a Cartagena d’Índies i Portobelo (en el que avui és Panamà). Els béns desembarcats en Portobelo seguien viatge des 
d’allí fins al port de Panamà, en la costa del Pacífic, on s’embarcaven en l’anomenada Armada del Sud, que els traslladava a 
Lima. En el seu viatge de tornada, flotes i galions acostumaven a recalar a l’Havana i des d’allí efectuar la travessia fins a Sevilla.
El sistema, com es veu, era extraordinàriament rígid; la seua principal virtut era la seguretat que proporcionava a l’expedició, 
encara que en una ocasió (1628) gran part de la flota va ser capturada. A canvi d’això, el sistema tenia greus inconvenients: 
com que era escassa la relació entre els comerciants espanyols, europeus i els americans, els béns embarcats molt poques vegades 
s’ajustaven en quantitat i qualitat a la demanda americana, i freqüentment es tardava anys a vendre tota la càrrega. Com 
aquest comerç era de gran profit a la Corona, especialment pels impostos en or i plata que es cobraven, aquesta va fer tots els 
possibles, sobretot des de finals del segle XVI, per obligar els americans a comprar productes europeus. Per a dur-ho a terme va 
restringir tant com va poder la producció en les Índies de mercaderies que pogueren competir amb les europees. El monopoli 
i les prohibicions permetien que els productes europeus foren molt cars, molt més si pensem que els impostos i aranzels sobre 
aquests eren importants. Aquesta carestia acabà atraient el contraban, que les flotes i guardacostes espanyols tractaven de tenir 
a ratlla amb gran esforç i dispendi. 
La Guerra de Successió va afeblir el sistema, ja molt afectat per les crisis i les guerres del segle XVII. Les hostilitats desencadenades 
pel conflicte successori espanyol van interrompre el sistema de flotes i van aïllar Espanya de les seues colònies americanes, 
que van haver de proveir-se en el mercat internacional amb gran benefici per a corsaris i pirates, la major part anglesos, que 
camparen a pler durant aquells anys. Va ser molt difícil recompondre el sistema després de la guerra, per moltes raons. En 
primer lloc, entre les diverses concessions que Espanya va haver de fer a Anglaterra pel tractat d’Utrecht estaven l’atorgament de 
l’assentament de negres (és a dir, el monopoli de venda d’esclaus africans a Amèrica) i el navili de permís, que era la concessió 

20.-  Per a aquesta síntesi, veure Haring (1918), Walker (1979), Martínez Shaw (1981), Fisher (1992), Delgado Ribas (2007) i 
Lamikiz, (2007).



a la Companyia anglesa dels Mars del Sud per a incloure un navili a l’any en cada flota a Índies. Ambdues institucions van 
permetre a la Companyia la introducció d’abundant contraban. En segon lloc, durant la guerra s’havien establit relacions entre 
els comerciants americans i els agents estrangers, relacions que naturalment es van mantenir ja restaurada la pau, en particular 
perquè els preus dels contrabandistes eren més baixos que els dels espanyols. En tercer lloc, perquè el galió de Manila (Schurtz, 
1939), que feia la ruta entre Acapulco i les Filipines, assortia en quantitats creixents amb mercaderies xineses, especialment 
teles de seda i cotó, que competien avantatjosament en qualitat i preu amb les espanyoles. I en quart lloc, perquè Anglaterra, 
Holanda i França havien desenvolupat les seues indústries i les seues esquadres i estaven en disposició de proveir avantatjosament, 
encara que de manera il·legal, les Índies. Per totes aquestes raons el sistema de flotes, tal com es va restablir en el XVIII, es 
va veure afligit de greus dificultats. Si el sistema es va mantenir durant diversos decennis va ser perquè la Corona no veia 
sistema alternatiu per a reunir recursos, especialment durant la primera meitat del segle XVIII en què les guerres europees de 
Felip V van comportar despeses quantioses. Amb tot, en 1728 es va fundar la Companyia de Caracas, que va rebre el monopoli 
del comerç amb Veneçuela i que va constituir una excepció al principi monopolista de la Casa de Contractació: els seus vaixells 
navegaven directament entre Sant Sebastià i Caracas. A aquesta van seguir altres companyies, com la del Comerç de Barcelona 
(1755), que va contribuir a l’entrada dels tèxtils catalans a Amèrica, i algunes menys importants com la de l’Havana (1740) i 
la de San Fernando de Sevilla (1747).
En els períodes bèl·lics les tènues relacions entre la metròpoli i les colònies s’establien per mitjà dels anomenats navilis de 
registre, bucs que navegaven individualment i que prèviament havien obtingut una llicència o registre (d’ací el seu nom). En 
temps normals, aquests bucs proveïen ports allunyats de la ruta de les flotes com, típicament, Buenos Aires.
Un nou hiat important va ser la guerra hispanobritànica de 1739-48, “de l’Assentament” per als espanyols, “de l’Orella de 
Jenkins” per als britànics. La guerra va concloure amb el tractat d’Aix-la-Chapelle, que va suprimir l’assentament mitjançant una 
indemnització per part d’Espanya. Però els nou anys d’hostilitats van tornar a interrompre les flotes i van generalitzar el sistema 
més flexible de navilis de registre, que va fomentar, a més, l’establiment d’agents comercials espanyols a Amèrica, sobretot a 
Mèxic, i d’americans a Espanya, la qual cosa va facilitar un millor ajust entre oferta i demanda (Lamikiz, 2007). A Sud-Amèrica 
la ruta pel Cabo de Hornos es va generalitzar amb el propòsit d’evitar els vaixells anglesos, i Buenos Aires va començar a 
competir amb Lima com a centre comercial. El sistema de galions de Terra Ferma va ser abandonat de fet. Les flotes de Nova 
Espanya van continuar fins a 1776, però amb poc èxit. En 1765 es va donar una fita significativa quan es va liberalitzar el 
comerç des de nou ports espanyols (Santander, Gijón, Corunya, Sevilla, Cadis, Màlaga, Cartagena, Alacant i Barcelona) a les illes 
més importants del Carib (Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Margarita, Trinidad, i les Illes de Sotavent). Aquesta ampliació va 
venir acompanyada d’un considerable creixement del trànsit colonial, que es va expandir a partir de mitjans del XVIII21; també 

21.- García-Baquero (1976), I, Cap. XII, i II, Quadres 19 i 21, Gràfics 3, 4, 7, 9, 13, i 16; Fisher (1992), Cap. VIII, esp. Taules 4 i 7.
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Fuentes: Exportaciones: Fisher, 1992, Tabla 4, p. 177; Rentas generales: Merino, 1987, Cuadro 
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el comerç amb la resta del món va créixer notablement, pari passu amb el colonial22. L’èxit d’aquesta reforma va augmentar el 
crèdit dels que preconitzaven una major liberalització. 
Aquest pas es va donar amb la promulgació del Reglament per al Comerç Lliure en la simbòlica data de 12 d’octubre de 1788. 
La mesura, deguda a la iniciativa del comte de Floridablanca, ministre d’Estat, i de José Gálvez, ministre d’Índies, ampliava 
considerablement el nombre de ports peninsulars (incloent-hi Tenerife) i americans autoritzats a comerciar, encara que subsistien 
algunes restriccions que van anar reduint-se en els anys següents. També establia el Reglament nous aranzels i prohibicions, 
per la qual cosa cal admetre que la llibertat de comerç, encara que molt major que la que existia anteriorment, era relativa. 
Amb tot, la promulgació del Reglament va ser seguida d’una considerable expansió comercial que immediatament comentarem.

Gràfic 2
Rendes Generals, 1763-1796, i Exportacions a Amèrica, 1778-1796 (índexs, 1778 = 100) 

Fonts: Exportacions: Fisher, 1992, Taula 4, p. 177; Rendes generals: Merino, 1987, Quadre “Ingressos”.

Una anàlisi succinta de les xifres de Fisher (Gràfic 2) ens indica, en primer lloc, que l’impacte immediat 
del “Reglament de lliure comerç” sobre les exportacions espanyoles a Índies va ser relativament modest, a causa sens dubte 
de la guerra d’Independència d’Estats Units, en la qual Espanya es va alinear amb França i els nord-americans. El creixement 
de les exportacions en els quatre anys que van seguir el Reglament va ser d’un 50 per 100, respectable però no sorprenent. 
No obstant això, sempre segons Fisher, la pau amb Anglaterra en 1783 va portar un augment explosiu de les exportacions, que 

22.- Prados de la Escosura i Tortella (1983), esp. Quadre 1; Prados de la Escosura (1984), esp. Quadre A-5.



en 1785 estaven més de 6 vegades per sobre del nivell de 1778. Sembla lògic esperar una fluctuació a la baixa després de tal 
creixement: del costat de la demanda, va haver de produir-se una saturació; del costat de l’oferta, lògicament, les expectatives 
dels exportadors van haver de veure’s frustrades davant la caiguda de la demanda. Aquest comportament cíclic sembla totalment 
normal, especialment si tenim en compte que en els anys següents, a un ritme més pausat, les exportacions van seguir creixent 
fins a aconseguir en 1792 un nivell quasi igual al de 1785. En 1793, no obstant això, les exportacions van tornar a caure; però 
és ben clar que aquesta caiguda va ser a causa de l’esclat de la “guerra de la Convenció” amb França. En total, segons les 
xifres de Fisher, el volum mitjà d’exportacions espanyoles a Índies en el decenni entre la guerra amb Anglaterra i la guerra amb 
França, incloent-hi “la crisi de 1786-1787”, va aconseguir un nivell per sobre de 4,5 vegades el de 1778. 
S’ha objectat als índexs de John Fisher que la seua xifra corresponent a l’any que pren com a base (1778) sembla infravalorada23, 
la qual cosa exageraria el creixement dels valors posteriors. En particular, García-Baquero, que critica tant les seues xifres 
d’importació com les d’exportació, afirma (p. 309) que la dada de Fisher per a 1778 és només “el 7,4% del valor que ‘realment’ 
va aconseguir”. La conclusió seria que l’índex de les importacions d’Amèrica segons Fisher exageraria desmesuradament el 
creixement d’aquesta variable. Delgado Ribas, per la seua banda, es fixa sobretot en la caiguda després de 1785. Més que criticar 
la xifres de Fisher, Delgado lleva importància al creixement del comerç, adduint la magnitud d’aquesta caiguda.24

Hi ha no obstant això una altra variable lligada al comerç exterior que ens pot servir de contrast: el rendiment de les “Rendes 
generals”, que són, com és ben sabut, els ingressos del Tresor espanyol pels aranzels de duanes.25 Es tracta, per tant, d’un 
indicador bastant fiable del moviment comercial exterior total, no solament el colonial. En resum, de les xifres de Rendes generals 
es dedueix que els anys següents a la promulgació del Reglament van contemplar un gran salt en el comerç exterior espanyol, 
i que Floridablanca no anava descaminat, encara que la seua estimació era un poc baixa, quan va dir que gràcies al “comerç 
lliure” els ingressos duaners s’havien doblat.26 En realitat, quasi s’havien triplicat: durant el decenni 1769-1778 els ingressos 
mitjans anuals per duanes havien sigut de 51 milions de reals de velló; durant el decenni 1783-1792 van ser de 145 milions. 
És veritat que estem en un període inflacionista; però un càlcul succint ens indica que les conclusions bàsiques no es veurien 
modificades. En efecte, mentre segons els índexs de Hamilton (1947, p. 155, Quadre 9) la mitjana no ponderada dels preus en 
ambdues Castilles, Lleó, Andalusia i València va pujar un 30 per 100 entre 1778 i 1793, les exportacions van pujar un 312 per 
100 i les rendes generals un 101 per 100 entre les mateixes dates. 
Suposem que, encara que el Reglament de Lliure Comerç es referira exclusivament al comerç colonial, el seu efecte expansiu 
s’estendria al comerç en general, ja que sabem que cap a aquestes dates el comerç colonial d’exportació suposava aproximadament 

23.- Cuenca (2008), pàg. 326-7; García-Baquero (1997).
24.-  Delgado Ribas (2007), Cap. 12 passim. No obstant això, aquest mateix autor, en una publicació anterior, tracta la crisi de 1787 com una 

fluctuació deguda a la sobreexportació que va ser ràpidament superada en els anys següents. Vegeu Delgado Ribas (1982), pàg. 102-119.
25.- García Cuenca (1991).
26.- Citat en Fisher (1992), p. 173.



la meitat de les exportacions totals, i que en un comerç i en l’altre (europeu i americà) hi havia un fort component de 
reexportacions27. Sembla natural, per tant, que l’aplicació del Reglament fóra seguida d’un creixement del comerç exterior total, 
que és el que reflecteixen les Rendes generals.
Pot observar-se que, a partir de 1778, la corba de les Rendes generals evoluciona de manera bastant paral·lela a la de les 
exportacions segons Fisher, la qual cosa reforça la versemblança d’aquesta, fins i tot admetent que puga estar excessivament 
desplaçada cap amunt.
La sèrie de les exportacions espanyoles a Amèrica a partir de 1796 i fins a 181028 període de guerra quasi ininterrompuda, 
mostra enormes oscil·lacions, amb un pic després de signar-se la pau d’Amiens (1802) i una forta caiguda en reprendre’s les 
hostilitats dos anys més tard. És evident que el comerç hispanoamericà era extremadament sensible a la conjuntura bèl·lica, com 
mostren les sèries anteriors i com ja havia sigut observat per Izard (1974). Els treballs de Javier Cuenca (2008) i de Pedro Tedde 
(2009) corroboren també els efectes favorables del Reglament de 1778.
L’impacte del “lliure comerç” sobre la navegació transatlàntica de vaixells catalans va ser molt considerable, fins a l’extrem que 
puga parlar-se d’“una navegació atlàntica que ha passat en gran mesura a mans catalanes”, una cosa que ja era una realitat 
fins i tot abans de 1778 (Vilar, 1962, III, p. 341; Delgado, 1983, p. 52). Però l’impuls català cap a Amèrica ja havia començat 
moltes dècades abans, fins i tot en el període anterior a la Guerra de Successió; per això havien mostrat tant interès les Corts 
de 1701-1702 per la possibilitat d’enviar navilis a Amèrica directament. Durant la primera meitat del segle, després de la guerra, 
els contactes entre Catalunya i Cadis es van desenvolupar extraordinàriament. Els comerciants catalans van col·locar factors en 
el port atlàntic i els comerciants gaditans també van establir xarxes comercials a Catalunya; tots dos grups tractaven de proveir 
amb mercaderies catalanes els mercats americans. Entre aquestes mercaderies destacaven els productes de la vinya, com el vi i, 
sobretot, l’aiguardent, que “constitueix la base fonamental de l’exportació catalana a Amèrica durant tota la primera meitat 
del XVIII”; i no solament a Amèrica, sinó també al nord d’Europa. L’aiguardent seguirà també sent un dels principals productes 
catalans d’exportació en la segona meitat del segle.29 La virtut comercial de l’aiguardent residia en la seua àmplia demanda i 
fàcil transport, per ser més inert que el vi. L’altre producte agrícola amb un lloc destacat en l’exportació catalana a Amèrica són 
les fruites seques, especialment les avellanes i les ametles, més un altre producte de la vinya, les panses.
Els productes industrials catalans també es van exportar, encara que el seu auge va tenir lloc més tard: molts d’aquests productes 
exportats en la primera meitat del segle són més aviat artesanals, com la passamaneria de seda (calces, mocadors, encaixos), les 
armes de foc, els utensilis de ferro, o les cordes per a instruments musicals. En la segona meitat del segle, assentada la indústria 
cotonera, les indianes (teles de cotó pintades) van anar adquirint importància, així com els barrets de feltre, els productes de cuir, 

27.- Prados de la Escosura i Tortella (1983), Quadres 2 i 3, pàg. 353-7.
28.- Fisher (1992), Taula 14, p. 246.
29.- Martínez Shaw (1981), p. 200.



el paper, els llibres, les manufactures metàl·liques (armes, eines, coltelleria, instruments quirúrgics) i un producte de l’artesania 
química: el sabó. 
Mereix la pena assenyalar que aquest auge de les exportacions a Amèrica va estimular extraordinàriament l’economia catalana 
i en particular les indústries vinícola i tèxtil i, dins d’aquesta, especialment la cotonera, com mostren els treballs de diversos 
autors i com veurem seguidament.30 Diu Vilar (1964, p. 297) que “Barcelona es converteix des de la dècada 1760-1770 (i no 
solament des de la llibertat de comerç amb Amèrica) en un port colonial de gran importància, on l’acumulació de capitals 
té altres fonts d’origen que la renda de la terra o el marge entre preus i salaris. Aquesta és ja una primera raó de la seua 
embranzida i la seua riquesa.” 
També val la pena esmentar que el comerç català amb Amèrica es va veure estimulat pel govern espanyol des del final de la 
Guerra de Successió.31 Els governs de Felip V es van esforçar a reforçar el nexe Catalunya-Cadis-Amèrica a costa de Lisboa i 
Gibraltar, amb els quals el comerç català havia tingut estretes i freqüents relacions abans i durant la Guerra de Successió. Això 
es va aconseguir, entre altres mitjans, prohibint d’importar productes colonials brasilers (cacau, sucre, tabac); entre les mesures 
que van estimular el comerç de Catalunya amb Amèrica es poden citar l’excepció que es va fer de l’estanc de l’aiguardent, que 
es va imposar per a tot el regne en 1714, però del qual es va excloure de fet el producte català davant les protestes dels seus 
fabricants, les facilitats per a la matriculació de comerciants catalans a Cadis, l’autorització de fet del comerç directe de naus 
catalanes amb Amèrica a partir de 1745, i la creació de la Real Companyia de Barcelona.

D. Indústria
La prosperitat agrícola i comercial va crear les condicions per al desenvolupament de la indústria, basat clarament, però no 
exclusivament, en les indústries de consum, dirigides primer a satisfer la demanda regional, però que van anar ampliant els seus 
mercats a l’àmbit nacional i internacional. Per al desenvolupament de la indústria catalana en el segle XVIII va ser vital la quasi 
total unificació del mercat espanyol per la remoció de barreres aranzelàries entre els regnes d’Aragó i Castella, i dins el mateix 
regne d’Aragó. Per al regne d’Aragó en el seu conjunt, la unió amb Castella (en sentit extens) va implicar accedir a un mercat 
quatre vegades major que el propi; per a Catalunya va implicar l’entrada en un mercat quasi 14 vegades major que el català.32 
A això cal afegir, per descomptat, l’accés més fàcil al mercat americà, de què ja hem parlat.
A part de les indústries alimentàries, entre les quals destaquen la vinícola i la destil·leria, tenim també la indústria de cuirs i 
calçat, la de barrets i, sobretot, les tèxtils, on s’expliquen d’un costat les tradicionals com la de la seda, la llana, el lli, i d’un 
altre costat la que es va a convertir per dos segles en la gran indústria catalana, la del cotó. Aquestes indústries de consum van 

30.- Martínez Shaw (1985), pàg. 84-96; García-Baquero (1974) i Thomson (1992), Cap. 6, esp. pàg. 211-216.
31.- Martínez Shaw (1981), esp. pàg. 84-105.
32.-  Carreras, 1990, pàg. 260-263; Polo, 2014, p. 426. En 1717 la població catalana era de 508.000 habitants; la de la resta d’Espanya, 

de set milions, Nadal, 1992, p. 68.



trobar un ampli mercat en les colònies americanes, com hem vist, especialment la vinícola i de destil·leria, la de barrets, les tèxtils 
–seda, llana, lli- i, com ara comentarem, la tèxtil del cotó; també exportaven estimables quantitats a Amèrica la indústria sabonera, 
la paperera, la metal·lúrgica i la mecànica (Vilar, 1962, III, pàg. 490-3, 514-522, 540-7). Entre les indústries pesades o d’equip 
tenim la siderúrgica (sobre les fargues pirinenques veure Maluquer, 1984), la construcció naval, en auge tant pel creixement del 
comerç com per les freqüents guerres,33, i totes les relacionades amb la construcció, estimulada per l’expansió demogràfica i la 
millora del nivell de vida. En relació amb aquesta última, mereix la pena comentar el treball de Pierre Vilar sobre els salaris de 
la construcció a Barcelona durant el XVIII (1964, pàg. 249-299), en el qual s’observa l’augment impressionant de la sèrie a partir 
de 1770, fins a quasi arribar a doblar-se cap a 1798 (p. 282-4), fet que reflecteix un auge en l’activitat de la construcció en la 
Barcelona de l’últim terç del segle. Aquest creixement contrasta amb la moderació del creixement dels salaris del mateix sector 
a Madrid, fins a l’extrem que, entre ambdues dates (1770-1798), si els salaris de Barcelona van créixer un 96 per 100, els de 
Madrid només ho van fer en un 11 per 100. Encara que sense més informació la comparació és més simbòlica que concloent, 
pot servir com a mostra del diferent nivell de creixement d’ambdues ciutats; per a Vilar, menys previngut que nosaltres, (ibíd., p. 
294), “el moviment dels salaris a Barcelona [en comparació als de Madrid] indica un episodi decisiu de l’evolució històrica 
espanyola: la sobtada tornada de Catalunya a la situació econòmica preponderant que havia perdut des del segle XV.”
No hi ha dubte que almenys part d’aquesta indústria, especialment la tèxtil, naix de les polítiques deliberades dutes a terme 
pels governs de Felip V que ja, des d’immediatament que va acabar la Guerra de Successió, en 1717 i 1718, va emetre una 
sèrie de decrets prohibint la importació de teixits de cotó, suprimint els aranzels interiors (ports secs), i ordenant que es donara 
preferència als productes nacionals en la compra de pertrets militars, i d’altres. Segons Thomson (1992, p. 71) açò “probablement 
va convertir la naixent indústria [cotonera] en la més afavorida políticament de l’època.” Aquesta política de substitució 
d’importacions va donar els seus fruits sens dubte, encara que no tenim proves inequívoques de fàbriques d’indianes a Catalunya 
fins a uns vint anys més tard. Convé assenyalar que, encara que al socaire d’aquesta protecció nasquera i es desenvolupara a 
Catalunya una respectable indústria cotonera, aquesta va seguir necessitant, durant quasi tota la seua història, el manteniment 
d’aquesta protecció perquè ni les qualitats ni els preus eren competitius en el mercat internacional; en part aquesta inferioritat, 
almenys durant el segle XVIII, va ser a causa de l’existència de poderosos gremis a Catalunya, que mantenien els salaris alts i 
la productivitat baixa (Thomson, 1992, pàg. 85-8; Delgado Ribas, 1982, p. 166-9). El creixement de la indústria cotonera va ser 
molt ràpid en les últimes dècades del segle, i la demanda creixent de fil i teixit cru, que s’havia importat sobretot de Malta, 
va estimular el desenvolupament d’una filatura autòctona, i la importació de màquines de filar angleses, les famoses jennie i 
mule, i de carbó en els últims anys del segle i principis del XIX (Delgado, 1990). Martí Escayol (2002) ens mostra que Barcelona 

33.- Vilar, 1962, III, p. 325; Delgado, 1983.



començava a semblar-se a Londres com a ciutat industrial contaminada pels fums del carbó i les emanacions de les tintoreries 
ja a la fi del XVIII.
El mercat d’aquesta indústria, el producte més important de la qual eren les indianes, va ser el nacional, en què la pròpia 
Catalunya, Madrid, i els principals ports, Mallorca, València, Alacant, Cadis, Sevilla, etc. tenien un paper destacat. Encara que és 
un tema discutit, fa l’efecte que la indústria d’indianes va tardar a obrir-se un lloc important en el mercat de les colònies 
americanes, i que aquesta ocasió va arribar amb les liberalitzacions del comerç transatlàntic en temps de Carles III a què abans 
ens referírem (1765 i 1778). Açò, unit a la persistent inferioritat en qualitats i preus en comparació a les indústries del nord 
d’Europa, explica que, segons Delgado Ribas (1982, ibid.), quan la guerra contra Anglaterra qüestiona el control que el govern 
espanyol tenia sobre el mercat colonial, les fallides de fàbriques d’indianes foren molt nombroses; després de les empreses 
comercials, “destaquen les fallides del sector tèxtil cotoner” en els primers anys del segle XIX (ibid., p. 163). Però gràcies al 
mercat local i nacional, la indústria va resistir millor la crisi bèl·lica que el gran comerç, encara que la Guerra d’Independència 
va acabar per arrasar-la.

IV. Conclusions
Hi ha alguna relació entre les reformes borbòniques i el creixement econòmic de Catalunya en el segle XVIII? Aquesta és una 
pregunta que confronta els historiadors del període, que podríem dividir, al·ludint a una antiga dicotomia, entre maulets i 
botiflers o austriacistes i borbònics. Els maulets veuen en la política borbònica pura opressió, absolutisme, centralisme i tirania, 
una contínua represàlia contra l’Aragó vençut, i, en particular, contra Catalunya. Segons aquesta escola, si Catalunya va conèixer 
una desusada prosperitat després de la Guerra de Successió va ser gràcies a l’esperit sacrificat i heroic dels seus naturals. 
Un (que en aquesta qüestió es troba més prop dels botiflers, i, per tant, en bona companyia, amb Jaume Vicens Vives, Antonio 
Domínguez Ortiz i fins i tot Pierre Vilar i Jordi Nadal) es pregunta per què va esperar Catalunya tres llargs segles (XV, XVI, i XVII) 
per a desemperesir-se econòmicament. En història hi ha un gran perill en el raonament post hoc ergo propter hoc, és a dir, 
allò conseqüent és conseqüència. No obstant això, trobe molt difícil explicar aquesta executòria brillant si no és lligant-la a les 
profundes reformes borbòniques i relacionant-la amb la doctrina de Mancur Olson que abans vam veure. Gràcies que va perdre 
la guerra Catalunya va poder lliurar-se de les cadenes feudals que l’oprimien, va poder dur a terme el “desenrunament” de què 
parlava Vicens Vives (1966, pàg. 144-5), per a qui la “’ nova planta’ va tirar per la borda del passat el règim de privilegis 
i furs de la Corona d’Aragó [..;] el desenrunament de privilegis i furs [...] va beneficiar insospitadament [Catalunya], no 
solament perquè va obligar els catalans a mirar cap a l’avenir, sinó perquè els va brindar les mateixes possibilitats que a 
Castella en el si de la monarquia comuna”.
Per a maulets i austriacistes no hi ha desenrunament, sinó demolició. I per a explicar el sobtat creixement han d’acudir a una 
tènue besllum d’expansió a la fi del segle XVII, que més sembla ser reconstrucció després de la catàstrofe de la Guerra de Secessió 



que alguna cosa comparable al que va ocórrer després de la Guerra de Successió. Va haver-hi indubtablement una recuperació 
comercial en la dècades finals del Sis-cents; però el més important port català, Barcelona, va seguir sent un model de 
societat preindustrial [que necessita canviar] unes institucions polítiques i administratives que, pecant d’anacròniques, constitueixen 
el major obstacle per a l’expansió. De la manera més paradoxal, la seua remoció va arribar pels camins d’una guerra cruíssima 
[, però] la derrota va obrir les portes a l’esplendor ciutadana [de manera que Barcelona va passar de ser] una societat poc 
evolucionada [a protagonitzar] la meravellosa arrancada barcelonina del segle XVIII.34

En resum, per a ser convincents, els historiadors austriacistes han de convèncer-nos de com, sense accés privilegiat als mercats 
peninsular i americà, i sense un sistema fiscal equitatiu i suportable, s’haurien desenvolupat l’agricultura, el comerç i la indústria 
catalanes de la manera que ho van fer de 1716 en endavant. Per a fer-ho necessitaran oferir un contrafactual convincent. 
Mancants d’aquest, haurem de coincidir amb Joan Batlle, diputat català en les Corts del Trienni que va afirmar: “Si Catalunya 
no haguera trencat les cadenes de la segona edat de ferro, destruint els abusos del règim feudal, avui no seria tinguda per 
industriosa, ni es podria enorgullir d’aquest títol que l’ha fet cèlebre en els confins del món” (citat per Vilar, 1974, p. 22).

34.- Nadal i Giralt, 1963, pàg.279, 303.
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Molt bon dia a totes i a tots, i benvinguts i benvingudes a l’acte d’investidura com a Doctor Honoris Causa del Professor 
Gabriel Tortella. 
Deixeu-me, primer de tot, que us done les gràcies per haver-nos volgut acompanyar hui ací, a este nou edifici de la Universitat, 
cessió del Banc de Sabadell. I que hui inaugurem i iniciem les activitats universitàries amb este acte honorífic.
La Universitat d’Alacant acaba de acollir, en el seu claustre, l’il·lustre professor Gabriel Tortella, de dilatada trajectòria vinculada 
al món universitari, i que, des de fa dècades, ha teixit estretes relacions científiques i acadèmiques amb la Universitat d’Alacant.
En la laudatio s’ha posat de manifest la prestigiosa trajectòria del professor Gabriel Tortella. Permeteu-me que m’ature en dos 
aspectes centrals del professor Tortella, 

• la relació entre educació i modernització econòmica i 
•  la preocupació per la millora de la universitat espanyola, com a contribuent neta al progrés general del coneixement i a 

la transferència de tecnologia al teixit empresarial.

Sobre la relació entre educació i modernització econòmica, els treballs de Gabriel Tortella juntament amb altres investigadors, 
especialment Clara Eugenia Núñez, s’emmarquen dins de les aportacions de la teoria de capital humà. En concret, en l’avaluació i 
influència del sistema educatiu en la aportació de valor a la població, i com esta, genera valor afegit permanent a la producció 
de béns i serveis, especialment a través de l’augment de la productivitat. 
La major part dels treballs científics en este àmbit mostren, i demostren, una correlació entre el sistema educatiu i l’augment 
de la productivitat del treball. 
Així, el sistema universitari contribuïx a la formació d’esperit empresarial amb una clara tendència a la innovació. En este sentit, 
Espanya presenta uns perfils diferents a altres països europeus, ja que el sistema educatiu va començar a prendre vol en la segona 
meitat del segle XIX [dènou]. De fet, a partir dels inicis del XX es pot començar a parlar d’una xarxa d’instituts d’ensenyament 
secundari, sobre la base d’una educació primària encara no estesa. 
La falta de formació constituïx un altre dels prismes sobre els que Gabriel Tortella ha intentat trobar respostes, i explicacions, a 
la falta de dinamisme de l’economia espanyola en relació comparativa amb altres potències europees. En este sentit, solament a 
partir de la segona meitat del segle XX es pot parlar d’uns nivells de formació que comencen a tenir un paper significatiu en 
el progrés general de l’economia, encara que sense estimular en la mateixa mesura els nivells d’innovació.
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Un problema fonamental al qual Gabriel Tortella ha dedicat els seus estudis, és a la relació entre educació i generació d’esperit 
empresarial en els segles XIX [dènou] i bona part del XX. En successius treballs, Tortella assenyala que l’educació influïx en la 
conducta empresarial i, també, en l’èxit de les empreses. És probable que els nivells d’educació dels empresaris hagen pogut ser 
el factor més determinant per a explicar la trajectòria de les seues empreses. Els descobriments més rellevants a partir dels seus 
treballs es poden resumir en els punts següents:

1.  L’educació és rellevant per a la consecució de l’èxit empresarial. Esta educació no té perquè estar vinculada, necessàriament, 
a estudis de caràcter empresarial.

2.  Les variables relacionades amb l’educació mostren efectes significatius i positius en la trajectòria dels empresaris, les 
empreses dels quals estan relacionades amb la innovació tecnològica i amb l’adaptació permanent a la demanda.

3.  La formació educativa rebuda en les escoles secundàries mostra importants resultats en la formació d’empresaris en 
països, com ara, França. No obstant això, no és este el cas d’Espanya, on l’educació de caràcter universitari sembla ser-
ho molt més.

4.  Els empresaris espanyols mostren una elevada tendència a l’autoformació, fet que explica al seu torn una tendència major 
a l’adaptació i, també, a la recerca de l’excel·lència.

5.  Finalment, els orígens socials no semblen, en termes generals, tenir pes significatiu en l’executòria final dels empresaris, 
tant a França, com a Anglaterra, Escòcia i Espanya.

Sens dubte, una gran obra, la del professor Tortella, centrada en l’educació i la modernització de l’economia, però centrada també 
en la recerca de propostes per a la millora del sistema universitari, com ara:

- la preocupació pels temes de formació de capital humà; 
- l’atenció sobre els problemes estructurals de la universitat; 
- el seu paper en la defensa de la introducció de mecanismes d’avaluació del professorat en les seues activitats científiques; 
-  o la importància de la I+D+i en l’àmbit universitari, són alguns dels espais científics en els quals el nostre Doctor 
Honoris Causa desenvolupa la seua activitat acadèmica i científica. 

Tenir en l’elenc de Doctors Honoris Causa de la Universitat d’Alacant un investigador que ha reflexionat sobre temes 
transcendentals de l’educació, amb conclusions molt significatives en este terreny, és un orgull per a nosaltres. Si a això unim 
que Tortella és un dels màxims referents en l’estudi dels vincles històrics entre sistema educatiu i sistema productiu, a més de 
les relacions entre esperit empresarial i educació, tenim raons afegides per a alegrar-nos. Moltes gracies Gabriel
Voldria també felicitar el professor Vidal i agrair-li la magnífica laudatio sobre el nou doctor honoris causa, per la seua proposta 
i per mantenir brillants vincles amb la ciència i l’acadèmia que fan que la nostra Universitat estiga ben orgullosa. Gràcies, Javier.
Ara, voldria dedicar uns minuts a recordar Antoni Maria Badia i Margarit, doctor honoris causa per la nostra Universitat des de 
l’any 2002 i, que el passat diumenge, va veure baixar el teló per última vegada. El Dr. Badia, mort als 94 anys d’edat, va ser 
catedràtic de Filologia Catalana i rector de la Universitat de Barcelona. També va ser president de la Secció Filològica de l’Institut 



d’Estudis Catalans i va rebre molts premis per la seua obra i per la seua trajectòria, com ara el Premi de les Lletres Catalanes, 
el Nebrija, el Pompeu Fabra o el Ciutat de Barcelona. Així mateix, va ser nomenat Doctor Honoris Causa per altres universitats, 
com La Sorbona, Salzburg, Toulouse-Le Mirail, i Rovira i Virgili, entre d’altres. Des d’ací el nostre càlid homenatge  al Dr. Badia i 
el profund pesar per aquesta pèrdua irreparable.
En el acto de apertura del presente curso académico se trazaron las principales líneas estratégicas que se pretenden llevar a 
cabo durante este curso, basadas en el plan estratégico de la Universidad.
En donde, además de la mejora constante en la calidad de la formación universitaria; y de la necesaria excelencia en la 
investigación y en la transferencia de conocimiento, como elemento decisivo para mejorar la productividad y la competitividad 
económica, y la creación de riqueza y empleo, de innovación y cohesión social, quisiéramos potenciar los vínculos con nuestro 
entorno institucional, económico y social más próximo, en línea con las claves estratégicas de un Espacio del Conocimiento 
socialmente responsable.
Así la Universidad, a través de un conjunto de iniciativas y actuaciones diversas, pretende favorecer la inclusión social, y 
constituirse en instrumento útil para mejorar el bienestar, elevar los niveles de desarrollo, fomentar la creatividad y favorecer la 
transmisión de valores tales como la igualdad de oportunidades (-tales como las de género o las de colectivos con necesidades 
especiales-) y la protección medioambiental, mediante la atención a un crecimiento más sostenible y equilibrado, tanto social 
como ecológico.
En consecuencia, la universidad, en estrecha cooperación con los poderes públicos, las empresas y otras instituciones de la 
sociedad civil, insta a desarrollar proyectos, a escala del territorio y de su entorno, que conecten fecundamente la formación y 
la investigación con las necesidades del entorno, al tiempo que establecen mecanismos de engarce con el sistema productivo y 
facilitan el emprendimiento y la inserción laboral de los titulados.
La Universidad de Alicante abre desde hoy una extensión de su campus, un campus urbano (un Espacio del conocimiento 
socialmente responsable) en el corazón de la ciudad de Alicante, en este espacio donde nos encontramos, próximo al que ya ocupa 
la actual Sede de la Universidad, El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert y el Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG), 
dependientes de la Diputación, y el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), dependiente del Ayuntamiento de la ciudad. 
Una verdadera “milla de oro” de la cultura y la formación en la ciudad, que, como fue nuestra ambición desde antiguo, se 
verá complementada con una gran biblioteca universitaria, espacios hábiles para la formación, la investigación, el acceso a la 
información, o la enseñanza de idiomas a estudiantes Erasmus y de movilidad no europea, y otras actividades universitarias y 
socioculturales, que servirán de rótula y dinamo para las que ya se realizan en su entorno y para un espacio central en la ciudad.
Nos felicitamos por ello, tanto como agradecemos el público apoyo que el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación Provincial han 
prestado a esta iniciativa, que no hubiera sido posible sin la generosa visión del Banco de Sabadell y de su dirección territorial, 
con Jaime Matas al frente, y de la Fundación Sabadell, a cargo de Miquel Molins, que con la cesión del edificio por un periodo 
de diez años y su colaboración han hecho posible el logro de un objetivo largamente perseguido por la Universidad de Alicante. 



A todos ellos, gracias, en la seguridad de que responderemos a la confianza mostrada con la estricta atención a los compromisos 
asumidos.
Para finalizar este acto histórico en este nuevo “Espacio del conocimiento socialmente responsable” de la Universidad de Alicante, 
donde hoy fortalecemos nuestro compromiso social con la Ciudad de Alicante, quisiera reiterar nuestra más sincera felicitación y 
agradecimiento al profesor Tortella, por su apoyo a la Universidad de Alicante y por su compromiso con la educación superior, 
con la ciencia, con la academia, con la cultura y con el saber universal.
Muchas gracias y buenos días!
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Eusebio Sempere 1984
José Pérez Llorca 1984

Francisco Orts Llorca 1984
Alberto Sols García 1984

Russell P. Sebold 1984
Juan Gil-Albert 1985

José María Soler 1985
Severo Ochoa 1986

Antonio Hernández Gil 1986
Abel Agambeguian 1989
Joaquín Rodrigo 1989

Germà Colón Domènech 1990
José María Azcárate y Rístori 1991

Andreu Mas-Colell 1991
Juan Antonio Samaranch Torelló 1992

Manuel Alvar López 1993
Erwin Neher 1993

Bert Sakmann 1993
Jean Maurice Clavilier 1994
Antonio López Gómez 1995

Jesús García Fernández 1995
Jacques Santer 1995

Enrique Llobregat Conesa 1995
William Cooper 1995
Eduardo Chillida 1996
Mario Benedetti 1997

Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón 1998
Enrique Fuentes Quintana 1998

Luis Ángel Rojo Duque 1998
Juan Velarde Fuertes 1998
Elías J. Corey 1999
Ramon Margalef i López 1999
Enric Valor i Vives 1999
Bernard Vincent 2000
Ignacio Bosque Muñoz 2000
Humberto López Morales 2000
Tyrrell Rockafellar 2000
Manuel Valdivia Ureña 2000
Gonzalo Halffter Sala 2000
Eduardo S. Schwartz 2001
Johan Galtung 2002
Immanuel Wallerstein 2002
Alonso Zamora Vicente 2002
Miquel Batllori i Munné 2002
Antoni M. Badia i Margarit 2002
Robert Marrast 2002
Ryoji Noyori 2003
Manuel Albaladejo 2003
William F. Sharpe 2003
José María Bengoa Lecanda 2004
M.ª Carmen Andrade Perdrix 2006
Antonio García Berrio 2006 
Pedro Martínez Montávez 2006
Muhammad Yunus 2006
Alan Heeger 2007
Robert Alexy 2008



Eugenio Bulygin 2008 

Elías Díaz García 2008 

Ernesto Garzón Valdés 2008

Mario Vargas Llosa 2008

Boris Mordukhovich 2009

Jane Goodall 2009

André Clas 2010

Manuel Seco Reymundo 2010

Avelino Corma Canós 2011

Ramon Pelegero Sanchis 2011

Deborah Duen Ling Chung 2011

Alan Loddon Yuille 2011

José Luis García Delgado 2011

Eusebio Leal Spengler 2011
Marilyn Cochran-Smith 2012
Linda Darling-Hammond 2012 
Gloria Ladson-Billings 2012
Filippo Coarelli 2012
Carlos de Cabo Martín 2012
Daniel Pauly 2013
Tomàs Llorens Serra 2013
Consuelo López Nomdedeu 2014
Afaf I. Meleis 2014
Gérard Dufour 2014
Gérard Chastagnaret 2014
José Luis Romanillos Vega 2014
Gabriel Tortella Casares 2014


