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Es pot saber si les societats no-feudals podien evolucionar autbno- 
mament cap al capitalisme? La resposta 6s no. Perb no és un no sec; és 
una negativa gravida d'implicacions i problemes. Pregunta i resposta 
varen ser formulades per primera vegada per Pau1 Hirstl a una llarga 
ressenya de dos llibres de Perry Anderson2. e s  justament P. Anderson 
qui sumaritza més articuladament les diverses nocions -alguna d'elles 
procedent del "medievalismeJ' tradicional3 -de l'excepcionalitat his- 
tbrica del feudalisme europeu i de la també excepcionalitat histbrica 
del capitalisme. Es tractaria, doncs, d'un antecedent genealbgic excep- 
cional per a un resultat excepcional. P. Anderson, tot i que té, prou 
justificadament, dubtes, gosa tanmateix perllongar encara més aquesta 
singularitat assenyalant que el seu fonament 'I..surely lies in the per- 
durable inheritance of classical a n t i q ~ i t ~ " ~ .  Així, com comenta P. 
Hirst, "la genealogia del feudalisme occidental és la condició central i 
específica de la genesi del capitalisme. El capitalisme és el producte 
d'una ginesi única que se'n va enrera fins el món roma"'. El capitalis- ' 

me és, doncs, el resultat de condicions histbriques úniques i irrepeti- 
bles. Prbpiament no és, doncs, una formació social universal sinó que 
el seu desenvolupament -des de SAntiguitat i passant pel feudalisme- 
ve a ser la solució culminant d'una "historia singular i P. Hirst 
s'adona d'on porta necessiiriament aquesta mena d'especulació sobre 
orígens i singularitats irrepetibles: 'I.. This story (la de I'Occident sin- 
gular) has a general significance, for the unique pattern o f  develop- 
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ment of the West is nothing less than the development o f  history 
itself: Capitalism in subordinating the globe to its economic and politi- 
cal relations creates world history and universality. History is the his- 
tory o f  the origin and universalisation of  capitalism. All other patterns 
of  development exist as histories only relative to  the history of capita- 
lism. They exist as evidences of arrested development of conquered 
divergence. The unique becomes the universal.'" Per l'esquerra s'ha 
arribat al mateix discurs idealista de la més tradicional dreta europea. 
A aquest lloc d'enderrocs, a aquesta terra eixorca, condueix justament 
un discurs que mescla orígens singulars, ancestres excepcionals i cate- 
gories histbriques tan fosques i inconsistents com "antiquity". Curio- 
sament i significativament la reducció del problema a una genealogia 
excepcional que fa P. Anderson és, de fet, una prictica rutiniria en els 
entebanadors Departaments d'Histbria on, en els primers cursos, es 
convida els estudiants a identificar-se amb la histbria d'occident, des 
del "miracle grec" fins als ferrocarrils, la seguretat social i la democri- 
cia parlamentiria, com si es tractés d'una línia contínua de desenvolu- 
pament. He de confessar que he fet assignatures d'aquest tipus tant als 
Estats Units -amb el nom de Suwey o f  Western Civilisation com, 
aquí, a Bellaterra, sota la rúbrica de Evolución Histórica de Occiden- 
te8 ,  suggerint tota mena de futurs petits executius, oficinistes i aturats 
il.lustrats, identitats engrescadores amb Grkcia, Roma, la filosofia, el 
cristianisme, la missió civilitzadora, el descobriment d'Amkrica, etc., 
etc. Fins i tot, al Col.legi Universitari de Girona vaig haver d'oferir la 
monstruosa vinculació al director i sotsdirector de la presó i a dos "de- 
legados del Movimiento". P. Anderson, doncs, ha topat de debb amb 
el corrent més tradicional i trivial del conservadorisme provincii euro- 
peu. 

Per altra part, el fet innegable de la capacitat del capitalisme per a 
destruir totes les altres societats i l'impuls a esdevenir l'única societat 
histbricament possible han suposat la interrupció de totes les altres 
possibles línies evolutives i transformadores d'aquestes societats. Així, 
doncs, la pregunta que posa en moviment tota l'especulació de P. An- 
derson -per quk el capitalisme es desenvolupa només a Occident?-, 
en rigor, no es pot plantejar. P. Hirst assenyala que preguntar per quC 
el capitalisme es desenvolupi primer a Occident és justament plantejar 
la qüestió evitada per P. Anderson9. Exclou, per comeqar, la possibili- 
tat que el capitalisme pogués només sorgir de l'ancestre excepcional 
que fora el feudalisme. D'alguna manera retorna la qüestió al camp de 
l'analisi histbrica que li és prbpia. Perb cal admetre, com observa P. 
Hirst, que tanmateix la qüestió de la prioritat condueix a "an equally 
escantialistic and teleological definition o f  an object of investigation. 
Again the mode o f  proof o f  the necessity o f  priority must be some 



forn of speculative empiricism or un ideal i~m'"~.  Tot i així la pregun- 
ta suposa un allunyament considerable del baf idealista de la genealo- 
gia proposada per P. Anderson i fa ben palesa la necessitat d'una recer- 
ca histbrica, fins ara poc existent i poc consistent, sobre les societats 
no-europees les capacitats d'evolució autbnoma de les quals foren des- 
tru'ides per l'imperialisme i la formació del mercat capitalista mundial. 
Fa poc Catherine Coquery-Vidrovitch, tot revisant la qüestió de l'es- 
cassesa d'estudis histbrics concrets sobre les societats no-europees, in- 
sistí, i sembla sense conCixer el treball de P. Hirst, que ':..si la naissan- 
ce du mode de production capitaliste en Europe es demeurée un fait 
exceptionnel, ce n'est pas que les conditions en Occident étaient uni- 
ques, c'est-ddire irréalisables ailleurs: c'est que I'Europe étaient, tout 
simplement, la premi8re a d8norer les au tres. .. " l 1  . 

La recerca histbrica sobre les societats no-europees parteix, en ge- 
neral, dels equívocs, ideolbgicament promoguts, de la colonització eu- 
ropea, desigual en intensitat i duració regionals perb que aconsegueix 
imposar arreu una mateixa perspectiva analítica i cultural. Aquesta 
perspectiva condiciona tant la recerca indigena -sotmesa també ante- 
riorment a limitacions ideolbgiques internes- com a la imperial. Tot 
aixb hauria de ser ben sabut i tingut en compte i no només acceptat 
com una consigna propagada a partir de lectures de tercera i quarta mA 
la incidbncia de les quals entre els historiadors universitaris és gairebé 
nul.la. 

La recerca histbrica sobre les societats no-europees, després dels 
moments inicials subsegüents a la ' ~ e s c ~ l o n i t z a c i d " ~ ~ ,  s'ha anat cen- 
trant, a partir, diguem-ne de 1970, entorn de dos eixos: 1 ) el caracter 
no-feudal d'aquestes societats, i 2) l'estructura de 1'Estat i de la seva 
fiscalitat com a la forma fonamental de fer patent el poder politic, 
com a hnic contingut real d'aquest poder. Obviament aquests dos ei- 
xos estan articulats. En rigor es tracta de dues etapes de la mateixa re- 
cerca. L'esforq per a identificar correctament el caricter de les socie- 
tats no-europees era una exigkncia prCvia a tota recerca atCs que tant el 
caracter feudal d'aquestes societats com la necessitat d'una etapa feu- 
dal per a totes les societats havia estat postulada des de la perspectiva 
imperial. Basti citar, per exemple, D. Randall-Mac Iner Mediaeval Rho- 
desia13 i el confusissim llibre de J.   om bard'^. La crítica a l'eurocen- 
trisme explícit d'ambdues posicions ha estat devastadora. Totes les 
subtils conflukncies entre posicions de "dreta" i d7"esquerra" s'han 
posat al descobert. Fins i tot l'aparent contradicció entre la tradició 
histbrica del medievalisme burg& per a qui la societat feudal "est fille 
de I'Occident"15, i ben pubilla, a sobre, i el caracter universal d'aques- 
ta etapa de la histbria europea convertida en etapa de totes les socie- 
tats histbriques és clarament només una refracció de la perspectiva im- 
perial. 
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La reacció es va anar produint des d'aproximadament el 1965 per 
a consolidar-se al llarg de la desena de 1970-1980. e s  una reacció que 
integra tant la recerca indigena post-colonial més viva com certs sec- 
tors acadkmics occidentals. L'objecte d'aquesta reacció s'estén també 
a les societats antigues com Xina, Mesopotdmia, Iran, Egipte o Bizan- 
ci16. Els resultats són, en general, sblids. No res se n'extreu d'analitzar 
la histbria africana, isldmica o asiatica a partir del concepte de feudalis- 
me. L'única disputa seriosa queda, doncs, redulda a Bizanci. 

Tanmateix certs "moments feudals", per dir-ho així, eren discerni- 
bles sobretot a certes societats musulmanes i asidtiques. Aquests "mo- 
ments" eren sempre efimers, perb. Quan desapareixia la fiscalitat esta- 
tal sorgien senyors de renda controlant de prop les unitats administra- 
tives o, senzillament, societats comarcals. Chris Wickham s'ha plantejat 
la qüestió en dos articles que contribueixen enormement a aclarir les 
coses1*. Per a C. Wickham la colisió gairebé constant entre la renda i la 
taxa, com a expressió de dues formes de captar l'excedent camperol, 
és la clau que permet entendre l'aparició espasmbdica de "moments 
feudals" a societats fortament estratificades i, a la vegada, l'hegemonia 
indiscutible que les relacions socials feudals aconseguiren a l'occident 
europeu. Per primera vegada la qüestió se situa més enlld de les cab& 
ries legalistes que acompanyen habitualment el debat. 

Per a C. Wickham el contrast entre renda i taxa, on cadascuna for- 
ma es hegembnica, rau "en la distancia social i en el contr01'"~. Torna- 
ré sobre aixb més endavant. El que m'interessa ara és fer notar que, 
justament, aquells "moments feudals" són efímers a causa de la capa- 
citat de recuperació de l'Estat, diguem-ne, oriental, que aconsegueix 
de reestructurar de bell nou la fiscalitat centralitzada enquadrant els 
senyors de renda dins la burocracia estatal o, senzillament, eliminant- 
10s. El cas de la Xina és sens dubte el més e s p e c t a ~ u l a r ~ ~ .  Peter 
Garnsey ja va observar, fent una adequada comparació entre l'lmperi 
roma occidental i l'estat xin& de l'kpoca, que l'única solució per a Ro- 
ma era de destruir els grans dominis privats: L'estat xines ho va fer 
'%ut  no late Roman emperor had the requisite power or the ~ i 1 1 " ~ ~  
per fer-ho. 

La qüestió, doncs, de la fiscalitat i, per tant, de l'estat remet cons- 
tantment al procés de treball pages, a la seva organització i a la seva au- 
tonomia. Per aixb l'estudi tant de la fiscalitat imperial romana com de 
les distintes fiscalitats asidtiques i musulmanes són imprescindibles per 
poder anar precisant les diferencies i el desenvolupament social diver- 
gent. Ultra aixb convé advertir que els qui teoritzen avui aquestes dife- 
rbncies són a la vegada practicants de la recerca histbrica i no formalit- 
zadors estructuralistes ni assagistes especialitzats a interpretar treballs 
d'altri. 



Els treballs de Walter G ~ f f a r t ~ ~  i Jean D ~ r l i a t ~ ~  deixen ben clar 
que la perduració de l'organització fiscal tardoimperial romana, tant 
en els seus esquemes mecanics com en el variat lexic, fou més llarga del 
que sempre s'havia suposat endinsant-se, al menys, fins el segle VI124. 
L'estat roma havia generat les úniques tradicions de cultura política de 
tal manera que tot i ser absent l'única forma de mantenir nivells polí- 
tics públics, per tenues que fossin, era mantenir també els esquemes 
fiscals tardoimperials. També, com recorda C. W i ~ k h a m ~ ~ ,  l'estratifica- 
ció social havia estat produ'ida i organitzada des de 1'Estat; l'estratifi- 
caci6 del grup aristocratic, és clar, en categories i titols oficials buro- 
critics que permetien accessos desiguals als recursos adquirits a través 
del procés fiscal. Els pagesos naturalment quedaven estrictament i úni- 
cament lligats a Sestat a través de la taxa. 

En el fons la fiscalitat imperial romana i les fiscalitats orientals26 i 
són identiques tant en els seus objectius com en els seus 

procediments. L'objectiu essencial, sinó únic, és el de ser un sistema 
fiscal tan compacte com per a no deixar espais per on puguin esmu- 
nyir-se poders intermedis induint a la formació de sectors privatitza- 
dors de riquesa, provinent de renda. 

Justament, doncs, és la irreparable ruptura de la fiscalitat i de l'es- 
tat a qui: abastia, a Occident, l'excepcional, el trencament de la norma 
que necessita d'explicació. Aquesta qüestió ja va ser plantejada per Sa- 
mir Amin en la teorització dels modus de producció tributari caracte- 
ritzat per l'organització de la societat en dues classes essencials: "els 
camperols organitzats en comunitats i la classe dominant que monopo- 
litza les funcions dYorganitzaci6 politica de la societat i imposa un tri- 
but (no comercial) a les comunitats  rural^''^^. La recerca sobre siste- 
mes fiscals ha permes fer una adequada contrastació de la teoria. Kosei 
Morimoto, per exemple, conclou el seu estudi sobre la fiscalitat omeia, 
primer, i abbasida, després, afirmant que les relacions socials fonamen- 
tals eren les que hi havia entre l'estat i els camperols; les tributaries, 
doncs29. La teoria també ha ajudat a formular un model que fa entene- 
dora l'organització social de l'espai a sharq-al-Andalus on la presencia 
d'aquestes comunitats pageses, "basades en elgrup parenta1 agnatici de 
cardcter ~ t ' d n i c " ~ ~ ,  esta associada a fortaleses de refugi (husun). L'ab- 
sencia de senyors i la vinculació tributaria amb l'estat (sultan) islhmic 
són altres trets característics del model. En els sistemes tributaris l'es- 
tat absorbeix l'aristocrhcia convertint-la en burocrhcia, de tal manera 
que el poder i la riquesa emanen només de l'estat31. Sorpren, doncs, 
que, justament, la descripció que fa Carme Barceló de l"'aristocracia 
militar, política i cultural" d'una 'klasse social que constituia els qua- 
dres dirigents de I'Estat i posseia no solament molins sind també pro- 
pietats rurals més o menys grans"32 serveixi a rautora per dubtar de la 
pertinenqa d'entendre la societat de sharq-al-Andalus a partir del con- 
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cepte de sistema tributari. Precisament la seva descripció coincideix 
amb restablerta per S. Amin i acceptada per P. Guichard, C. 
W i ~ k h a m ~ ~  i jo mateix. Tal vegada la confusió es deu al fet que aques- 
ta aristocracia política posseeixi terres. Certament ho fa. Pcrb aquesta 
possessió mai no té caricter exclusiu ni l'escala de possessió no és prou 
gran com per determinar hegembnicament la forma principal de con- 
trol del procés de treball pag6s que continua essent decidit fonamen- 
talment pels grups camperols. 

Els assentaments camperols a al-Andalus apareixen ja en el docu- 
medt fiscal més antic fins ara conegut en la forma d'alqueria (karya) 
que suposa una certa organització col.lectiva del treball. Es tracta de 
la recol.lecció fiscal de la iqlim de Cbrdova d'un any situat entre 180- 
2061796-822 i 206-2381822-852. Malauradament no es pot precisar 
més, per ara, en qu6 consistia aquesta organització col-lectiva de les 
773 alqueries que formen el districte fiscal i administratiu (iqlim) de 
C b r d ~ v a ~ ~ .  La taxació d'aquestes alqueries sembla que era forqa supor- 
table; el que és segur, perb, és que entre l'estat omeia i les alqueries 
sols hi havia una altra instancia de poder. l?s clar que la zona de Cbrdo- 
va era justament on l'escala de centralització estatal era més gran i pot- 
ser no sigui un indicador exacte del que passava arreu. L'expansió, pe- 
rb, d'aquesta escala de centralització implicava l'extinció de totes les 
formes de captació de renda. Aquest conflicte és el que origina les re- 
voltes de la Banu Hatsun que es qualifica a si mateix de rabb, senyor3'. 
L'estat bloqueja qualsevol formació de sectors privatitzadors de rique- 
sa; sempre que pot, és clar, Perb no sempre i necessariament la impo- 
t6ncia de l'estat és deguda a una crisi fiscal. Kajsa Ekholm i Jonathan 
Frieman han assenyalat que justament la crisi pot venir quan els ingres- 
sos fiscals creixen més lentament que la mateixa acumulació de riquesa 
p r ~ d u ' i d a ~ ~ .  

Aquesta ineficacia estatal permetra forqosament raparició de sec- 
tors privatitzadors que aniran reduint l'escala de la centralització, fent 
aixi inevitable la fragmentació política. 

L'estat oriental permet, doncs, l'existkncia de comunitats de page- 
sos organitzades entorn del parentiu -tribus, clans- i que tenen rau- 
tonomia per decidir el seu procés de treball: on, com, quan es treballa 
i qu6 es produeix. L'estat oriental és distant i no té cap vinculació es- 
tructural ni amb el procés de treball ni amb el de la p r o d ~ c c i ó ~ ~ .  A la 
vegada aquesta autonomia en organitzar el procés de treball s'expressa 
socialment en el manteniment de sistemes d'identificació social i cultu- 
ral i en, sobretot, el caracter genealbgic amb qui: s'ordena el territori. 
El feudalisme, en canvi, sotmet aquestes comunitats a una progressi- 
va reducció fins arribar a unitats petites com la família nuclear amb 
nul.la capacitat de resist6ncia política davant la demanda feudal de 
renda. Jack Goody ha remarcat el paper fonamental del catolicisme en 



la ruptura de les organitzacions socials basades en el parentiu i en la 
imposició d'un model familiar empoquit que implica una indefensió 
creixent contra l'avidesa feudal, l'església catblica inclosa3". Aixi, 
doncs, les comunitats camperoles "orientals" estan en millors condi- 
cions per a limitar les demandes d'excedents que els fa l'estat en forma 
de taxa que els camperols ''occidentals" enfront de l'exigencia de ren- 
da que els fan els feudals. Perb aquesta no és l'única diferkncia. C. 
Wickham ha romput definitivament amb la vella tradició de descriure 
la producció i entrega d'excedent per part dels camperols com a "coer- 
ci6 extrae~onomica"~~.  Per a C. Wickham3' la taxa i la renda suposen 
distancies diferents entre el dominador i el procés de treball camperol. 
L'estat "Oriental" no té cap immisciCncia substantiva en el procés de 
treball ni en la selecció de la producció; es limita a recollir les taxes i a 
emetre moneda que asseguri la prbxima recollida. En canvi els feudals 
controlen el procés de treball i la producció de més a prop; a través de 
la demanda de rendes exerceixen un poder local, petit -en relació al 
poder "oriental"- minuciós, vigilant: deu pernils, quatre formatges, 
tant de blat, tant de vi i tant d'oli, quatre dies de treball per les messes, 
etc ... 

A través de les rendes, doncs, dirigeixen la producció, seleccionen 
els productes i disciplinen el procés de treball per tal de fer-10 més 
efectiu des dels seus interessos. Són, doncs, relacions de poder absolut, 
de poder cru. La violCncia és la que funda les relacions socials. I són els 
"drets" senyorials els que delimiten l'area agrícola dominada, l'espai 
de poder feudal. P Bonnassie ha mostrat amb l'exemple catala com els 
feudals construeixen el seu espai amb la punta de l ' e ~ p a s a ~ ~  i com és 
d'estructurant la seva violencia. 

En canvi, el "poder absolut" atribult a l'estat "oriental" és, en ri- 
gor, un poder forqa limitat per altres instancies; des d'una cultura polí- 
tica que exigeix de l'estat una practica fiscal -el contingut politic de 
l'estat antic- legítima fins al reconeixement de la forqa de la resistCn- 
cia' tribal passant per les complicades relacions amb els cossos d'ex- 
perts religiosos, com en el cas de l'lslam, amb capacitat d70rganitzar 
moviments antiestatals. 

Aixi, doncs, l'abat de Sant Cugat tenia més poder absolut que 
qualsevol dels sobirans "orientals" envoltats d'una espessa i complexa 
burocracia que també tendeix a limitar el poder del sobira. 

Hi ha una gran qüestió a plantejar. Es tracta de saber si justament 
la disciplina del procés de treball efectuada pels feudals condueix a 
formes més avanqades de desenvolupament econbmic. Dit d'una altra 
manera, fins a quin punt els límits solidaris a la capacitat de pressió se- 
nyorial són la causa del manteniment de processos de treball poc pro- 
ductius. La recerca de Harbans Mukhya sobre l'fndia41 sembla insinuar 
una resposta afirmativa a la darrera pregunta. En efecte, el control 
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camperol sobre el seu procés de producció té com a conseqü6ncia. se- 
gons H. Mukhya, un estancament de tot el sistema productiu at6s que 
elimina els conflictes socials aguts que suposadament encoratgen can- 
vis significatius. L'autonomia pagesa seria castigada, doncs, amb l'in- 
fern etern de l'estancarnent i l'endarreriment. La solució feudal conti- 
nuaria aixf essent postulada com l'excepcionalitat exitosa, la bona sor- 
tida cap al desenvolupament. Tanmateix, perb, on hagués condu'it fi- 
nalment aquest suposat estancament "Oriental" de no haver-se desen- 
volupat les relacions socials capitalistes des del feudalisme a Europa no 
es pot saber. I tampoc no es pot saber si aquest suposat estancament 
"oriental" no tingués més sortida que la reproducció perenne d'aquest 
estancament. 
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