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fc>» •PSÍ l^ l iWBat *^wBBtip»Bi# a íMP* ^pBPtowB* W ^ ^ F ^ I B J P B B * • W B * ™ a^WP* ^ IBBBPWPPi^^WWP ^WBSBBHtoBí BP* *»^BP*ajjpBP ^•PSP BBI 

M I M étptctToittt, s'inaereu lit pit to tí model dt oajiainiinl urba-industrtol l, tn 
aauest marc. ari stony its tnvtotormtctons analtos dtit datntra oentr I M , La 
mart dafc out. dones, te t i M M dt It revolució industrial, t i met no da to 
industnaftzació, i, dt rtlop. to contribució, acavt § passiva, dt ragncutiura (1). 

Sovint * "ha oree corn t oatró dt ftttftfirli t i model twtawir. ner a to revolució 
industrial < t i modal fr«»Aa ntf t It revolució buroaea. I an aoueat sentit, iaa 
Gomoaraoom ton fwinttt En to metetea t o n dt Man nam oalata It tendencia 

ap B^«BJ^*BjpwewipBBi "tPtF BJBI BaaBBjBar BjwjP4î w t̂F*"̂ wBaPBWto B W B ^ BJPBMP BP*™BBP^W# • *BPBPapawBP* BpaBP B^BBJMP 

comtnun» poi»« a la sftuackS f ranctta Tanmatea. to watt dt palto* no tartan 
perquè ttguir tot se-ves ampiantes I, t i qua és mat reaolutju, aneara qua ho 
haouatain voiout. no ñaouaatki ooout tar-no B desenvosJDarnent dti captaksmt 
aPtt sp*%Ft^iiwpa^ BS pwpjs*p* VPSF WBat <̂pa#e PfcPtoî Bjp* B B B*BBP^BWP^P^I^IPBPBF ^IPB* apBBSPBt •PaPBP BPB^*^P | BP>pap*B^BiPa$ aPBP 

trancase canviaren radcalmeot tot ratoctont tconornKjues I ti mapa poWe dtl 
mon. 

La transformació da to Gran Bratanya an at gran arsanai Industrial generava duns 
rtacciont aparanmant contradtíones paro, al cap i la fi, cornptomantanes to 
concentració dt to propietat da to tona, 'expropiació pagesa I to seva 
pretotartzacló a tscala nacional. I al ha industrial a Meato «ntamaacnal El sat di 
Nndia as parad^miHc, En atoas parautos, ai nagod ara irrpcrtar malarias 
primaras, I tn»a alas ato productos afrtpetot, i axporttr productos manutacJutats l 
an aquast santí, to construcció dt l'impari cotontal tou. sans dubtat, to savt obra 
maata, contintaoa amb sagacitat a parar dt to constsució da to Xornrronwaatlh* 

El Congrés dt Vtona imtntt rtcomposar andabadas us figuras gaornatriqua!» 
dun catdoscopi saocatot pais axtrcits napotoonics Malgrat tot rant^craat navii 
apras to *có I antva arronsant to corda cada cop qua Ubava El dtsanvokjpamam 
%^̂ p -aPw * at^aBpWii^* ̂ to %í̂ tT •iB'%pwaaíBiíBfcF tjptjp^s^^pa«î aBMB'to SB ^wtBaBBt •BBWB' âBaBhWB* w<wtoi W<F« WBPPWB*» W B B ™ ' ^ P * WI %PB 

to capacitat dt raatotanoia dt tos torcas dt l'Artc Raojm, atari com da to capaotat 
a#^P "B^B^BBt^P* Wü^Hto# BJRlBatBjMBaaB •*'BjBtoJr 9IMM^^BJMPBB|PBJI wf WyBjP» B ^ ^ B M Í B B H B J I B t " " t o # * BBw ^SBW WiR t tiBH^ ' W P 

comunitats pageses I as qua to gestacirt del capJMama as un procés aoonome i 
técnc paró, etsanoaimant. social 
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L M receroues reastzadet. tol seauM Vlar. sobra Its transformadors aojarlas 
estatofws CU Sel -cents apunten a una especialització dels conreus, principalment 
lit la vinya» un mas gran dinamisme iftl mercat i una Incipient manufactura. 

B creixement economic s'tttroncà amb la guarní del trancas, • cava! del 
Stt-conts i VuK-cents. L'txerct d'ocupació, detbatettà. antra d'altres coses, to 
natxant irttaastructura industrial. Malgrat ravoftamtnt de to Constitució de 18121 to 
™â fcp* s#SfSpa*F BBMâ BNĵ BajevflBRpji ejaeeejei" sjaaa** F » P B W " ™ F ejMHFapvssv apap * W J ^ s*a(Fg sesa •F·^IH·WSWÍPP aa *se eajtaiewajpsaaiMPiF 

da tot inettucions feudals I r estaPameni de la orootots! absoluta de to tem • oartir 
de mesures com: to supressió de tos ordres monàstiques, to Desamortització 
eclesiàstica i. mis tard. dvil.la tffwtM deia tenvorijv i de tos vinculacions 
fautorització del tancament de finques, rabotidó del detme i les primicies. 

a» aaas* eiipaeasap* as apaasaassjseeas aHajflaa sew» ajpasajpaa' seaâ iBaapepasp s^** sa* atPapawaw v»s#ssaejp^B*»™pe ai aiaaBaiffeaaaaaap 

d'una Catalunya convertida ari to "fabrica ¿"Espanya", paro no reté. mat antt 
d'algunes zones del litoral i properes ato nuclis urbans, als aUdents i inversions 
adients par a to seva modernització tecnològica l productiva. 

VJaoricutura contribuí dedsivarnent a fartancada de to industrialització a 
catafcjnya I també, an canvi, resta pogressivameni endarrerida a matura que 
aguata avançava. DM d'una altra manara, qua al desenvolupament industrial del 
vui-centf. desorés d'absorbir bona Dart del ootenciaJ de creixement de 
ragricutura, no generé ato estimuis suficients com par a determinar 
tfanttormtctont generalitzades en el món agrari. En dennüva, to revolució 
industrial I to revolució agrària, ok» dat fttoftvtome amb què nan cf ésser emprades 
aquestes expressions, no as donaran stiwlsniamenf. (J. MALUQUER, p. 201) 

El cas català dint rEstat espanyol pot comparar-se al del Piemont raspéete 
rEstat taka. Totes dues zonas faran to funció de locomotores del desenvolupament 
industrial, d'unificació del mercat estatal, d'esperonar, al capdavall, el überalisme 
econòmic i potto. El Piemont tingué to teva oportunitat amb to construcció de 
rEstat Unitari talà i Catalunya amb al plantejament d'una República Federal I 
Democràtica durant ai sexenro revolucionari. El Congrés dato Diputats de to 
Rapubtsa espanyola, amb al Pam Repubicà Federal al Govem. aprovarà, l'any 
1873, una lei declaran» redtfrtbtes totes tos pensions I rendes que afectaven a to 
propietat tomobte I antra ests to 'rabassa morta" La LLeí tou impugnada par 
rinsttut Agrícola Català de Sant toldre (tocsf) I derrocada desorés dol cop d'Estat 
del general Pavia. 
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B •Wmt&wim" tasa i to Restauració espanyola aíaiconaren ta revolució 
burgesa rr^n;ant un cwrpnxriís amb let veies » c * ^ 
que Gramtd defW com a "reveJueto passive*. Fou una apoto motivada, sens 
dubtat, pat deterrvolupament de tos torca» productivas Kernes part», ktstottm m 
cop més, també ptf las circumstinciat intamacionais, qua, avidanmont, ja no aran 
tas cto la conjuntura del 1848. La burgesie tntarnacionai pastara a tai detersiva 
dívantlanpartar»votuc3C)riimda)protataianal(2). 

Partor da burgesia és parlar da podar, i parlar da podar, en darrera Instancia, és 

riacsi. considerava un atac directa al dret legión da prooietat las opinions d"en Pi i 
Margan exposades a las Cons Consttuents (1869) I las propostes togtotoliras dais 
FederaJa durant la ReoúbMca. Modest Ueó ho deia. das da la Reviata de Hacai. 
tente cato a !s I M W M *tm nmninrtBrl as inviolable a tscatlabJs* La buroetta 
aoràrto catalana nn rotava an <Mi*f to fttfleeeaji de la ifanfjytacfó car*1*1**1* *** 
ragncuftura. si mas no da to seva modernització tecnològica, alto que la treta da 
poaaguara ara íes nees coi.ieciMstes i sis laants oe iHocaacar ai traooonaj i 
sagrat dret da successió hereditaria. 

"Donde quiera que encontrarnos sociedades organizada* ramos an atas al 
regimen de to propiedad todMdual, y soto la wmunidad y aúr. r««a caerlos limites, 
en tos pueblos pastoras nómadas siempre; soeisdad rudimentaria cuyas ventajas, 
asi para el conjunto como para tos individuos, puedan apreciarse an algunas de tos 
tribus de Africa con tos que nuestros presidios y to guerra del 5§ nos han puesto an 
contacto.La comunidad to ramos también en tos pueblos salvajes de Mica y det 
Nuevo Mundopero ni uno soto de asos pueblos ha pasado al astado de 
dviazación, sin entrar en al régimen opuesto, y soto con la propiedad IndMduai na 
progresado" (dat par M CAMINAL, 1985, p. 48) 

La burgesia agrària catalana acomboia el procés dssantortlzador da tos torres a 
mans de rEagtosto i deis Mumcpe, anl com to reconversió privada dato béns 
comunals Tot amb tot. allò que la distinguí da la resta ds rEstat i d'aRres zonas 
europeas tou l'opció de traure i excedent dus pagesos a través dels contractes de 
conreu El camp catato, doncs, no vtoqué ufi procés de prototertzactó a ¡'angtosa 
sino de desnaturattzaeid dato contractes de conrou errtHeutcs, prinapalment de 
rabassa morta, i d'extensió de to parearle. Las raons eran tf ordre economic i poWc. 
Pm un costal, l'emftteusi I to rabassa morta havien permès la roturado de noves 
torres i, concretament, l'especialització vitivinícola amb un cost ban. Par raltre, 
eren institucions mol arrelades, emparades per l'ordenament jurídic i consideradas 
intocables per les comunitats pageses, en el moment que, teòricament, s'ha de 
procedir a l'expropiació i concentració de la propietat. 
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•atol * tMSPWyW W|W|W SBWtol IPMMPWBWWBI Í Í ^ W ^0W* MMtoP̂ pMilMF ViH^*1i^PiMH§ ^WP WrHBS(¡ " W "IS^PSpwïaHpa·a Ï M 

mentenimsnt ca it via O M ooriractos oe conreu coma S«TOOSI penecta ture t< 
capita) l to torça dat trebaí Catalunya, al tan parer jportavt al ttny, rexempie de 
tot cota» ban tatas, tot basat <fa la prosperitat econòmica, to modernització dal 
paït l Wtaywwnto soctot La vto catalana defugia da tos rernincènctot feudals, senae 
caurt tn ai parany dat caciquisme o to perversitat sanat escrúpols del capitalisme 
setvatge A Catalunya, propietaris i pagesos as donaven to mi i ballaven una 

"...al revés (fallas contrades agriries d'Espanya, a tos da Catalunya no existia to 
diverslcació dintélaseos materials, ans al contrari. En atada, das da lato quatre 
aagtos al camperol s'havia acostumat a trebalar an comú amb ramo; de run era la 
tana I tos tandes, da ralru las eines, al tubal l bona part da la eoBa. D*tef 
sorgiren formes da drat an raprofllarnent de) sol que aneara avui son un símbol 
d'una eficaç col·laboració anua propietari i pasta. La mis important da totes és to 
"masovena", peculiaritat dal contracte da parcerto, que tn el Vuí-cants aconstgui 
una gran prevalença enfront oa íes lormas paras mas anugues, com ai cans 
sfrfMutfc i to rabassa morts*. (J. VICENS I VWES,p.i23) 

Las recents investigacions da Uorenç Ferrer sobre revolució da rtstructura da to 
propietat, dal domni directe i úta. ais segles XVIII i XIX referides a to Catalunya 
Vetta, concretament al Bages, aportan sufletonto elements com par a esvaní al 
miratge d'una Catalunya rural harmònica I igualitària. 

*Ets patas pagesos accediren a una terra -out no ara to seva- par to via dal 
contracte da rabassa morta que als garantia teòricament restabiftat i to 
permanència an aquesta. I dfc teòncamant parque al contracto as desvirtua 
progressivament, i el que era. en principi una catató da domtni úta as convertí 
finalment an arrandament oar oiantar vinva després d'un Drocés orooressiu da 
dagenaracaó dt to figura jurídica. Da tons, paro, i és el que marca to desigualat, 
r accés a to torra implicava estat* una relació aéxptotació amb ramo dal mas, que 
s'apoderava aaí d*una part da raxcedart pagat. Lharmoma. quan as dstrau una 
part da to coHa i to relació contracta) ampfjora, és to fletó jurídica d'algú qua ho 
vol veure atxf. (U FERRER, 1966. p. 128) 

La relació contractual del camp català da rabassa a to Catalunya Vstto o parcsita 
a seques a to Catalunya nova, ara to forma d'txptotacw. i no rúnica, a través dt to 
qual la burgesia agrària extreia fexsedent. Encara més, al costat da l'expteíació 
directa par part del propietari, caldria afegir rautoexptotació de tos tamlies 
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"El rafcessairt m acosóla t i ra quantitat m tenas suflctent per subvenir a I n 

ohüaaiòriaflwni at marcat i havia da vandra an una* conrJciofiB oua a l no 
Wl#r |MWMwTTWt «wTIl eJBw I t W W l P P » » , * W W I WPP W w i W I i w W • W*»WB? 1W^»*»»«|W*P**M WJMPW WW- • • •# 

tfaproflUratmaximlarnàtfob.afamB^ 

B desenvolupament del cáptateme at carry cataià es trovaba an un atzucac 
aparent, )a 9 » 1» eto propietaris podan presdrKfr deto cw*ractes c*> conreu, ni els 
enfisutes 0 rabassers tanton prou torça par • mitrar ato ámeos o accedir a la 
piaña propietat da Mi tena conreada. La efW agrària tinaecuiar obrirà tes portes al 
procés tfexoroptació i concentració da to propietat, però to resistència pagesa, 
tradkaonal i smrJcaJ, frenara el seu runt I» tins i lot» durart eto ariyt trenta, la truita 
stiaoués rmtmú afear. La fcJto oar to Drooiatat da to terra esdevinaué un *f*r* 
W • H|BiajajB»JPBF BjM^plB* JpWW** M i ^BPWBBI WW* »Bi W*WW*W»M* WW WJ» I W I W WWWWwW^pwW W * « n M H W > 

constani aaonacto social ai mon ruraj 1, mes amia, oa pcwizaoo an 1a voa powica 
catalana. Recordem. J mas no at otoer ¡uoat parto iai da contractas da conreu 
duran» ato anys trenta. 

"En efecte, la feblesa relativa de to noblesa catalana i to persistència de 
pràctiques com remflteusi I to rabassa morta qua garantien uns drets dato pagesos 
sobre to terra, al sistema dnaráncto, rhomooenelat i soKd&nlat de to comunitat 
pagesa, han permès consolidar una propietat page», que situarà el (amperolat en 
una posició de torça relativa on al moment decisiu del carrviqw i r^rmetrà fer front 
als Intents duna ràpida expropiació*. (R. GARRABOU i f! SERRA, p. 57) 

Las successrves ens» soonorréquas que paU to vticuttita inposstoilitaren al 
desenvolupament de tos empreses agràries capitalistes basades an to rtesltat de 
captat i raxsatantzario de to mà d'obra Das efaquesta perspectiva, cal interpretar 
to consolidació d'unes explotacions tamihars. amb torras proptos I, sovint, U"altres 
manadas soto contractes da conreu. El cooperativisme agrari, generalment 
tfeLtoboraao i consum, permetrà sobreviure tos explotacions familiars. Tanmateix, 
ban aviat al problema no serà to propietat judaica de to torra sino el control del 
marcat dato productes agrícoles i dais subministres necessaris par a to producció. 
Las classes dominants, doncs, renunciaran, an par,, a to batalla frontal dato 
contractes de conreu i aprofitaran als rnecantomes del mercat tos indústries 
agrolimentàries i qui iquas, pera extreure l'excedent de tos rendes agràries. 

"Acosta evolució vindria a confirmar tos testo sostingudes per una sèrie 
d'estudioses sobre el desenvolupament del capitalisme al camp en el sentit de 
mostrar que aquell no sempre passa psr un procés de concentració de to propietat i 
to consegüent proietarteació, sinó que l'absorció de l'excedent pagès en 
determinades formacions socials, resultat d una dinàmica determinada de la Ituüa 

149 



par Mi via dal subrraristra fit bent Industrials, sf 
da it carnaraaSzacto da nmfiinti t l fttc. at atflarnt finançar o Ml Maw» 
^P^p <PJH •^p*PF»*^p»lp^nllP^pWPPPflp'^^ ^ W BP* ̂ P ^ P W P ^ ^ " W | i ^ F * *™ip^r1| ^P1» V P ^ W w * * V M « ^ ^ ^ ^ ^ ¡ P ^ P — P̂" ^^P •PVPWwPJIPVP 

nil u n tari lint mtnrt i1t ítttaruofcriarnant «M»aa^« « I M >* < M W I 

dt detanació aut Mi traut t i caosar. (MMPA. D. 59) 

La indusmalttzació matuva dt»» tny» staanta vrt «I dtsnrvtfi curant dt Ms 
> indust'ial» I aarárta». ratoacutoclD del sel aoricoia. 1 la ntettattat *—<• coo 

melara t i ptocas dt daspartció dt Itt txpioiacíont tamaiars, al trtt* no 
tf part dais mat jovtt i Mi i 

i tiabtJut, la vta catalana dtl datanvolijrjanTaft dti copcaianx al cemp 

Drolatart7act6.nl It dal Mtrrnninrnri a Andalusia. artt> al marxansrtant dt crltnt 
•PVP^^pWPiPF ^"itMPPW^IP ]fc* •» ^ R fll^^F* íP^w^pBPPPBPJBpPJ^»7* PWF Wr ' ^ ^ ^ P V I P ^ · ï wBPJ'wPr ^ P * * * • • • * Pp^pw^P"»*rç^w»i( «p^p V WPWP» *BW 

Mwl Stfft tt iÉ^tfltá\-^MaiHUM^iMBUII^tt M^SBtf l f l^Mfe 4É^lltfBKtfiMpjtflBSlstfMi' flh É̂ fc MMBtt^tf^^ttv^ Mà) 

pnrn}. m ia uaaaga. mntiinsBM, re.... La via cauiana as 
rutHBadó dad conaaciti da conrau, potancMKió da Mi vía 

l par Mi subordnació al procés urba-ndustnaJ l al macal a travat dt 
laromtnada *apNnÉl8Ma" Una m daterta amb nguro**at par Qavtgnaud al 
Rossató (Catalunya Nordl I out aneara a*na da bastir ai P M > * » I 
* ^ P ^ i P W w ™ ^ ^ ^PTPPPBP^P» * J W " ^^pw^lPp • ^ W w**WP*P»Wi w * • * P W WP«BP^MP» W * * • * WiPWPBP** 

Tot tan lit mtantaram rtaarrliis la amatan a dot fit conductors comuna dal 

M accfiòfricamant avancatt al daaanvckioamaní I WPlÉPlpwWpw»WMPBp»*WP*w M V ^ ^ t W P < IWf «•PjPtPtf···'^WlppiPWP·^t^» W ' 

L'axolotadó Umaiar art l'aduattat aa ***** art un 
• * WP^ppWWP^PPJpraP P i^»*«^^^B»p ^P»» » S V M P ^ P > M ^ | W W *»^ÍW||PW 1^*» «P* * 

an al ditarna d ootar antra U dataoanciO o la mammaHat él a dir arara 
W » W * ^p™^w»»WBI I P ^Ippp^WIP" Wpwi^^P • • • V^Plp^MppVIP? ^H^^F WP » " • ***BBPatlP«WB^PWWPit W w "MI ^ IP^f * P * P * * ^ p 

rataalartzadó widlrtcit e fautotxplotaclo dt ragnoutura a tampa parcial Tot fa 
prtvturt,1 m*« an Ml ptraptdva da Itntrada vtgorda l"Ac¡a [Mm EuroQM qutt l 
Mur at a mant da la» tmprtsat agrària» capAatatt». MN tagumt al "modal 
eaMomttr, i qua Mi poblado activi agraria no auparara aanaMarnart al 5% 
L'agneullufi, dat da Mi ptrtpacttva aconòmea. aa trantiormari tn ur tubatetor dt 
la induUna química i) 

i ItiDosaició amb un oaotot introductori rafart al oalaatoa aarari dal 
Pnnclpaf i a Mi tata d*aspanato aooneiüca da ragneulura produtía a toa décadas 
ctntral» dal vufl-cant» L ocupació malar dat ganara! Franco asaanyaMtfa al tal 
cronològic dt dos pariodat daflmts par dut» Waas-torp l a larra pal qui Mi lalapMi" 
i "Voitm mm dt Mi tmm" D antuvi, paro, donam un cop du» a l tvoiució dt la 
pobMKáe activa catalana par tactor» da producció 
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18T7 4BB„1«6 56 

1900 429 266 53 221419 17 161.018 20 

1910 344 701 39 338 685 38 201.380 22 

10» 345163 34 431 142 41 253.750 24 

1930 321.245 17 612.262 SI 266507 22 

1940 329178 17 523.924 43 368.843 30 

1960 328 382 22 697.976 47 435.662 29 

1960 264 623 15 832.293 49 517.614 31 

1970 166.173 t 1.072.295 54 701 190 30 

1981 107.7» 5 886579 47 818533 43 

FONT. Prop* • P * * <* Tomàs Vkfrl. 1979, p. 204 (1877), Céman 0<fc»l d» 
üomtrao, inomna i Navtgaoon m aarc*- cot. iDnfflIlfi__tfiQOtall,QQ_aft 
£ttfaH,1888, p 70 (1900-1940) Amand Séez. Limmaim tlm C—fc—« ™,. 

(1081). 
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CAPfïïM fY 

El CADOQSCQñ Pf ÜMERRA, 

• 

En el principi la naturalesa, d morfologia I t i cima, determinaven la vida í «I 
paisatge.La gran apopeia da mona, a travte da ragricutura. ha estat to teva iluta 
par afaiconar-io a lat seves fftflffi«4iff B patsntpt da Catalunya ha astat, dones, 
mobtot das da f a aaglat par ka mi da mema I te «resutat dal aau procte restarte. 

CataJunva te un pad muntanyenc, amb muntanyes sagradas » *nbòiquas com 
ara al Canigó, la Pica d'Estats, Montsarrat. Montsià... Las sarraladas dats Ports da 
Basat, al Montsant, les muntanyes da Prades i al Montseny configuren respinada 
d'un pad coronat pals a u » Pfrtaeus. D'aquesta manera, to geografia na volgut 
•aparar to franja «oral de tos planes Interiors aplegades en r anomenada Depressió 
Central Catalana. Tanmateix, tos sones amb un relleu sense pandan] (inferior a S 
graus) son uns lots ubicats a to terra ferma del Segrià i el pla d'Urgell, els dos 
deltes del Llobregat i l'Ebre, rEmpordà I el camp de Tarragona. La resta dal territori 
presenta un relleu amb pendents erare ets cinc i ets vint graus i. en bona mesura, 
superiors ato vint graus. La pendant del reteu afecta directament la velocitat de tos 
aigües superficials i, per tant, l'erosió del sol, així com, per altra banda, es un factor 
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• « n a r i a l i f t aaaafWatM <Mw*«l» M f I t t SUBafJUaS COfYtadM S OBflir «*•<» CiTC 

E! sistama ctrcuiatori cfaigúts te teftnal par dues orant arterias transversals, al 
iwvtn i t i i'Ebrt. i una de tonotudinal. lormada pals Noaueres Rfcaoorcana i 
Pallaresa i §J Sagre. El Francolí i Gata, al Carnp da Tarragona, r Anota I t i 
Carderor. t rAnoi* I t i Bagas, al Tar, • rOaona, Salva, Girones I Empordà, i al 
Fkjvü i al IÈJCM. a t*FfflW*a wmwniaiwn im« manm lim w n — aiarmMm ftm §ÈmmmaÈm 

capitán. A mas a wat» eattrfa ala®* m cotonfczació dot dada» dat Uobragat I da 
rEbre ta construcdó da canalt da rae. com am al d*Uroal. I la riouasa d*aajlars a 
ta zona Moni. Tbt DWgat, fadttaria rexpansio dai regadiu i, par tant, (increment 

SUPERfíCIES RESPES P£R PROVÍNCIES (Hfl.) 

1860 % 1900 % 1963 % 

Barcelona 12 000 20(5) 14.100 10 (8) 24300 9(13) 

Gtrona 6300 11 (3) 7.700 S (7) 32 100 12(23) 

Uaida 27.000 47 (9) S2J00 69 (22) 144.100 55 (33) 

Tarragona 12400 21 (5) 19 600 14 (7) '59100 22(20) 

Catalunya 58300100(6)134 300100(14)259600100(24) 

FONT; Pròpia a partir da Garrabou-PujoJ. 1SS7, p. 48 (1860-1900) i Arman 
Estadístic da Catalunya. CIDC. W S (i»i3).Les dadas entre parèntesi expressen 
al percentatge da las larras de regadiu raspada al total da la tupen* loe conreada 
pro-vtneial. 
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La distribució dats oonreus dominants, realzada ptr flotar Mjjoral lony 1979. 
ans dona i r a primara ap«Dximaci6 al mosaic lit la Catalunya rural. Ela prats 
ataconarten lat faldes dala Pirmeus amb ai bettíà boví com a protagonista 

»—i»—»»» canviarà a favor ola la trüooia medterrània oavara-vinvmr-ametlar. 

%IP^FBJPIF*WP te™^as Í I^^P* wMe^aae U P ' î ff^^ ĵpBB Hp^r»*» vp v̂vMBpsaaMRaw^ ™ •p^e^p^^pe^ieae) *HBMBMapMRP •ÉPBI " ^e*WBw^*w*ïP 

aura un pastor I una «rana "Un pas entt féu al pastor/ un pat ansa Mu to rimar. 
U Cauúunva muriavanca 1 la Catalunya marinera. <*•— imatoas d*una oran 

tradtelé popular l mal no artístiques, awtttfltn d'aquesta manara a una tfntati falç 
«4 amorosa- sobra la otaria emoordanesa flanauetada al nord Del Pirineu i a levant 

» ^mw*m^i0wNm wn&H&wt ^m p w ü « a w«m^^*mBe^"aaBi •mP'*>ie>wwe»pmepBa m* *wi™w BJ^P* • wtwwe^p • wt W P » B I » 

pal MaJtafranT (X FÀBREGAS, 1967, p, 18) 

A la rattt da rErnpordà. al FUpoaés, la Garrotxa, al Gironès, la Serva, el Valles 
Ohantai i bona Dart da rOtona. dominará ala farraioas I al btat da moto. La 
pluviornatria tavorabla, no cal rjr-r», ajuda.Aquí al protagonista és al bastia porcl 
que oonara pau a i t t lamosas ootnarras o* inc. i anj Dooas, at ctar. 

Las hoftaisaas I ais tBfiirrm omnia" ala carros da conreu del Maresme i dala 
dates del Uobragat i da rEbre En aquest darrer també cal tar esment da ranos. 
Els cereals, blat, ordi i crvada. ocupan la superficie GVÈ^**^ da la Depressió 
Cartral La vinya at concentra al Penedès i sèxtèn ptr l'rtenor del prritoral 
meridional (Alt Camp, Conca da Barbera, Piioiii «toara d3>re i Tarta ABa). 

Lat oliveres apareixen a tat «mat dt tacà meridionals, prindpalment al Bah 
Ebre-Montsia.el Sagra i tat Garrigues Ai voltart del canal dTJrgefl floretean els 
arbrat fruiters, sobretot las pereres, així com a tat voreres de rEbre i al Moral del 
Baix Penedès i al camp de Tarragona. Precisament al camp da Tarragona trobem 
urc de ws zones de fa Europa Comunitària més importants da fruís tacs i, 
concretament, d'avellaners A (a zona meridional i oriental, el bestiari protagonista 
ton lat gatunas i alt potattrat. I alt out, at car. 

Aquesta at la fotografia actual del mota» agrari català amatent a la distreuen da 
conreus dominants, Una fotografia qua, corn veurem tot seguit, diferent, ti mat no 
moguda, a to da fa cart anys i qua el nostre particular procés histónc ha tingut cura 
r/anar faant 

El mosaic rural, paro, cal defimr-to més anta del paisatge agran.Lestructura de la 
propietat, a tinença de la terra, al c«senvolupament tecnològic, la densitat 
demogràfica i l'habitatge, l arquitectura, el moviment associatiu i sindical, la parta i 
els costums,. ..ton, tots plegats, altres factors que atateonen les peces del nostre 
mosaic. Fem-ne cinc cèntims. 
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Tenim una pflmtra (Wl»ió històfka trtr» la Calakjny» V«Ba i la Catalunya htovt, 
matwaria naf i t B Í B t l | f l t m O d t t U (Jtt UOC/eOt?. QUO h t de imta t t f t t } tOTCa la 

QeoQralia i t i paisatge rural. La* dVeronctos no són endebades: an primer loe, • to 
Catalunya Now to Drooietai és mes ooncantrada oue no Das a la Vola: en atoen 
m H W V B » W r ' » ^W p^waj^wwap» "WP »WPBP«F íP*pwWPWP^••HW "••Pw "Pap BP̂ —MP *» PPJP w w t ^ w i W»* W I | V * I 

loe, t i règim da tenonca da ia lora • la Vasa te caracteritza par la masoveria I 
ramndamsnt mantra a to Nova te to oa/certo: an larcar loe to rtftñtortfl M 
diseminada an masos i Bnwatat* a ta Volia i ooncanirada on oobtas a to Nova an 
Quart loe. to macanttzació as suoortor a to N O M : on etnoué loe.pM*****»«***^«-«« 
^•PBPapPP ^WP^PJJ ^PPt «"^P^PPBPf ^WPaMBPa^^F ^^W PI^Ppp^P**^P* ^P" ^P« • T^PWPJBsjfr «P»* ÎP^P ^BPPP^Pí "^i^ lP1| * IBBPPWP^^^i^^aMP^^PP ^PBWP^af 

agrari, al cocpsfativtsme I al lindJcsasme. te mas arretot • to Nova;... 

Una atra divisió te to Bngfltottea, Wftffff* paró fracciona al pals dt dalt i baix. 
t j p asPiBiiP* • •spap" vas ajpa^vtipwaBMPBBBpip%r PPPBP •PWJHHBPWSI * ^ * P B P P * B B B P * »•pBjp*awip"SWpBBBP*|E eapaejpBBP^eappBpj • • • • • # ppeaBNi»JpBPVf 

tmt una franja itawmalnna ria nartar BÉWÉif « n M i a n a l i «wlwaBa 
•PPJP* p|P»«B» W V P V B 1 ^IP*a^|PaPW PPPP «appai VPPP •P^BP'^BP" p f l P P W ^ W ^ W f V ^ * l W M M M i •^ • • •^^ • ' " "P™* 

Atai dones, no hi ha una Catalunya rural, ans al contrari to Cataàjnya rural és un 
mosaic heterogeni i poicontric. 

Tanrnttaix. haurem d'anar a to recerca dal mate. dal f i conductor oua ans Dormati 
• « • * • » waaaMWFa^n • < • • • • « < * • * p pawpaw aa> PBBT • W P · P ^ P P I I W " *^m* »»^P^WB*f 1 W " wap IPPBWWIPBppppap» ^ a j p w ^p» wa» B>"**w»»PWPPP 

afüar oi conjunt da pacas o, al més no, stuar al primar pto da to nostra narració. 
En termas da oeocenlrisme ho sana Manrasa. tot i oue Tarreas esdevé la enlato de 
• a * *» w a r * * » W P WPap a a w w P W M P M P P ' M W PPWP apapp^Bi ^P^wap^^p^paagp P*a*p » W M f a i * * • • *qafjaap' w a p a i P p p w w ^ P W W B P ^ ^ P Í P apap 

rato Barcatona-Uaida 1 rate Andorra-Tarraoona Tot amb lot. at male, com «l roveB 
da rou, no guasa an un punt precis, to que te to htotófto i no to geografía qui al 
dawmina. La vinya i ais rabassairts sarán al nostra ms*c tins to derroto mitar dal 
1939, i, par tant. r epicentre al podem situar al Penadas Postenorment, al mele 
s'ha traslladat cap a ponent, a to Tana Fauna, amb la fruita com a punta da sanca. 
Malgrat aixó. cal no oblidar al drtamisme expenme,..J: en als darrers tampt pol 
Deia da r e m , en el qual, al costal da remis, to taronja i tos hortalisses ha 
començat a óesenvoiuoar-se raqücuftura La reato de conreos, i pacatos, ton a 
WBHBF iípp ea)ppa"aawBBFPP ap*» pip*ap»pBji • PP^JPPPP wwappawpap %p jpitfPa^esBHwB%F> 

Europa experimenta una etapa d'expansió general de ragneurtura des dato anys 
quaranta ft» to década dels vuitanta, que assenyala el pas de l'agricultura 
tradicional a l'agricultura aiaiçonada per tos relacions de producció capitalista En 
aquests anys assistim al creixement demogràfic, la liquidació de tos institucions de 
l'Antic Règim, el desenvolupament d una indústria moderna i restabliment d uns 
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Mgams cada cop més estrets da l i producció aparia amb all marcats interiors i 
•XtaríOri. I * nt»«m»riA wiHBWtt ffaai—t— tr»n«hymTJrm« anrAri»* a rada M Í » r\ 

ragió depenia da la situado da partida, de) context mtemactonaJ. i, és ctar.de 
aajHif4Hî aap •̂ wreaMeĵ e»' ^ W F * * » ejseeji eae www ^#ep *^pv%p^ae^i^^F eĵ e#*i»eap^pwsgi we* W#P»*WI^WI^^P I P ^ ™ » e***e)ewe*MP • sejs 

%w^w>w MajBpaaajpaajFf %F %eaa^ea îî ^a^^ewse»ejeap^>F§ ^P ^P^^*^P^P p^s^NRvap* 

La situado privilegiada, dat daf punt da vista econòmic, da Catalunya dins del 
Regne tf*Eapanva, a lat darreries del Set-cento, an àmpiament reconeguda pett 
contemporanit (3) i ha esdevingut to tata) central dalt historiadors tot seguint alt 
anuo» oat mestre nene veex. 

•Estem an al dret da parlar cfun tat endavant da lat "torces de proAxxáo*-i primer 
de tat tfaajettas forces oroductivas etooientsin da la veia economia: alt homes, la 
l a t í a a*lK rwr*raw<aft\ÉW^e> i f i e a i ttttriA H A te táWfa I I 
i V f i t t t W |Ji UwwUel I HM tul 9 wa^alplitlpav UP* Ni 1911 * • ( •>• / 

No soiament la pobtoaó ha mes que doblat. sinó o ^ el seu repartiment cSns el 
territori ja no és més el mateó: Hi ha hagut, a roast, repoblament, reconquesta del 
sòl, reconquesta dalt vets instruments da regatge.i especiaMzacions utas: com a 
morta da Ueida. al Priorat vtticoia, a let Garrigues otoJootoT. (P. VILAR, 1966. vol 
IM.pp 627Í632) 

Tanmatea, el mateix vítor té cura tfasaerryaJar^ 

"Finaiment,una vagada més -però sobre bases novas*, s'estabtetx el contrats entre 
duts Catalunya* roast repoblat, pelt cTimrr»grats, pal) Jovt, on to conquesta 
agrícola té mot a fer. paid on remorase dalt grant canato rJUrge* qua moto 
somien no té gaire probabiltat da trobar promotors a loe, parqué al pagat és 
pobra, al propietari Bunyà. tot crtoto durat, tot topades socials latents, la Catalunya 
da l'est, la da tot metías pofctjturato, encara pròspera, e vegades innovadora. 
fiaWA ItaàfïM 11 a lMklaMI teaffel einiaelttlrtel flÉUTUtÈ. tea* feelfeelflafinfHí inuamel éMTeTaltinaaTatiratt a*eél fJUrU UVIlt\^yiewlL>sVieVr>] ejlivpiaalialtf^gf^ltjey OT ymlmWkZmRm f v V W » eTfTe^t j l fouuf v a w » 

concentren cap a Barcelona I to costa o "aotamerf dins to Península o e América 
Entre totes duet hi ha l'agricultura intensiva suburbana I to triomfant viticultura. La 
seva extensió en detriment dato botóos mediterranis, tanmateix, esdevé poc 
rendable.fet que enverina el contacto entorn del contracte de rompuda -to 
•rabassa" (Idem, p. 633) 

La total da Boserup segons to qual to pressió demogràfica és el principal incentiu 
del canvi agrícola és, repecte al cas català del Vurt-cents, mtuHctont Lògicament 
cal tor* en compte aires factors, per exemple l'estructura de to propietat o to 
fluctuació dels preus agrícoles, però, sobretot, to seva relació amb tos necessitats 
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on també I M pntfr l i f f tfampiar to 
••yons nmiai up iwyw . in. 

GARRABOUiJ PUJOL. 1967, pp42<J) 

a to sacona mefcat del segle no i t uniofmt ai 
ooniunt del Prinooat Por una barato. Girona (serrare amb dadas DrovmciaJs) 
presenta un raneéis da quasi d 80%. degut a to destrucció da l'area vMooto perla 
fltJetera antra al 1879 i al 188Sfal votant d un 87% segons oto cücuto d an PuJoQ i 

^ew i^NPa**^^¡^*asaapwaaa*•f lp ·as %s^p • wP^wpP^ionBiajpaa>F a%F*^pawMe*a ™w^fcpeawaeiiiese> flaw aesjw%r»* A P * • aaawwflaíf ••e^pwMRsji 

axDarimanta un creixement da 100.000 hectanet hut. Drtncaaalmam a to 

*p%» ia»a^iWp%psfcjF iieae^ lÉwSpawae* ají a¡¡^*aj^¡p^a» 

EVOL lICIo DE LA SlPgWRCg CONREADA f|4a) 

iflfiQ pum irrtii iftftfi rU 190Q ni. 

Barcelona 219.000 100 235 000 107 168.000 75 

Girona 172.000 100 135.000 78 89.000 88 

UÜda 312.000 100 382.000 123 411 300 132 

Tarragona 252.000 100 284.000 112 2SS.OO0 113 

Catalunya 954.000 100 1.038.000 108 962 000 101 

157 



FONT R. GarrabOu. J Pum, 1967. pp 39143 

IHMB «PiPNBHIWBPiWlíWr WNP ajaBWeBBWpf M P *™pr%«* eïŵ p» ™*a»̂ wapap "pa"*™ Bp^l^W^^^p^W * * M P V | " SBV p^^M »jl %pa^|^Pei 

provoca una txwmo o* ta supencie COÍWMO» paro, aosnasi, una n r a n n at 
fus del sol B canal i t to Outs del Llobregat ampia to a m ragada an 1.212 
nectaries La inauauració dat canal da Hi Orata da ffbta. Pany 1880. •ntwiué 
' W P W N I P P n r PJPIP* ^••P«PJPP_PPJ™ÍPJPP*PPPJP ^UPPP* WPPPW^PP" ^ P ^ P ^PW- ^P^^^P^PPP1 ^P^P 1 » ^ppp^^p^ » ^p^^w • ̂ P"^P^P :$ ^p^PSMPf»IMppJP^W 

ran» regada da (at UOO a tea gam** 5.000 hectanes da rany 1870 El o r a l 
martin Amposta-Sant Cartas da to Ràpita (1890) I t l canai da rEtquerra da rEbre 
\ ŵ aT * w M ^p¥p™wiB^aawaaa"aap™ ^ F # ̂ paPiawidHiP *WPB™ wPsp^wMa* apsx «laPaew^ppiapFiiĵ ^F *apa** WNBPV^^V *pi WF^aiPpF^af » eawww *mpajsep$ 

poakibifcara. després da tt i fnf* ati anys vuitanta all Mototo problemes Hff"ffl. to 
C M K U da a*-*^* ha. da raes a las tanas da Ponant i. da ratoo. al creixement 
BinarTar I ilar fhri i—«a» »' flnriuni del patt 

L'arnpiació da rarea fBF** . aixi "m#», as produaá a ptfir da rapioflarnant 
dais abundants aoúiars dat subset Moral. A més a mis, as dar. da tot Deutes 
«IPPJP*** WPPPWP* 'P ·P ·JP» WPJBF •JPPteMP'P^P*** ^fPWr» •PPJPWJWiPliF" PPPPJP»PJBPP* » ^ »*^pjppjp V P »*»^pppn ^p^p PJPPPJPE>| PflPpr P P ^ ^ P • P ^ F · P P ^ P ' I P * 

rartaHrranfrnt da tot atajías suparficiais. tort date pins rius, com rEbra a to 
Rbara, com dats torraras rnts manuts 

tantamart. a la suoressió del ouaret i la introducció dt novas otantes 
PPJFW P̂JPJPFWPPJPV|PJJ| PJP •PJP PJPJPP̂ P» '̂ •JPWJFPpF lOPPJP" y_PJpfWP" IPF» • ^P> PP PP* W'̂ PPJPPPPWP^P' ^P^F ^^P'^^P^P' pPPP^Pf PPPJP^F* 

"Las rotacons i asematrves havien permès un conreu continual sense potaran 
• P M M • • • S"p**»BBRpfpMl wPeT tPa» l^PMMif M*3 pwPSjto» *p»flpipp^#»papW mf ajpasap •pe^vvsifse* «Par pw%w«Wp"*ii^HHr **aajpap 

%^*^^p*TÍ^^"^p™BMpwpi a^ap* aa ™ sBp^s*^iFW^BaaMeajF *WWP**WSWWSP %F p w i ^ »aw avv^^PwaaNi as^wpiwaBi ip* aaw·ap'·^pF^wpaF a^*^sp"^«PSF 

ajudava a marten» I a recompondre to «ertaHat da to terra i s'havia aconseguit un 
niupjl (te iTMJpTtprt (tete rpirsáte ioga xy^dabte MAkvat Ate twrAtentpx m<t ta 
Í ^ ^ P ^ ^ B fpnP a IPS wi^w*aawBi vMPiap %<aa™iWPW"' npvw to i ^ppjawaar|ppaaaapwprp'» •"^Mp^jwaBw t w a p^%i™a»"^^ía^ipwr v ^ w waa 

Dreserttar la MModucciQ de Diantes farrataeres doncs el canvi sembia nrtatà» j ny 
• P * ̂ P̂ lpWWW "WHPPW P P ^ PF Ppw P̂̂ iPPJPPJPPjPPPjr PJPPJP •PPPjpp P»PJ^1F • W * WJMrajnpT* VF«JF|E «PPJF» ^ P Í P * | I <PF» VPVaW w ^ * PjmpvvWPPVJP • "PrWPJPppp^P * Í P » * 

bal antuvi hom estaña temptat da pensar que aneara amb un cart retard to 
nwoluelo agronómica angina havia acabat pe^ ritroduir-se'. (Warn, p. 54) 

bàsicament a rautoabasument L especiaetzació agrfcoia catalana comença ai 
Sai-canto, com ha palesat Vilar, paro pren votada amb ai nou segle davant 
raugment da to demandi, l'rtensncació da to dat sòl, la miflora dels transports, la 
consotedacio dat mercat mmn» i interior, i, al capdavall, to integració del sector 
agrari dins al sistema de relacions capitabstes L'especialització s intensifica en les 
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ZOOM dat BortL aoada i Mi ¿arnanda urbana i axartor. M I D . aoti mataix. s'astan a 
jpPllrSMiWBr PIFPF™ ^ P W P F ^ ^ | ^P^PPFPPP^ps BB ^BF P^PPFPBFF^BBPF BjMBI^BI^^Pi • ^ ^ ^ W P * " V * | pi^^FF^FJ IPI^^FP f W H W ^ ^ f PF PF^BPIFFP • PB 

i— àrsas da rintartor Rapuiaria •*«•«•'< alna. raxlanak} da ia vinva a «wm—i— 
PBFBF pBFPP^rPF W P • ™ ^ W F » ^ B P * » •PFBFBBPFFPP'PBI BBBPBFP^F^PFI F F ^ ^ ^ H • ^ ^ » » ^ ^ ^ B ^ P ppp* ^ » » i w i » ^ p BB PJ^F*»^p^^FBPWBP 

jMKÉMRk Éaaai É4MB1 flkataaMBkaa a% aaaat à^MMBMriaaa^ÉftataaÉa BfeaBaYaatajaj 

U vinva asdavindrà. sana dubtat, al conrau mea Important i dtaarr'ttador dal « F * J F B P V W n i P^FWBWBBp l i ^ ^ M ^ p BPBBBJPIFBFBFI| PFF W W P » " W w * " ^ I ^ P P* w ™p^BFF B B ^ ^F • BPMBBFF* * BBiBBBPBF* BBBFF 

camp cauta, tagua ot i owan,ait avsiianan, tai amanan i aw gairmars. es 
cultius y^tftfw i arbodt arribaran, rany 1860, a igualar la suparfica conraada da 
canta* i Utgums. La Finja, an apatia dala, amb 308.500 ha. raprtsartarà •) 68% 
dait cuHut arbuttiut i arbòria i hi Masara part dti total dt lat tanta conrtadat. 
Laapaoamat>> onareaoa ai marcat p tntwa proout, ans aacraoc, amo 
anttnort*arttpaitcotta*fabrt(f<)r. 

FTBMFaaiwp PSJIBBF ^as piPBFFFWBFWBaBi sppppaappppPtp aa^ajat tatat a a sas PB»»FBPP*pjpptB aa·ppaspa'ap B P P B B P B P V B B B B F P W Ç B B B ^ P W P B W ^ « a t 

vncumra cauuana p anava i i tsai ia soaoamaní an rarta maa aorta i tamos no 
havian tal skaiilcafJvarnant rosvara i ahí aula dt tacà. La dtPtnrttnnta dai marcat 
• BB»»PPPF* F B F B BMBp* ^P^PBBPBFW W * ^ P P P» » BFPPwWPWII * V H P FPBBWBF BI^B BFBJWIPM» M i BiFBnpPBPFWIBBWBBFJBJB PBBJFF •FWP'FÏBBB)» 

ara cada vagada mat gran, i raxft aconòmc atara an fundo dt etntrar-aa tn ai 
oonrtu dt produdat amb una afta rarnunaracB an aa) mafcats autóctona i 
narnaennat). (nam, p. 64) 

Lttpaciatoació agrfcoU. basada an primara instancia an la ¡donietat dt aa 
tarraccomanca a '**<**•' i cotortiar laa dtarartt pacas dal moaaJc aorari català. 
Laa provincias dt Barcttona i Tarragona, rany i860, wnjmto&mi al 88% dt la 
superiicit vtícoia. Lat tanas dt rBxt i dt Pontnt, an ta mataóta data.apjagoan al 
80% dt laa tarras «<p>*̂ *rtp« a rolvtra. L'ivalanar amb unas cine mi hactarias. t t 
W f V OT FPJMIP P · F · · ^ P · ' ' IPw'lpWIPppaiPl^ÍF • • • w ™ * w » < p » § PP • • " « P ^ ^ B P * ^ P * | PPPFPPF P n l V W BP^^Pf WW^m wF^PVPIPPP^PF^Ff * F ^ 

rtduata practfcamant aJ Baix Camp. 0 t lat 20.000 na. dt garrotar», ctJeutadtt cap 
ti 1900 a la provincia dt Tarragona, mas da ia matat t t afearan aJ putt jurJeW 
dt Tortosa. L'au acció dal marcat urbà dt Barcttona attimutà rttpacialcració 
PPPF w'P'F PWP^P^pii PP WPBP^PBBBPPPP ^PP^* FFFPPFP^PPI ^PPfPPPF PP^F ^ ^ ^ ^ ^ P^^F^^Fw FPF P ^ i ^ ^ " * ^F^^^P • PFP^PP'^F^^^^^·^^» <^^^^^ 

• ppp* IBPPPP^PBF • " p p ^ M a P p a a wna™ ^ppaMMaB P P P P P piPWPaiiP'^^'apBPi " P P P ^ ppppapppspPPFPF» PMP-™ w t H v ^ p p p p p * P P P P W * ^ P P P P 

comarca, a patata prtrrwtnca ttdavrgue un dta conrtus mat rtfrtMtaiarJort 
•ftp» amb a tara comarctaltzadó arttnor L'àrta pSPtanbional aoottà oar 
• p w p a a i • » » • • ? ptB s a w » * * %FPF»ipaa«v#paBppiapppp>pip • * » » > • * • p a r » * « t i p a • • « f w w p » p j r i p j p P B B P W P P B • * ' * > * 

irttnsiicar rut dal aoL lot suonrrant at outfit (Pana da Vic), i aa conrtus htfbaca. 
PI PPPFP J^PPFWIPPPI • MMP PPPPF PWP^H PPFP PPPPPpP 1PPFPP PP PrF IPPP^B'^ PFP l ," ^ P ^ P PPPF ^ ^ P ^ f " ^F^FF ^^^F" ^ P^^^FF * • ^ —^F^FW^^FF" 

Lat comarqu« raninas, a partir c* raxpartó da4s farra^^, prats ¡ pasturas, es 
«iwtrtpin tn a prtnctoaJ zona ramaopra cW pais t ^ ur« fcm prwencaa oal 
bastia Boví, oví i «qui. 
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SUPEETTCIE ftgRlcOLft CATftLftNft (Ha.> 

i 860 % t ees % 1900 % 
Caraais i llacuna 
.Car«als 317.449 
.LI aguas 29.S74 

Supa'lieia da samtoraltotal> 372.899 C70) 347.323 (68) 

Guarat % mrwm 133.483 (30) 161.758 (32) 

Suparfici» ccnraada 473.749 30 528.382 51 309.091 33 

Vinya 308.484 32 367.4*3 33 198.522 20 

Olivara» 107.597 11 136.827 13 135.083 14 

Arfaras fruí tars 31.038 3 31.730 3 51. 1°° 3 

Ramolatxas, tubarciaa, 22.201 2 

Plantas hortícolas 3.837 0,4 29.929 3 12.074 1 

Planta* industrials 1.960 

Prats artificials 9.359 0,9 32.112 3 

Agricultura 934.104 (32) 1.036.348 (35) 962.132 (32) 

Prats, da vasas 1.992.352 (68) 1.910.108 (65)1.984.324 (68) 
-públics 433.984 22 357.024 18 
.privats 1.556.368 78 1.627.300 82 

Total Productiu 2.946.456 2.946.436 2.946.436 

FONT: Pròpia • partir de R. Ganabou i J. Pujol, 1987. p. 82. B» parcarxatgt tntr» 
da la waaftUa de tambra i auarat I erm» as rafafset a la maonlud da 

ttn ratarènoa al total 
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Fins «ra nomas htm pertot de to terra i pot ser comença a atr nom da oír 
quelcom de tot persones que to trebateven La propietat absoluta da to terra, 
%ŝ vsB*sVÀajBjSveeTS â"SF <raP5P * le'^esTwwap» * w ^ W W w^ V I W W W P W F ê Hwj%eaTeswj·0 Tweeee* * eaewB M H I *%Fe • e aaawNHv "M"W# * I M ^ H P 

Dfooietans sobretot entre ato conreadors d'antioues rmiwM>t«t« sotmeses a la 
• P i V W I V M M H* l WW***WWW» WWWWw W^P WW» ™ WWJWW*W W W * < r a | l P W P"^ " ^ ' W H W W W W » » • W W W Wm »WJi 

iurisdicció d'ordres rekoioses. Recordem sua f i — t — terres acostumaven a ser 
•W* <WlplWWIW W 1* • • •» WW * WWWW™*'WWW* • WW^PWW^W»"" «W^Ww • W ^ W · · i · w » W " * W w W V W W * f n e * W l > WJi WW* 

Set-cents fadRta. en determinats casos, raorootoció d'una Dart da rexcedent. 
transformat an metale a través dato incoients mercats (6) Sioui com **""• to 
•iWJ»•ww***ww» w» * • PWW·WĴ WP' w M W W P «WWW "WMpiwit iw •*WW"TIPW*W ijwjf* ^FWBW»* W W * * * w*sjpwif w 

qüestió és qua alguns pagesos pogueren accedir a to propietat de la terra dins ei 
man; dato procesaos desamortjzadort. Apuntem, d'antuvi, que aquests nous 
propietaris seran ato qui imposaran unes rondeon» da trebaB. sovint a partir dato 
nous contractes de oarceria. oue sinnff^-*'*" un increment suoertor del orau 
• w w w w r i w a w w H » w*w BJPWJ* ww* "W4§ <*£ww aw*»* WJPWÜWJPW* * w*» « W J W * Í W ^ H wMppw* PW» ww» JWÍ WJW 

d'explotació. 
L'increment sçntfcatiu del nombra da propietaris entre m 1SS0 i al 1900 ton fruit, 

principalment, da to labre d'or* i com a conseqüència da l'esmicolament da to 
petita propietat En altres paraules, as crearen novas explotacions familiars, a 
través dun repartiment de l'herència o, més freqüent, da to compra d'un petit troç 
par part dats jornalers, de dimensions petttosimts bo i contat an l'eufòria 
econòmica i raugment dato preus dato producías agrícoles En aquest senti, ato 
pagesos emprengueren ei camí da l'endeutament par unas explotacions totalment 
msufoents an períodes d estabilitat, no cal d* en temps da crisi, par garantir la 
seva sobrevivencia 

Aaí, doncs, l expansió agraria del VuiJ-centt. l'extensió de to supertíae conreada, 
to enansMcació de rus del sol i lespeaalttzació agrícola, comportaren uns costos 

de difícil quantüicació paro que protocten una ombra de dolor darrera de cada 
rompuda, plantada da caps o construcció Ndraufca. No debades, al pato pati tres 
guerres ovits, anomenades cartines.i un reguitzell tfalderuts que maldaven par 
lomar a una situació prèvia a tos trartsforrnacions agràries Itoeraí-burgeses 

La construcció del canal de to Dreta de l'Ebre arto Hígada al conreu de l'arròs. 
Moltes veus intervingueren en el debat, a escato estatal, per a oposar-se a dl 
conreu perquè el consideraven insalubre Una polèmica que es perllongar durant 
tot el segle. Els opositors acusaven als conreadors d'arròs que en tenir-lo 
embassat des de la sembra de la pana era to causa de múltiples infeccions i de les 
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temudes febres tenjanes, I M I M que aquests es ( M N I M N R argumentant que to 
mortalitat en I M contrades arrosseres i » tra més gran que tn I n atoes, i com que 
era un aliment excellent i terua bon preu podto ear la base de to prepeperttsi 
econòmica duna zona (7). 

"El1860 at va concedir una gran extensió del Reial Patrimoni, entre Amposta i ets 
Alfacs, a Joan AntoniTressera, destinada a convertir-la en anossar, i lautorttzaren 
a conrear-to e' 1861. malgrat les protestes de rajuntament de Tortosa, qua el 1861. 
havent rebut un Adamen dels melgas da to ciutat que argumenteva que el conreu 
da ranos ara aliment penudwaJ par a to salut pública tato constar qua an cine 
masos da conreu da ranos • to partida d"Attea-Camanes (73S habitants) M havia 
hagut 363 maiats da paludisme 117 detunoons an oras meso», a Jesús i Mana i ia 
Cava (1.370 habitants), 834 'Invada' i 86 detuncions, a la partida da ("Enveja (947 
habftants), 820 malais d'intermitents i 63 defuncions Afegeix qua com a 
conseqüenoa da tos febres paJúdiques slwvton paral ais trebats a les sainas de* 
Alaes, i havien estat substituís quasi tots ato carrabiners. Alera que de 500 
mariners matriculáis mas da 400 4a van veure obJçats a datoar el servei, i ets seus 
taguas restaren amarra» al port de Tortosa i a tos goles da rEbre (...) MciaJment to 
posada an conreu da tos terres va produir motes victimes I va feutfatzar mots 
homes an plana Joventut. Diàriament pujaven ato teroaires an carro, anant a carear 
mitges fins a Tortosa*. fLacoriornla del Bah Bare vol II, p. 121) 

Els pagesos del Delta da rEbre. to majoria jornalers, patiran de vatentEneara 
svU perdura la imatge d una gent curtida pal treball solert. d una mena da raça 
seleccionada par to lai imptocabto dato arrossars. 

"Outoo ara ato, tuerte, paro tosco y rudo. Tent ai rostro picado da viruela y al lab» 
trtenorgmesoyunpc<»cc4ç^rte,av«cesle(Miaunhtiodebaba 

Era muy duro al sufnmiento fisco A este respecto, recuerdo que un día, 
aserrando tos gevMas da arroz con to hoz grande que saman sorrac, se hizo un 
corta en el pit, abriéndose una herida qua to alcanzaba al hueso. 

A pesar de to sangre que to manaba y de la profundidad de to herida, apenas le of 
quejarse, ni an al momento en que lego casi desangrándose.ni después, en la 
cura, que se hacia con sal y vinagre.cura habitual en la masía para tos animales y 
para los hombres. 

Arrastro aquel mal durante muertos días, metiéndose en tos aguas sucias, con la 
herida abierta y ski vendas, sin la menor precaución; la herida se señaba de barro, 
que se extrato después con los dedos. 
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Este primo mto era un empedernido fumador; era éste el uraco vicio que tenia.el 
uraco placer, creo, que le proporcionaba la existencia; desde que se levantaba 
hasta que se acoetaba, fuera de las horas de comer, no estaba rri un instante sin 
tener la pipa en to boca (...) Cuando te * terminaba el tobaos te volvía loes Nada 
le desesperaba tonto como no podar fuñar. Se hubiese pasado mejor sir , .obar 
bocado, privándose del agua, que su turnar- (S. JUAN ARBO, 1970, pp. 42-43) 

Cal recordar que era practica habitual dels treballadors dels arrossers el taJtar-se 
l treure s l'inserte paras* instal·lat entre tos artajlaoons dato dito dato peus. La 

jornalers del Deia treballen una hora diana menys que l'estipulada en ei conveni 

provrciai. 

Las terrasses entarades flns ato cttns dato tostáis par a plantar caps o ofveres 
son ptasrnacons a expansto agnosia, oe oirtarrasme economc, paro tamoe a esiorç 
lisie esfereïdor Uns han volgut veure an aquestos tomas de Babel rernprernta del 
tremp dato riostras pagesos i d'aires preferim advert» al paisatge del dolor. Son 
punto de vista dMerents segons ai eotor del vtóre a través del qual hom observa tos 
cosas i ais monumento, com ara tos pirámides o el "Vafe de ios caldos*. Tot amb 
tot, com recollia Jaume Aidevoi an el seu informe sobre ei Bast Camp reafltzat l'any 
1S20, eto pagesos necessitaven reconstttuents per començar to tama quotidiana 

"Artos de taür para tos «abans del campo, es costumbre, en todos tos naturales 
de aquel pals, de beber to copa del aguardiente cuya ibaaon parece de necesidad 
indtspensaote oara saludar la ventoa del ser (cttat per P ANGUERA, 1965. p 130) 

Així, doncs, el tabac, faiguardent i altres herbes esdevenien eto estimulants 
irrprescindfeles per a intentar guanyar-se el pa de cada dto amb to suor del seu 
tront, sí més no servien de consol o de truteio fugissera (res d'estrany, car eto 
minaires bolivians masteguen coca, eto anomenats executius agressius resnifen*. 
o eto nens del barri de la Mina inhalen pega). 

• 

Reus és, sens dubtes, ei melic de la Catalunya agrícola del Vuit-cents í to ciutat 
més nombrosa en habitants, després de Barcelona, és clar. fins a tos darreries de 
to centúria La importància del mercat de Reus, principalment de vi, aiguardents, 
avellana í oli, donà peu a to famosa frase que encapçala aquest apartat La 
influència del mercat de Reus depassa amb escreix ets limits del camp de 
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Tarragona ptr abasar gairebé lot ramo* da Mi Corona tf Aragó Donem, dones, un 
cop d'ul a partir da r informe eamentat da Jaume Ardevol I factMat desenvolupada 
par Bernat Torroja (1§17-tS0S), tampn <h ai mi da) seu recopilador Pera AnQuen, 
pui, a n i t a mat, ha estudiat ant) profundBat raoonomia I to societat del Bast 
Camp d'aquest periods 

L'rtorme da Jaume Ardevot I Calvar (8) abans de refertr-se extensameni a 
laancutura assenvaia tea un stout da Darticuiantats ma val la nana dettacar-tos 
v M P ^|P>P^PPP#^PP <BWi^PWP**wWPWBI ** lp» 1 W • *P*PieP"P^"* ^ ^ F p p ^ w ^ W P P ^ P » ™ i ^ W P ^ajP"P ^ « ^ • • • I P P ' W " ^P^P^P»«^WIPPP* « » ^ P » 

taw* •p»^p»^ep* ^ P w *^p**aaBP%iaj| * ajpap((rta)aP pp""""eF %p̂ p " ^pspaa'^p·p^as ^ * W P •WHJ» ^papaa pp^pajpwaaipaaj^* epp* ajp ĵanpajpiaap 

que • proporción da habientes haya Mido rneiioa aero*), *n segon Soc toa rèxl i 
l'honestedat da rautogovern fia mayor dena que ha cabido a Reus (...) ha sido la 
oua lamas havan I * M * * > an esa ni «i*pfa«« da letras, ni correoidor matan I 
ratotèncto tfanstocracta real; en tercer los, el bon ambient c M i natural art què 
creixen als reusencs das dat moment dat seu naixement, ha creat un prototipus 
irroecabte *es esheUo de tafto eteoante. aol. tuerta, activo, da moaculatura 
proporconada y varonil (...) Generalmente as dod y da buena le; paro pronto a 
irnoeturjao en su resolución' oar arribar a condoure'n cue *su raráriffr orooende al 
•p*™pappBP*p>iip«p w»» WPIP • «PIIPÍPPIPPP"IP«» BP^W ••"«"•P· iP Wí WPWP*«WPWIF^P*w • * «ajapw • * • • wpjapWPIPWWP» pp**pajP<ipp"XPW • • • 

gario da un pueblo ubre* 

Els pagesos reusencs. segons Ardevoi, utilitzaven Mas manas d"adobs ato tems, 
ato tumçuers i al lot i a mat a mes, dat da temps immemorial enterraven ato 
otaos ai pau dato arbrat par ler-tos mat productius. La constància da to gam da la 
terra par a combatre to carestia da raigua havia donat com a resutat to construcció 
de 75 minas. La principat cotta es el vi, seguida da rol i rordi. ia que *se prefiere 
sembrar cebada, porque en una misma superficie se coge doble cantidad, y sale la 
mama cuarta como si sembrase trigo* 

El comerç és el rovel de rou de i economía reusenca. ei marcat setmanal dato 
düjns aplega a mes de vut mi persones de tos rodalies Tanmateix, ''àrea 
d'influència arriba a tot Catalunya, Aragó I Pais Valencia 

"Situado an made del campo de Tarragona, desde su centro hasta dos leguas de 
arcunferercia, reúne el corara» de 70.000 almas; ampiando su arta i 4 leguas, 
se pone en contacto con 130.000;y ensanchando mas tu esfera hasta 7 leguas, 
reúne las relaciones mercantiles de 200.000, de tos que at toco y centro üe 
comercio 

Los cosecheros de los pueblos de 4 leguas á la redonda van á vender sus 
géneros en aqueta ia. y en el mismo dto se vuelvan á dormir i tus catas. Es 
centro de reiaao.*s mercantiles de tos tierras septentrionales de Cataluña, 
contenidas entre los ris Segre y nogueras, de cuyos puntos recibe carnes. Lo es 
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del aso Aragón, de donde redbt lanas y harinas; to es del Aragón meridional, del 
que recibe teda, «certes y lanas Tiene relaciones muy actives een Valencia, de la 
que recabe arroz .judías, algarrobas y materiales para tot toes, cuyos frutos cambia 
eon dinero w—«•• ««i—é— frutos coloniajes, europeos v del sais. «*mi*fr*« v 
w i i u H i m w i pnpBPiMSMP VBSMSMM*IMP§ **wfmmFw W P W I w ^ p e j «pnwn^wwirw y lews*» p^eî ^f «MtMMnnp w 

tejidos ele sedería y algodón.* 

La centraBtal de Reus to confirma amb (Taires xifres, cada setmana rep 3.500 
traginers o 31.200 roves de lanas, així com té 112 grans alamoins o 448 
magatzems oe productes oomesoDies. yn comerç OOOM, per una oanoa raoqutsioo 
dels productes del nwspafe per a reexportar-los en Use, per letra d'importació 
massiva per a redatrfcuir-los cap a l'interior. L'aiguardent es el nuc8 central de 
• ^pwaiw^* WSMPW^ ^" pjWPw eeap tw "iiwpesjr •w^^eÉSSjRipawpsjr seaB*̂ sjep™wiep es* *aai •ÉP·H^S %eap« SJMBSSV # ™ ^p» VMBBVMBS^SSHI Í P * sessjNV 

inpofiara oes iitporfa» per a ser reasmrjuK, sense oonoar, pero, un comerç torça 
negigl en els comentaristes tradoonato: to farina. 

Reus era to oran ciutat el centre comercial, el bressol d'una nora cultura civil, ho 
Mito gairebé tot menys allò que esvento una necessitat hapmable: el mar, un bon 
pon. Durant mol de temps Salou en tou to sortida, fins I iot alguns arrauxats 
reusencs plantejaren obrir un canal directe des de to ciutat, perd a to • hagueren de 
fer cap a Tarragona i aprofitar el seu port. En aquest context, dones, cal stuar to 
construcció del ferrocarril Reus-Tarragona. inaugurat el setembre de 1856 Tret 
anys després, ja havien utilitzat el servei un total de 700.000 persones. 

Tanmateix, to situació econòmica de to zona havia empitjorat ostensfetemen» a 
parar de to plaga de roioTum, que comenci els seus estrats, segons Bernat Torroja, 
lany 1850 i que porto a la Diputació de Tarragona a sol fidtar del govern central 
una rebaixa de to quota general de contribucions d'immobles. 

•«MK i^eawaaei sssjpsjpRp l ^ l « SBBJB%<Í̂ P aavajNHP SSJISIMP i H r w p#s*»sji %^o* issj^^ |¡^"t^*iHv*wa^# TUMB* a n we*»$ SJB*46BMISJ| 

también al avellano, cuyo fruto ha disminuido sensiblemente en tos dos últimos 
anos, sin que por eso d i el Odium treguas a to patota y avehuetas, tubérculo y 
leguminosa que en to provincia de Tarragona constituyen el principal aumento de 
tos clases menos acomodadas. 

En tal estado desmaya el propietario que se (ve) privado de les rendimientos que 
esperava de sus campos para atender a tos mis aprerntorites necesidades de la 
vida; para remedtortos,corsrae deudas que absorver el escaso producto de su 
propiedad que no basta para atender al pago de sus contribuciones impuestas por 
un rendimiento o producto liquido que no ecstoto (...) 
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U intensidad d«l dafto que espenm»ntin estos puabtos pajeban lo» cincuenta 
espedientes que se acompañan según ^rucción, por ser los mismos que han 
llegado t podar de este cuerpo provtnoaJ que tiene t i door de no poetar otorgar t i 
portion a que son acreedores, ti t i Gobierno rebajando ti cupo general de la 
provincia no (acuta t i medio de administrar justicia Halante instruyendoto otros 
pueblos, no habiéndolo hecho los mis con motivo de lot infructuosos gastos que 
otros «not tot ocasionaron sm obtener t i perdón solicitado, sin duda por no grabar 
más otras poblaciones de la provincia, igualmtntt perjudicadas Pero t t lo cierto 
que los pueblos del Bajo Ebro, Fataai y Reus, Vendrel. Vals y Montblanc, han 
perdido tut costeñas de vino, viendo cercenada en gran parte tas de avalara y 
aceite, qut ton las qut constituyen la riqueza agrícola de la provincia*, (citat per P. 
ANGUERA. 1887, pp. 181-183) 

La tasca de l'advocat reusenc Bernat Torroja I Ortega a la Diputació de Tarragona 
durant t i període 1856-1860, després de la caiguda d'Espartero i la tova 
substitució per O'DonneB. destaca per la seva preocupació de modernització dt ta 
xarxa viària per tal de reilançar t i comerç, qut impulsava ragricultura, i, de retop, 
per fomr iocs de trebal ata obrers afectats per tat crisis agrarias I industrial, cota 
arnb ta c^al s'evitaven els alcarulls populars de protesta. 

"El 26 de juny del 1857, en presència de Toroja. possiblement a proposta tova, tot i 
qut no f i consti de forma explícita, ta diputació va acordar degut a Ta rwcestíad de 
dar ocupación a muchos obreros de la Ciudad de Reus qut han quedado sin 
trabajo por efectos de la paralización que han experimentado tot fabricas*, aaícom 
per to urgència mateixa del pro jete, destinar 40.000 rata a tas obres de ta carretera 
de Reus a Montblanc; ta concesk} econòmica teta possfcta "dar trabajo a la clase 
menesterosa a Un de evitar cualquier atentado a qut por falla de aquel subsidio 
pudiera cometer *. (ídem. p. 81) 

La millora de tat comunicacions entre tat tenes de Ponent i t i mercat de Reus 
esdevenien urgents.sobretot després de ta inauguració del canal d'UrgeU I, en 
aquest sent», cal contemplar tas obres de ta carretera Reus-Montblanc I la 
construcció en t i mateu tram del ferrocarril, que donava feina a 1.226 homes i 168 
carros Tanmateix el maienal era francès, fins i tot tat travesses s'tfi portaven de 
Marsatta La lima Reus-Montblanc, inaugurada l'any 1883, fou una de tat més 
rendibles el primer any de funcionament l'usaren 245.136 passatgers, que en ta 
relació servei/quilòmetres la col·locava en el sisè «oc de totes tas de lEstat El cost 
total de tat obres realitzades pujava a 43.625 414,76 rals. 
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"La construcció de to xana ferroviària ocupi nombrosos braços durant un llarg 
temps B Jornal «Uf* era de 8 rato et* peons. 17 eto paletes i picapedrers 124 ato 
carreters No és estrany que la seva vida quedés, doncs, reflectida en to Reratura 
popular, to mostra mat clara de to nual és to ClQQaM^UftMtt- Les eondtetonsde 
trabaJ que es desprenen del seu text arm quasi presidiarles: es passava lista cada 
mati I es descomptava el retard, eren acomiadats per rinoc^nt més minim, hi havia 
constants penat da mort o 69 ferir-se,i lexptoteció quedava anodonlda amb to 
cantina, or. efe productes eren rJotonts, cart i venuts a fiar amb usura*.(P. 
ANGUERA, 1981, p. 150) 

Bernat Torroja tou el principal animador da l'expossició agrícola i industrial 
celebrada a Reus ("octubre de 1880. Tal com es deia a to Crida: 

"Uno de los medios adoptados por tos sociedades modernas para establecer la 
emulación y noble lucha, que sirva á to vez ele estirruto y provechoso estudio al 
hombre, que favoreciendo sus hábitos de trabajo como otra de las vias que to 
conduzcan á un memo tiempo i mejorar su ootidon social, su instrucción y 
morahdad son tos esposoones púbücas de ios objetos producidos por tos 
esfuerzos aunados del trabajo é inteligencia del hombre aprovechando la siempre 
poderosa ayuda de la naturaleza 

Si esios pactóos certámenes, poderosas palancas de ctvlzación (...) Si Peus 
hermanarsdo to instruction y el trabajo, poderosas armas da tos soldados de la paz. 
presenta una esposoon de tos productos de la agricultura é industria del pais, 
tendrá ocasión de conocer mejor sus propias fuerzas, t|}fovecrw tos toectones que 
siempre ofrecen estas paclicas tochas para el mejoramiento de sus producciones, 
y dar á conocer á ¡os comerciantes y consumi, * es tos recursos y to baratura que 
puede ofrecerles esto mercado', (dat per P ANQUERA, 1987. pp. 78-79) 

B tarannà de la ciutat tie Reus obert ah nous vents racionalistes i possitivistos es 
confirma amb to celebració el Jury de 11162, de to rnuHtodfeiarto assemblea, unes 
3.000 persones "de todas classes y conücíones, tan numeroso como tomas se 
haya visto en reunión alguna en nuestra dudad", per donar supon a to realització 
practica del projecte de construcció del submari tottneu Ideat per r empordanès 
Narcís Montuno!. A to magna assemblea hi havia "lo mas notable de Reus en el 
ramo civil, mtíriar y eclesiástico, asi como también en ciencias, literatura y artes, 
todos despojados de su carácter oficiar i teu elegí president de to mateixa Bernat 
Torroja, qui esperonà ete assistents a la col·laboració económica "como catalanes, 
y si bien la gloria de que se trata es española, ante todo es de Cataluña*. 
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Referent g restat de laoncuttura al M m * municipal de Reus tatHni un Informe 
estadístic elaborat, l'any 1863, per Magi Josa, perit agrònom, i Boi Ribot, mestre 
d'obres En obeir a un origen fiscal, l'establiment del «quid impotable, cal sospitar 
que la intormacib tendeix a intravalorar ai rendiment i, ari canvi, • augmentar ets 
costos d'explotació. La vmya ocupa un total de 4,634 jornals, de 2.500 canta, i 
representa gairebé la matat del it riquesa rústica. B rendiment d'un jornal de vinya 
de primara qualitat s'estableix an un liquid Mposabto de 260 rals, 646 d'ingressos 
menys 386 de despeses (9) 

La preocupació pal foment de l'ensenyament agrícola tai una de las altres 
constants de Bernat Torroja. El 13 de maig de 1857 presenta una mamona a la 
Diputació proposant la creació da dues beques, duna durada de ate anys, per a 
joves nats a la província que volguessin seguir a Madrid ta cañara d'enginyers 
agrònoms, així com tres de perits agrícoles. Ambdues propostes foren aprovades 
per ta corporació (10). 

Torroja, amb el pas del temps i a rensems del pais evoluciona cap a posicions 
regionalistes i proteccionistes. La seva proposta mes sorprenent, pregonada l'any 
1886, és ta de crear "una Societat pera portar y sostincrer factories catalanas en ta 
costa occidental d'Aír-*", allí "introduint ai propi temps quals productes del nostre 
treball, nostre Henguatxe y tas Hums de nos.ra ctviHsació cristiana (...), sestabüria 
un notable y lucratiu comers(...que) tena motiu dasseguransa de lucratiu treball a 
moas de nostres obrers. Amb aquestas colònies, ta llengua catalana, a mes a mes, 
"seria entesa en lo Moral occeànich africà, y panada no sotaament per nostras 
factorías, així coni també per las tribus ab qui contractartan'. 

Torroja acusa a la practica teire canvsta deis estrate de la crisi agraria finisecular 
i així ho manifestà en la introducció de tas conclussions del Congres Agrícola 
celebra} a Reus l'any 1887, organitzat per l'lacsi 

"L'imponent crisis perquè passa ta agricultura, agravada per coincidir ab ta cristo 
mdustnal.smo nascudes alimentadas ab duas per tos suicidas procediments del 
iure cambi, amenassan deixar deserta nostres camps y gran part de pobtaotor», á 
causa de ta important emigració que s'inoa ta alguns mesos, en busca d'elements 
de que aquí van talant i ta activitat y traba*, nacional, per ta ostinació uns y 
llastimosa ceguera d altres dels homes que s'proposaren temos téteos obrint de 
U»t á bat las portas de nostres ports y fronteras à ta producció estrangera, quels va 
merèixer mes consideració, protecció y apred que la indígena", (citat per P. 
ANGUERA,1987p,206) 
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• T < * » f dor":tacdi 

La destrucció del vinyar trances a auna de la plaga fil.lcxènca, a partir de 1865 i 
a un ritme de 85.000 nedaries par any. encergué to mata da la tabre dor de la 
viticultura catalana L'expansió da to vinya, com dèiem més amunt, ja s'havia 
produí, a let tanta més idònies per aquast conreu, a mala» da to centuria Ara, la 
demanda trancasa genera una expansió panol Catalunya, principalment les terras 
da Ueida. tos tarrea marginals, a tot partida*conegudes pels noms de'Pocaf arina" 
o Xarnprnagre*. I, a to I , an substitució de ràrea dedicada ato sembrats El preu 
etovaf del vn esperonava aquesta tabre plantadora de ceps,car ara més rendfete 
conrear vinya i comprar el gra. 

La tebre tfor transforma toa comarque» vitóles del pretooral -Penedès, to Conca 
d» Barberà, ai Priora! o to Terra Ala- am anas gairebé monocuttivaclores de vinya i 
estengué al conreu arreu de to Depressió central -Vales, Bages. Solsonès, 
Segarra, rurgett- fins arribar ato Pallars El tradicional poMculw mediterrani s'havia 
anat d'oros Llorenç Ferrer, tot refertw-se a to cinámica d'alguns masos del Bages, 
observa el trencament secular del mas a parit dun cert exhauriment dato boscos I 
erms. En el matea Bate Camp, concretament a l'Aleixar, i en to data tardana de 
1880, els pagesos es tomaven a plantejar to replantació de ceps en compres dato 
avellaners, tot just després de trenta anys d'optar, en mols casos, per substituir els 
ceps malalts d*ottum pal conreu dato avellaners. 

"Pues, si tos cosas siguen nasi es preferible plantar cepas y no avettanas.es una 
locura el mo îrrcento que hay fin plantar cepas, entre nosotros está el vino a ocho 
duros carga y todo por Francia' (11) 

Sota aquesta embranzida, nom calcula l'ampliació en prop de 100.000 nectaries, 
un terç, la superficie dedicada a to vinya entre 1860 i 1885, sense considerar tos 
pèrdues de tos comarques gironines afectades pnmerencament per to fil·loxera. El 
quadre següent mostra, l'any 1885, el creixement desmesurat a les terres de 
Ueida. Les dades referides a l'any i900.després dato estralls de la fil·loxera al 
Principat, patota amb escreix l'artüicialíat de to vinya a tos terres de Ponent i 
tomen a concentrar el 75% de ràrea vitícola a tos províncies de Barcelona i, 
pnnapaJment, Tarragona 
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L'època daurada ds la vücutura catalana abraça, aproximadarnant, las duat 
cacaoes qua van das òt 1365 tins ai 1885. Son aü anys da tat vtnyas vareas fins 
m oms dato turen- ¿a popart* aconornea ai món rural plasmada an to 
ramooalaoo ca las catas pairals, an rttxampitrntnt dato nudt urbans, an to 
construció da novas carrataras i camins da tarro. Bs anys, doncs, ds vaquts 
grassa» msntra tos dai val aran ban magras. Tanmatea. no ara or tot allò que 
rsMult, ans ai contrari to tobra d'or provoca to profitaradó dato contractos dt 
pajearla, ai tancamani da tos dastUstisa locals to submissió a tos companyies 
comarciaJs asanas, randautamant dato nous patits propiataris i dato sactors 
banastants ansuamais par tos tomat da vida I ds consum ciutadanas Comptat i 
dabatut. ato banafeto no sarvirsn par müorar tacnologicarnant la producció i 
re'aboraao oal vi. 

Lexpansió da to vinya durant to primara matat ds! Vut-cants asparona to croado 
¿industrias tfaiouardsri a divarsas poblacions da zonas productoras dt vi ca basto 
ryifMift i aftunyadas dtto estius ds crjmtrctatttzació. B transport ds raiçjuarrjant 
ara, si mas no, mis r a n d * . A tol tfsxsrnpto, a Montblanc rsufòna dats anys 
saaanta ¡ satanta mutipica robanura da novas dasttJsftos (Tany 1858 
tunconavan una dotzana). sansa qua l'ajuntamtnt olguas pruna oavant tot 

raprtsantavan una tent cmgrassos totstfmabto par las financas tocáis, a mis a 
mas os oonar a n t inagurtr ta compra da ta producció VMMCOHL Iomom, oones. 
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en treia profit 1 les monedes dringaven lampan! pets taulels de las botigues I 
tavernes l'augment del preu dtl vi arran de J demanda francesa capgira to 
situació I les destil lenes han oe tancar practicameni les pones 

"El ato 1811 se hizo una estadística (• la provincia de Tarragona) que acusó la 
existencia de 193 fábricas da aguardientes y espíritus y cuyos productos 
elaboraban en cantidad de 45.764 hectotttros por término medto al ato Des de 
aqueta lecha la dada msdustna tai decatío de tal modo á consecuencia de los 
elevados prados y fácil salda qua hasta los vmos ira» inferiores han alcanzado tn 
estos Olimos aAos, que según la estadística formulada por el ingeniero Agrónomo 
de que se ha had» mention, tn t i finido quinquenio (i87S-l883)se han destilado 
solamente 80.897 hectolitros de vino anuales produciendo 12JS4 hectolitros de 
diversas ciases de auguardterias. 

Actualmente, tolo hay unas cuatro fabricas que funcionan con regularidad, 
desliando los peores vinos que se producán; y entre las vanadas ciases de 
aguardientes que se elaboran, figuran unos 5 000 hectolitros de espíritu de vino 
que se destinan tn su mayor pant i Franca para la obtención de los 
Chartraussas". (13) 

Una de les conseqüències de mes trascendencia de to febre d'or tou, sens 
dubtes, ti desba&estament de Its basts d'una inciter* ndustnalitzaoó a les zones 
rurals Per una banda, hi hagué tancament d'mdustnes transformadores de la 
producció vinícola, pnnapaiment its destil·leries Par l'aüra, la comercialització 
vinícola era a mans de companyies i comerciants vinguts de toia. No era estrany 
que fins I tot els mateixos francesos vnguessm a comprar directament el vi El 
resuttat.sigui com sigui, era colpidor els benèfics s'escolaven ràpidament de les 
zones rurals Al capdaval, els propietaris )a tn temen prou amb els beneficis de la 
collita i no se'n preocupaven de controlar el negoci del comerç La qüestió punyent, 
però, era que tampoc tingueren cura de millorar l'elabonició de to producció. El 
raïm continuava trapajant-te amb els peus, el suc rajava • través d'unes premses 
col·locades al carrer, mogudes per uns samalers que estntnyten la gàbia de ferro, i 
feia car a uns cups on, passat un temps, el vi agrejava 

"Salvo honrosas excepciones, el vino se elaboraron sugeoon á antiguos y 
rutinarios p»ocedirr»entos (...) Las dificultades mas importantescon que tropieza 
para lograr (millorar ta qualitat del vi), consisten tn la desidia y poco cuidado tn la 
elaboración de los mostos por pant de la inmensa mayoría de nuestros 
cosecheros" (Idem) 

172 



La via còmode i rendóle d'incrementar «te guanys era l'adulteració a partir 
d'atogir guix an pols an el moment de xalar ei raïm o quan el most ja havia 
fermerttal.Les picabaralles entre propietaris i comerciants esdevingueren frequents 
i, sc/v»nt, hagueren d'intervenir la justicia i els poders públics, l'any 1879, aparen a 
to pramsa el dictamen ames per una comissió e&pectol nomenada amb to finalitat 
d adoptar mesures per combatre el probierna que representava l'adulteració de vi. 
Les mesures que es proposaren, i que foren acceptades pel Consti d'Agricultura, 
són les següents: 

1 Publicación en todos los periódicos oficiales de to fórmula mas sencilla para 
d«scubnr tos adulteraciones por to "touchma" y, si es posible, de otras materias 
nccrvas a la salud 

2- Inspección constante por to autoridad o sus delegados para investigar las 
ñduteractones en todos los puntos de producción y venta. 

3- Confiscación del vino, que debe ser inmediatamente arrojado, después de 
levantarse acta por to autoridad o por sus delegados, en que cuesten el nombre del 
eieencuente, su dómele, cantidad adulterada y lugcr en que se verificó el comeo 

4- Publicaciones del nombra de los adulteradores en los periódicos oficiales y 
Bolet ri de to Provincia 

5- Multa que no baje de 50 pesetas ro esceda de 1.000 par la primera falta: doble 
suma en caso de reincidencia y diez veces mayor la tercera. 

6- prisión, según lo que para casos similares establezca el código" ("EL 

LABRIEGOS 15-VMS7§) 

Els mercats centre l suri americans havien estat fins a to febre d'or els principals 
receptors de tos exportacions de vi i d'aiguardent del Princfcat. La demanda 
francesa féu créixer tot exportacions catalanes a to dècada dels anys setanta de 
1.270 000 Hi a 3 050 000 HI. Perd segons to less de Josep Fujol: "la gran 
demanda francesa del 1878 al 1891 tingué per al sector vrtivnicoia català menys 
importancia de to que sovint se li sol atribuir* (14). Pujol argumenta que l'increment 
de to demanda francesa arran del tractat htspano-francès del 1882 tou coberta, a 
Catalunya, per tos tones amb menys tradició vitícola i, sobretot.per la produció de 
la resta de l'Estat 

Les monografies de Josep Colomé i Gabriel Serra centrades a l'Alt Penedès i la 
Conca de Barberà, respectivament, contradiuen aquesta afirmació amatent a dos 
factors: restabliment de comerciants francesos a Vilafranca i Montblanc i la corba 
del prea del vi en ets mercats d'ambdues poblacions 
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"I M •mlmmitmm «ranerhell fluí t f M B M t M i SulSOS MtíÈÈtÉn 1 V l i É f í K a tofSfl at 

•uMtnmtm tones pan** r*ny 1894, tres anys després dHavar tr t al tractat 
comercial amb França, I quan l i t vMyaa dt to comarca patien tf «agel •Ueaitte» 
puguem trobar inscnts atregtotre d'estrangers dat muneipi quatre oamerciants 
francesos l set dt autoes (-) O m H n an aquesta M a aguata qua declaren 
treoatar com a dapandants da oomarr/ (J. COLOMÉ, 1H7, p.20) 

Aaí matta, rmtorme dat "Corvato Provwwal dt Agncutura, mdustrta y 
Comercio" dt to provnaa dt Tarragon* Calcuta una müjana dt 806 735 H» (d 
7% J7 par cant) al «i axportat a Franca duran al quinquenni 187S-1883 B l a w da 
tos cases exportadores segons ets països da comerç, sovw* a mat d un, tampoc 
data dubta» da to oantrattat franca**: 47 a França. 21 a to Oran Sratanya, 13 a 
Alemana i a "Ho da to nata*, S a Suada (Noruega, • a Usa, 7 Canada, • a 
Russa, S a Holanda, Sutoaa I Amaria Cantat 3 a ñafia, 2 a rHavana, Guayar* 
Anglas* i Brasil, i una a ("Equador, m ato* sacs son adreçats ato marcats da 
França, Holanda, Cama i Sud Amén*. Brasil. Cuba, Russa i part o"Ajaman*; 
mantra ato vMa dolços ton cap a to Oran Brewnya l toa seves «lores* America del 
Nom, Dinamarca, Suida i noruega, Rússia I part ifAtomanto. 

•*^e* ••^waaa* ^ea ^eap ^^•^ff^i^·a^wp^tf IÉMST ™* aa ^aa aa* ^erar eapeaa} aaas? aaa*(BBfcaj|̂ aaa» waapBtotoF î aP* %Baaaa wjJiaPaaaasiB 

1Í7S-1ÍM as da 1 J77.80S m i la sava Jstnbuoó és to segúent 1.049.648 m per 
a rexportació. 50224 HI . destina» al comarç taertor partonutor (15). 80.897 Ht. 
abocats a la dtstl.lació i 396337 Hl oonsurnts pato 330.006 rubiana da to 
demarcado provincial. 

(Ai dato grans prootomes da to oornarctoBzadó ara. sens dubtes, al (raraportLa 
xa/xa ele carreisfes i férrta ere insuficient i to r r^ larradura. 

Tara la cortservac^ oe le* vtioa M emplean unas y toneles da crversa cabida; y 
* ™ w»•»aBjaBaaB" « ^ K P V »̂ eâ  swapeBas pMiPfaa) ïaa saajpiBBBJ^MSBBj jiPaps aav BtoMPwwiw wtsaaapjpja %aapaKiPw apa •Panaaa^'w WBjp 

90 lares hasta toa llamados bocoyes, da conatAJOúón franease. Son preferidos por 
necesidad toa patatos an donde no hay otro rnsdto da transpon.» qua á tomo da 
cabaiienas. como sucada an una gran par» da nuastras montaf « dal Priorato y 
aus irwnec&aaones. paro an toa tocaldadaa ó comarcas que dtoponan da 
carreteras, dan mayores resuidos y aa unzan ventajosamente tos samadas tupés 

precio da transporta por rtectofcro da vtw desde al purao da pioduodon hasta la 
eüatfon mas próxima, varía atara 2 y 10 pesetas: y daada to Estacón Férrea ó 
puerto da mar i to frontera trancesa, osota arara 2 y S pesetas por hectolitro" 
(vegeu nota 12) 
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Amí, denes, «I tractat comerctaJ ft "b Franca del 1182 incrementa faxpoladó de 
vi • aquest pais. «X i qué. 1 an apt** sentit dadna interpretar to suggerlncia de 
Pujol, determinats exportadors catalana «manten dteanMear-to amb it penetració 1 
conaoidacio d'altres marcat» Aquatt és, ai més ne, al raaulat dat meu estudi sobre 
to limito Eapàjgas I to scoetat mercantil "Qngori OOva 1 Cto" (1880-1882) Pot ser 
una excepció, però val to para tor-na cinc cèntims 
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Li tamflia EspfcjQM-Moncut i esdevingué un bon exemple da to burgesia agriria 
del Camp de Tamgona i to Conc* de Barberà Una \urúm que sabé Hgfe, amb ix» 
hàbil polltca matrimonial, «i* interessos dt la producció I da* comerç vinícola i, més 
•n ia . " > " " • " » * « Mwt< ate irtaate rtfmv^Atir» itol nwMcMi i tm» wrtnmiifa Joan 

Esplugas I Moncusf w t destinat a heretar un dato grant patnmon» de Barberà de 
to Conca amb unes setanta hectàrie* de conreu, gairebé lotos de vinya. La 
perspicacia i visió da iuur da son pare -consejan! de qur to prooucció vinícola és 
essencialment especulativa i orientada al macal- al portà a realitzar l'aprenentatge 
dato circuits comerciáis i dato wtfartf*— «** an^i—jn éaà iw» AM %á m r— tttM 
*«p»ap w*i%iapwe» i«#»*wp**^BüeF * w w **""e""iP""ep""""a™**"ejpejr i w W I R P Í Í I M P I W »*p"ew §»""*"e"*f» "•"••*» »« wt w^wwwt "«irepea» 

sai» parents, OMva4ftonctief, da Tarragona El seu onde. Gregori Oliva, havia fat 
al pat dt botar da Cabra dat camp a comsfctont da vi a Tarragona amb rejuda cWs 
seus dos fis Gregori i Joan.Mentre al Gregori escola ai camí dt raventura 
exportadora vinícola, al Joan optà pat da ravantura revolucionària, al caliu de 
rAíeneu Tarraconense da to ctosse obrera, I al 25 d'octubre da 1878 ctemptà 
contra la vtía del Reí Ailonso XII (16). 

L'any 1879, al Gregori Oliva i al Joan Eapiugas, convenís en caps da familia, 
aren deodrts a raaftzar els seus somnis adolescents a protocto dato dos ̂ vas ara 
tmboós as tractava d'oonr una escletxa an ato mercats da Franca i to Gran 
Bretanya pals v i * del camp dt Tarragona arab to creació d'oti tinesexponadores a 
Paris, Londres i Liverpool D'antuvi al conjunt da to tamlia respongué qua ara un 
esiorç endebades, to que ets mateixos francesos i brttam« torean cura da venir a 
carear to producció. Tanmateix, no Pastaran del ruc, caito ser decidits i guaïar nous 
horitzons, car to lacta d'or* no duraria eternament i la fil·loxera to havia començat 
a far forat a rEmpordà Cala, ai capdavall, estar amatents i ¿«posats par a 
guanyar-se un mercal cada cop mas regulat par to ootnpaWvtat i. par tant.caSa 
millorar to producció l elaboració, enfortir ato canato de comercií «zadó 

El desembre dt 1879, als joves Gregori Oliva I Joan Eapiugas marxaran cap a 
Marsella par a solucionar remmagattematge dato vint que arribarien darrere seu 
amb un vaixell des de Tarragona. L'objectiu immediat ara trobar comprador per a la 
collita que omplia i sobreetxia alt cups dt tota to tamlia. Ban aviat, s'adonaran que 
no ara cosa tact, car ets francesos demanaven mostres par tal d'assegurar-se de 
to quallat del vi. Ràpidament, Joan Esplugas donà instruccions a casa seva per a 
batear mostres a Tarragona bo i recomanant que numeressin tos mostres i els 
cups, respectivament, a l'espera dels resultats 
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El maig de 1880. Joan Espiugas, després de robertura d'oficines • Partí i 
Londres, toma al seu poble. Amb l'experiència adquírida.la seva preocupació era 
vetllar per to quallat de relaboradó dels vins. El Gregori, puntualment. 1 trametia 
par correu tota la informació sobre el negoci a França i to Gran Bretanya, així com 
tot wstruccjons necessàries per tal efassegurar-io: 

"Queried Juanito: redbo con el mayor placer tu apreciable carta del 18 (de maig). 
aunque su contenido ne desatenta bastante Veo confirmados por ella todos mis 
temores y ya recordaras que todo lo que me refieres es to mismo que ambos 
presumíamos m nuestras oonvtrtactonts de aquí Paite de tos vinos que se 
aguardaban han legado en mal estado, tos otros no nan segado todavia pero no 
dudo que legaran mal también Yo no quiere ir a Inglaterra otra vez puts ya 
oompr̂ noes que este tercer vtaje naona oe eer para rm muy penoso, tn vina oe 
ato V. (Vrgi) ha venido aquí y está en Parto nace dos cuas. muy disgustado y con 
sobra de razón, puts nade te quita de to cabeza que estos errores ya no ton 
errores sino mato fá. lo cual no es verdad paro lo partos. He de decirte, casi, que 
tu eres mi úVma esperanza puts estoy convencido que ahora que has visto 
prácticamente tot graves consecuencias que traen estos errores, aunque parezcan 
insignificantes, procuraras a toda costo cuando legue to ocasión que no se repita 
tomas". (Carta de Gregori Ofiva adreçada a Joan Espajgas, Parto, 21 -V-1880) 

"...es. con efecto, muy penosa mi situación Has de saber que tos otras 500 
cuarterolas de Cartas han legado y también ton cortas de cabida, aunque no 
tanto como tos primeras Ademas acaban de Negar vinos para Caritos tn plena 
fermentación (...) te aseguro que quedamos cubiertos de ridiculo y de descrédito 
(...) Hoy mtomo encuentro grandes dlcutadts para vender, cuando tu sabes de 
qua modo eran soletados nuestros vinos hace algunos masts (...) Dices que 
cuando estés en Tarragona no ocurrirán equivocation» en tos embarques De eso 
estoy bien seguro pues tabes to que es una equivocation tn Inglaterra. Pues bton 
decirse sin exageración que una remesa equivocada valdría mas to pena perderla 
toda entera. A notónos mismos nos sucede que algunas partidas rehusadas nos 
ocasionan mat gastos que su valor, de modo que hubiera sido una ganga toctndtor 
estas partidas tn lugar de enviarlas. Sé positivamente que Carites ha tenido que 
pagar por el perjuicio de las primeras cuarterolas costas de 614 libras, ademas del 
gran daño que tos han ocasionado por otros conceptos. Figúrate si estará furioso y 
deseando vengarse de nosostros, pero lo bueno es que ahora to hemos enviado 
las otras 500 también cortas y sin duda tos restante» 800 que tienen arregladas de 
Reus son lo mtomo (...) Esto no quiere dec* que haya perdido tos esperanzas para 
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el ano nue viene, no. s logramos organizamos Uton y M n M i volveremos a 
adquirir iv confianza panuda paro pira ale tara procieo comenzar da nuavo y 
trabajar eon una exactitud que n a p olvidar tas faUs anteriores'. (Mam 3-VMMO) 

Lester? extraordman da la familia Esplugas-Moncusí, prop*tan» i comaraants, 
par a introduir la producció vinícola an ai marca» f raneé» i britànic reeaf no sense 
superar gram entrebancs M I da tonegtgfencto amprasanal i comeroal del nostre 

carta següent o» Gregori Oliva patota amb aserta les dtfcutats da la práctica 

exportadora. 

"Querido Juaneo: hoy aa domingo y la escribo an casa (...) Mea un temporal da 
vierto horrible v ma rucan oía hav muchos baicos « M ^ M M DOT tos coatas. Eatov 
con gran tamor púas tañamos mucho género an camino y sin asegurar S fuese 
posiDie corrana a segurarlo 1000 pavo noy oorrtngo se srsjoswie. LOS que surnran 
mucho forzosamente ton tos 71 bocoyes púas supongo que aran da tot nuevos 

Me alegro qua ma hayas enviarlo tos muestras, yo también ha enviado dos como 
tabas paro ma temo qua unta y otras tontean an Regar.a lo manos, yo pan 
^e*» * » **•* •ejwp * ^ P eaaBieje%p f̂cewF aja a* ^apaa ejauta^v wiiewsap %pwape^* ̂ wa^sr %»«• a» isa* »apejp%F* sepaa w * P * * ^ ¡̂w^ras»BF ^a^wassa • * W P 

har dicho que tratándose da España no puedan garantizar al día da to Negada ni 
siquiera si segaran tomas, pues oleen qua toa aduanas an esparta suelen poner mi 
ereorpeementos y ademas an nuestro pals asta servicio as pésimo Así lo dicen 
también en tos prospectos ¡Es vergonzosor ((dam, Liverpool, 21-X-1880) 

Un any mes tard. tot cotas havien canviat da color Bs problemas de to ootta s* 
1879 ja no es tomarien a repetir an to del 1880 El Gregori Otva havia posat to 
banya an al marcat britànic, amb ©fWnet a Londres I üverpool, i el Joan Esplugas 
vetlava, dat da Tarragona, par to elaboració da to produce» destinada a 
rexportactó. Era rrora da consolidar definitivament al negoci amb la participació da 
tothom en la dMe» del traba! i an to repartició dalt beneficis. Gregori Oliva, en una 
carta de tos darreries del 1880, després d'analitzar las perspectives futuras i 
congratular-te dais bons auguris, formula, a tftol dinstrua»ns. la seva proposta de 
otar to societat mercantil 'Gregorio Oliva i Cia": 

*No hay ninguna duda qua as major el negocio de Inglaterra qua al da Franck Lo 
mejor tarto no contratar bocoyes y si portuguesas. Si tos hay contratados no 
importa qua ya se emplearan Si dicen que muchos vinos tolo sirven para Francia, 
contestarles que as un error De Inglaterra pidan ya muchos vinos sacos ordinarios 
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que se venden • 12 Mbras cuando en Francis soto • 7. Además hay gran negocio 
de vira» para la exportación en cuarterolas, de 18 Safleron 2 Dulce, ordinarios 
ParaestosirveaAiaJquiervinoyhoys9venrJenai3fcras. 

Tenemos tres maneras de hacer el negocio de Inglaterra 1- como hasta aquí, 2-
corno se explica en to carta de VirgHi (no trobada) y 3- por medio de dot 
excelentes reoresentantes aue te nos olrecen D M Londres v Gtosaow. Ambos ton 
buenos v de toda confianza. Tantién oodiamos valemos del seoundo medio Dero 
tai W g i , poniendo en tu lugar a C. (Carties? Comas?). Para el negocio de 
Inglaterra esiabtocido de ette modo hay bastante y sobrado con 24,090 o 30.000 
(pessetes' durus?) por grande que te haga Lo que importa es comprar a la 

ípi#^wp%piata* "w^fc^at' %ppp^ejpip^p| ^paappieaip»íwiwpap w P*IPSS™^P^BSPF s^nva^eaMe*9 

Ye iré donde convenga y me ofrezco gustoso a vivir en Inglaterra t i es precito. 
Parece que tu (Joan Eaptugas) y Jote (Andreu) seríais bastante en Tarragona y 
Andrés (Moncusf) podria encargarse de to compra de vinos, mistelas, etc. 
Convendría hacer esertura y que el nombre de to sociedad tea G. ONva y 
Companto. Todot tot socios podrían usar to Arma ü ton los que añora rjresumimos. 

Nunca debe el tto (flamen Moncusl) Armar pagarés al banco pues es expuesto y 
en Inglaterra encontraremos dinero con mejores condiciones si tenemos casa allí. 
Las dates de vino que te espesan en to carta deben continuar siempre iguales, ti 
sabemos hacerlo así no habrá nunca necesidad de enviar muestras pues luego 
serian conocidas. Lot vinos nuevos no pueden emplearse solos al principio de to 
üPi^awPw·WBp* %#^P • waw* VPW a^KpaawweaaSf •pap̂ eTes'̂  •peaMPaeepasvHp' »™wipflp ™WB̂ PNFtF pptaseejp a» • • wasswpeaawe%pip* ^p^p*• 

etos. B examen de tot vinos ames del embarque debe ser escrupuloso 
procurando trie lodo que tengan lot grados de tuerza y dulce debidos y que no 
tengan ningún gusto estreno 

B cognac que te envía de Francia a Inglaterra Nene de 19 a 22 grados y color 
como el ron de Esparta o tal vez un poco mas ctoro. Se envían clases muy finas 
pero también van otras muy ordinarias.Este negocio puede legar a ser muy grande 
si sabemos hacerlo. 

Se suele embarcar en bordatoras o en cuartos portugueses Pero to clase de pipa 
importa poco, parece que el éxito es seguro si hay un interesado en Inglaterra. 
Convendría luego enviar un barrí por muestra...". 

Gregori OaVa i Joan Esplugas formaven un tándem perfecto, car si el principal 
neguit del primer era to xarxa comercial, el segon el treia de pofleguera tot alto 
relacionat amb to producció agrícola i, en primer lloc, el trobar remei a la temuda 
plaga fil.toxènca En aquest sentit, Joan Esplugas serà recordat peto seus amics i. 
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concretament pels pagases da Barbera da It Conca, par haver tstal rrtroductor 
dels pous da cap* americans, mol abans qua la plage panatrés ai camp da 
Tarragona i la Conca da Barbara L'abril da 1880. rabia, a Park, una carta dat seu 
cunyat Miquel Plana da Va»: 

• con todo pato a páctele una<cosa) que no puado encontrar y as Uavors da 
% M R p M W aajpeeae* SvpaassaSjav • f laapej i e^vjp**MipvejBsiajB«P w ppvVwMBjaiVHir ii^ejeep%F %aajpw ™^p* ^HP"* aaai ¥ea%iF4Bjejp*aB>* avaavaBjtajHB> 

ai aquf (Paris) se encuentran; con todo no la apuras por ato an lodo caso 
pasaremos por ¿onde pasan los otros..." 

tacnoJòoiautt ous sanaven mtroduM a raaricuMura i ramaderia, t ten! rm*Mt>aminmm 
assistí a oonierancias, conversa amo gem qua en sauta un nu, pan}, soorewi ©on 
una uto OBiíi taronges en let guns fires I exposicions agrfoolaa. Cem a n d*aaptfff, 
r^i» noticia seva e n rebuda amb can de >*•«**** da fira osts seus tamftafs. 
VPJMPPPJB P « w * ^ I P W i * w w w^pp ^r» W * ^FWP^P^PWPJI WBPlrWpjF ^PBP»Wi *PWP *P^PPJMPIP/̂ P^P *MF*F W ™ ^ » pp^p^Pr •F·PWP^P W P P ' ^ ^ P W V I 

rxiaisevol cosa as coda esoerar d*aajeHs esoaviats francesos I d'una autat com 
^e/HPBVP*PW • V ^P^P^PPJI 1»^P pP^P^ÍP^WP iw^iP^F^p» W WP ^BPJ^pFPP^P^P Ir^pwpPípPW ^MSPJPflF * » WP* ̂ •PW^IP*P*PÍ ^P «PP *PJP ipw P̂PPPJPPI ^PPP»»* 

Parts, «naaw dat mon. AM ho sacrMa, el 14 da tatuar da tiSO, ai seu onda Joan 
Andida Pira: 

laucha estrañez? nos a causado ai ver como dices que «Jatea a ver una 
esposición agricots y qua vistes como dpwen da comer a los polw con maquinas 
r«s paraca ssíraño cos* que tri España no lo hemos oído oeor pero lo creernos 
porque tos franceses estan muy más adelartados qua tos espartóles por todos los 
estaos..." 
^P^P^^P*P*P* * * 

En la primavera da 1882, Esptugas reaKzava ai seu segon viatge a França I la 
Gran Bretanya El 5 de juny ocupava una ombra a rhotat "Ronveau- (2 (Soldán 
•quan Regent, London), destinat als homes da negocií francesos El 17 de juny 
escnvia a sa mant an un elegant paper imprès qua duta un segat' amb la legenda: 
"Spanish Ports-Gregono Ova-Tarragona. London offices, 72 Mam Lana". L objecte 
da la carta ara comuncar-ii la venda da 25 boço» a un preu total da 3.319 trines 
(ur»670durus)id'unsaJtJ^25devidoienta35»rancsHl 

Tot amo tot, Joan Eaptugas. detona da dos anys da plana dedicació al negoci de 
rexportaaó, dtctdafet desvincuiar-se da la companyia quan, segons els balanços i 
rmventah, semblava snava a mana besades. El mercal britànic ara assegurat i tot 
just començaven a exportar vi a Nova York, Frankfort, Bremmen, Gothemburg.. La 
baratía entra cosins sona una faci htpotesi, paro at contrac*) amb ei to fraternal da 
lat cartes qua I adreça al gregori diva, ei mat da novembre del matea any (1882), 
par encoratjar-lo i donar-l suport en la campanya electoral que havia endegat 
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MIPS MB pPeW W icaHP a d • • P V H F I P W » « V iw* w iip»*^Waied»*Sp* ^ W W w M H l pPaif <aW(MPi * wnvP^M^yPaSBI 41 B d 

M V I vida, lioat t to M m reaponpabNfcat dt d p lit tamfia (i rated* extremat par 
n m m , vidua I tnvalida) i, mol iispeciaimeri. par la pox dat cuc da favantura 
pollca(i7) 

Per wi aira costat, desvincular-!* da to Companyia no skjnHat, ni de bon tros, 
deixar da creure en el tutur da I exportació,ni an ala Igams entre propietaris i 
comerciants da vi, ana al contrari, l'experiència d'aquests anys 1 havia fat obrir ato 
ipeaP» W J ™ W B T %P»FWW a^pwpae»wp™ieF •'iweBe···flpeMP·Fi· es epjpejp «pjaPw wesawesj vRMsaaap v^pejB£Mp"0aaE PPTRW MBM 

iTal toaiaarto i fBl f Éat aaeMi I l d l l É T ï l l èfÚ i aa te fatafafaTlsi i d H f t a a t a M I I • l l i ¡ r r h a M l i a t r a tel 
U M M ^ U T a W W M i l p » w w l I W H V p i l l M P e V n e S a a W * * U e l § p % H l t v l e l W T « l e l 

*nxxJtfTatzació" i *racionaittacíó" dttt p ú • travét d* rtnkxtlnwm de la tocHKat 
A ^ A ^ É £ JPB^ atfft 4VMMRA44 tfá^k ÉwMeiÉaBfe M^HB^tfk ^ ^ B dfe jpfiv B tfpjMa â aaM^MaftÉaJÉâ aft j4buaaMî 4MpeBP)î b4kL_.fl̂ ^0M ^a^^^s^^M^^h 

front to Restauració monárquica. L i ttrjnna a n praparar-ae par trobar rtapotfa 
adtoft a to crtai da MtFffWHftffpptf de vi i a ranorraament de toa vinyes par to 
fil·loxera. Comptat i tfffrffrirt. al poca coaa aa podto tor amb una vina poc 
compenuus an a» mercáis nernaconas, moa menys sen tana sense pooer 
verema/ als ceos i amb una HfonimkirmKin H ^ M M enterinvada oar to ineficàcia. 
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H¿y|ikS. CAPÍTOL r¥. EL CALIDOSCOPI ME LA T E R R A . 

1) Renato Zanghert, lany 1968, preterto parlar d agricultura i desenvolupament del 
capitalisme, car de revolució industrial nhi havia hagut • pasos no subjectes a les 
retoocwis de produce cap*al>stes 

I I concetto di nvoJuzione rxjustnale è owiamente diverso da queUo if capitalismo. 
ptt spec**» e restrttivo per eJcuni aspetti. per attn aspetti ptt ampio. Rapporti 
caplaitttei estator», in «versi paesi, prma ene appaiano to conctoom el u n 
rrvoluzione industriaJe (...)Le nvoluzíoni industrias compiute nele condizioni del 
socialismo ti col·locar» in un contesto radicalmente diverso Scompare 1 profttto 
caortaestico come motore délo svikjooo entra in scene uno Stato che ha muíalo i 
suo contenuto oí classe, e dirige e pánica, tenendo in mano le prtncipale leve 
economche, ottre che poliche, del potare. Le due espertarse el mdustnaltzíaione. 
la capitalistica e la socialista, che è di moda accomunare, tanno parte di due mondi 
ridurie sotto lo stesao concetto è segno di super! oalrtà sdenWca, non mere che 
te si volease assimilaré il commercio marttmo di espoca mcenea a queUo 
olendese moderno*. (R ZANGHERl. 1977, pp. 41-42) 

Les vies d'accés, és clar, son diferents, fins i tot, si mol se m apura, ets objectius. 
Però, I els resuíats? No son las dues caret duna mateixa moneda? La meva tesi 
at que tan runs -fa veurem on van a parar les reformes endegades a la Xina-com 
ate països de cáptaseme avançat han apostat pel maleta model de creixement 
urbà-ndustnal Aquest ha estat, a parer meu, ei gran fracàs de tos experiències 
revolucionaries socialistes La revolució industrial soviètea, per exemple, es 
realitzà, gràcies al control absolut dels mitjans de producció per pari de rEstat, en 
un penode de trenta anys, mentre el país bressol, ta Gran Bretanya, hagué 
d'esperar dos segles Ara, potter, ets historiadors soviètics podran quantificar, i 
quaüfcar, els costos socials Jo tampoc, com diu el professor Zangheri, barrejo el 
whisky amb el vodka Separadament ja et deixen fet prou caldo. 

2) Així ho expressa Giorgio Candeloro en to introducció als estudis de Gramsci ¿uj 
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•In sostanza rsstenza di un mcvimento *$toc©oine" nti Rtoorgfmtnto si dovtit, 
secondo Gramsci, non soto afta dttoetonza economía • ata tormazione stortca 
delta tjorgnesia italiana, ma anche al tatto che. quando m Itaba it borghesia dei 
paesi pti progrediti d'Europa aveva esaurtto in gran parte to sua lunzione 
progressiva ed era gla in posizione ofensiva d fronte al proietanato" 

3) L'escnptor ca&teliá José Cadalso a tos conegudes Cana» Mamiaeas de fínate 
del Sel<»nts, comparava el Prmapat amb Holanda 

"Si yo fuera tenor de toda Esparta., haría • tot catalanes mis mayordomos. Por 
un par de provrcas semejantes pudiera el rey de tos ensílanos trocar sus dos 
Americas Mat provecho redunda a su corona da la industria de estos pueblos que 
de to pobreza de tamos mitones de mdios (...) Los catalanes ton tot pueblos mas 
industriosos da España Manufacturas, patea, navegación, comercio, asiento son 
cotas apenas conocidas en otras provincias de to Peninsula respecto de tot 
cat'Unes... Los campos te cultivan, la población te aumenta, tot caudales crecen 
y, en turna, parece estar aqueta nación rri leguas da la galega, andaluza y 
castellana Pero sus genios ton poco tratables, únicamente dedicados a tu propia 
ganancia e Maris, y asi los llaman algunos los holandeses de Esparta*, (citat per 
P. VILAR, 1906. vol Ml, p 10) 

Fixeo-vos, per una aira banda, que Cadalso parta d'Espanya però, «Inora, es 
reteren Catalunya com a nació 

4) En aquest apartat seguirem tos indicacions de to síntesi més recent realitzada 
per Ramon Garrabou i Josep Pujol, presentada com a ponència al Seminan 
internacional d'Història, La Creïs Agrària de Finals del S. XIX a Europa (Girona, 
abril de 1966), i, posteriorment, pubiesda a "RECERQUES", núm 19, amb el tioi 
"El canvi agrari a to Catalunya del XIXa. 

5) Esmentem el cas de Montblanc, to capital de to Conca de Barberà.comparant tos 
dades del cadastre de 1731 i de ramiliarament de 1858. ambdues expressades en 
tornats: 
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l ' v i " issa •/. 

Suparf ic i * d»l t«r«« 

productivas 

Terr»» no productive 

Vinya 
01iverts 
SktMcrat 
Horta 
NOG,U*TS 
Av«llanars 
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2.189,1 
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-8, _ 
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«O A 
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3.344,2 
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145,6 5 ,2 
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Roquisser» 
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4 . & 1 , «-> 

• a g o , o 
*.éi9 T1 

— 

"*© , / 

7,5 
-

95,1 

lao , 9 
483,5 

1 
4,4 

1 "» A 

Noto: Els percentatge* dtto oonreut «on sobre I M tarns oroducivt» I to i w n ho 
1 e< total de ta superficie del 1 

Enpocrné$rfunt«gteriJS«coori*dip«í«d«138%aJ78Van*unr)crtrn»nl 
net dt 1413 tomato. Lmoamiá f l u tot t oartir dt ranrrrfMamtnt dato anna 1 to 
rorrouda da ******** í reoáitsfs. L i vinva es to oran Dretaaontota de to nora tem 

•iTt) prop dt 900 tona* («i 63%). seguida p t t hort» (20%). ets 
(10%) i rofcvsra (7%). L'tan dato sembrats at marté praatcament 

. El terme rrunàcpaJ de Montblanc, rany 1858, havia exhaurit gairebé to 

18S 



pc*si>il*at darnpbar les tanas de conreu, rttmfcat m regadius m •) dobla de to 
**to"J*PJP* toS* "ipWeT™ •pWPWP * * «PWB^"SW*'""Pp**w4WBBBP""ap ™·JP"·^""SF ™ÉI"fcP""i^P*^ ^Sw^iWlP^PTi^pSjP * ÏPJpSiPaï^·aP "iiW^aPJp"e™fWW"( ^ P * TuMEf* W P * 

Només l i vinya representava t i 46% del tota da to superfície oonreada.la bogeria 
de Mi tabre cfor provocaria rexpansió de le vinya en terrasses Ims ets oms dels 
tossate I en penudia de rarea dels sembrats Però, això. ja ton igues tñm altre 

6) Un procée t*wner es produf • la Rátta OtfUtfJ amb la aupftssJo dala Estats 
Pontificia. Una zona • Urrtbna, Marche I Romagna, amb l'afegito de la Toscana-
d'especiaMtzació vitícola l de dtusió da la parceria rmezzadria"). l a identificació 
sjiPBjpaaF %p"se* W w t a p Sja»*asy • VMflMpPaPMP'Sji sHpvmppessj aa™« piP*TMPsjwswBf •e^ap*p"*w#*»^P·# » ppsipspsjar "apap ^swav«ejB ejpap» ssss sftfseas> 

caracteritzarà Del seu anticlericalisme i suport als nous corrents ideolòoics 
fUf*1 "^IfreffWt I zaOCaaa^ttlftft 

7) B cas del Deia de l'Ebre pot comparar-se,a escala reduïda al del Deia del Po I 
ranomenada 'Bassa Valle Padana" El sanejament de tos terres significa una de 
tos inversions mas importants del capitalisme a l agricultura amb uns costos socials 
•normas derivats de to duresa del treball, la mataria i to malatja da to "pellagra" 
derivada del consum exciusu del blat de moro. Recordem que aquesta és to zona 
de mas gran protetarttzaaó agrícola i bressol del sindicalisme revoiucionari. 

I ) Lopusde de cmquanta-s* pagines porta com a tftol: "Ensayo sobre to topografia 
y estadistica de to VWa dl Reus en Cataluña*. Vegeu to seva reproducció 
complerta a P ANGUERA, Internes sobra leconoma musenca del seote X I X J C . 

115-170. així com el perfa biogràfic i comentari reaatzat par Anguera a tos pp. 
24-28 Ardèvoi tou personatge ident ic fms el moll de los amb «1 IbanMme i el 
positivisme oerilic 

• ) jornal dt Yiriasf Primera aialitati 

-Producto Magro en especies en t i ano 

común de un decenio en cargas de vino... 10 
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-Precio med» de cada una................... _fiQ 

-Miitfpaean Reales de Vellón... 600 

-Valor dt toa sarmientos y OOJQO. .......... Jfi 

- Total producto Integro...................... 64í> 

-Por cuatro Jornales da poda a 8 tt........ 32 

•4 id de arar a 20 ».__.__.. . . .„ §0 

-§ id. de cavar a 8 «..._...„._„....„. 40 

•^oraagub'y·tb·a»-—«—.—.. 24 

-Por azufre y azufrar.............—....... 80 

-Por reposición de cepas 10%........... 80 

-Por recolección y conducción da uva......... SO 

-Por pisar en Base y demás operaciones anexas_4Q 

- Total de gastes............................ 388 

RESUMEN 

- importa al producto integro............... 846 

- td. gastos de cu8M>.........._....... J t t 

Liquido imponible Rv....... 260 



La reproducció compierta.de superfície ocupada i rendiment per jornals de cada 
conreu Mi podeu trobar • P. ANGUERA.1985. pp. 203-211. 

10) En la mateixa sessió proposa la creació cfun impost sobre t i l gossos per a 
(trancar la construcció de camins valíais i rmici de gestions par obten* la rebaaa 
da las conrnbuaons agrícoles par ajudar a combatre to cnsi provocada par rottum 
i les gelades 

A to dècada dato vu&anta, insistf an ato tornat aducatius pan), ara. posava 
l'accent an to Analto* pollica i moral de que 'as deslliurin da ser víctimes 
rJerròneas v Derturbadbras itr^t^nam gum no DOden conduhirtos al dasttat oort da 
son benestar". No cal dir que tos doctrinas errònies i perturbadores, aran al 
socialiSfTw i el sinrJtcaBgrHft 

11) Museu-Arxiu da Montblanc i Conca da tobara, Arxiu Joan Espkjgas i Moncusf. 
Carta da Francesc Pàmies adreçada a Joan Espkjgas a Parto. L"Aleixar. 4 da març 
de 1880 

Totes tos cites referides a to famlia Espkjgas i a to Societat Mercantil "Gregori 
Oeva i Da." tos podeu consultar al meu treball ttolat "Un exemple de to burgesia 
agrària republicana al Camp da Tarragona i a to Conca de Barberà: .Joan Esphjgas 
I Moncusí(1857-1927)-, a "APLEC DE TREBALLS", num 6. 

12) L'any 1885, al "Consejo Superior da Agricultura. Industria y Comercio", 
dependent del Ministerio de Fomento, tramet una enquesta a tos respectives 
delegacions provincials. La resposta de l'enginyer agrònom J. Ramon Vidal, 
signada al 26 da ganar da 18S§, an representació de to Juma Provincial da Lleida, 
assenyala una superficie de 119.740,11 ha. da vinya i una producció da 1100.721 
hi., dato quals 151.134 són consumis a to pròpia província i 949.587 destinats a 
l'exportació. El desenvolupament masstu del conrreu de to vinya, segons l'apèndix 
signal pal mateix enginyer i datat al 16 d'abril de 1885, as produeix entre 1875 i 
1885. 
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fteçatliu Sacà 

Ha. Ç g p « t u Ha. Cmpm Cl) 

V i n y a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .500 1*.000 1.000 4 .000 

V i n y a - o l x v » r » « - c « r » a l » . 1.300 1.500 8.SOO 9.300 

V i nya i c»f"»al m 2 .400 2 . 400 22 . 000 22 .000 

V inya í o l i v t r w . 2 .000 2 .000 4.30O 4 .500 

T o t a l . . . . - 9 .400 19.900 36 .000 39.0O0 

RESL!*: augment «n r a g a a i u 9 .400 hm. 19.9OO.0O0 caps 

augment an secà 3é .000 Ha. 39 .000 .000 cepa 

t c t a i 45 .400 Ha. S8.90O.0OO c a p * 

v i n y a r a n t e r i o r 72.280 h a . 183 .299.000 cvps 

T o t a l 117.680 h a . 242 .199 .000 c«ps 

ITntom» oX "Cómale Piwtncüí de Agricutura. Hdustüa y Contacto" de 
Tarogona dátala las hacüfist par partí judo*. i« awa producció global i la 
pioduciM» per hadada. Linton», daiat«14 da novae*»! da iaiS. ta i 
«Itídaowdtlqunqutnni 1879-1883-
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SUPERFICIE DE VINYA I HECTOLITRES DE VIPER PARTITS JUDICIALS 

VINYA HECTOLITRES DE VI 

PftfflhiifMtfyj Ha, % Totals Fir Hi 

FaltÜ............. 

Gandesa.. 

^^^%^# Wafc^eaee ^ P » » * * ** 

Heus. „„».. ...... 

Tarragona...... 

Tbrtota........... 

vw§............... 

B Vendrell... 

.. 27.509 25 

...... Í.144 S 

...... 14.SS2 13 

..... 8J71 8 

... 5.994 S 

15304 14 

... 14.386 13 

251.136 

#y.O@4 

281.828 

308.491 

157.211 

50.232 

271.089 

238 935 

9,12 

6,65 

17,81 

18,42 

17,97 

8.38 

17,04 

18.80 

Total............... 110.086100 1.577.608 14,33 

FONT: Archivo del Minster» de Agncutura, Pesca y Abmen- tación, Fondos del 
Siglo XIX, % 86. carp 2. 

13) La eta és de rworme esmentat en la nota anterior La situació eoncrata a 
Montblanc ens la descriu el corresponsal del "DIARIO DE TARRAGONA*: 

"Nos escriben desde Montbianch que algunos negociantes han hecho en aqti·la 
vita gran acopio de vine, especialmente de la cuenca de Barbará, pagándolo a 
buen prec», de tal modo que la mayoría de los propietarios de aqueta extensa 
comarca no han «atado este año de quemarlo para aguardiente, conforme vente 
verificando en años anteriores (i dos des després) Continua la estracc»n de vinos 
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hin ihienTi l i i tihhrn m enmrisnte i lat out t t desuñaba casi ledo el vino de 
• • • • * WPJP^^F* WW ^ • • • r *^PJHIP* ̂ •PflpMW ^PW *P«ipPPJpjP#TiP^^P^" ̂ ^ P P̂> ^P^P ^piP^P « P » ^pĵ p^p f̂c^p ̂ ^^PIPW ^m^Hl^v S^P^VPff̂  ^^1 » w ^ p ^MPV 

aqurtaooflWCffOlARIO DETARRAGONAM880.il III) 

14) m « n rtxportaao espanyola de vi comú creixia entre aquelles dates 
(1879-1891) qua» de manera continua d* 2344. 000 HI. a 11.081.000 HI. (i la que 
anava • França passà dt representar ai 54,8% ai 89,4%), la particular catalana 
observava solament un canvi da n M Desprès ffm cnwtmantirócial fins al 1880, 
en què rexponaoó va salar d i 1.270.000 HI. a 3.050.000 Hi , hi va haver una 
evolució quasi constant pert fins S tol amb una leugera tendenria dtcraixent, que 
acabi situant isa sortries de vt comú, anual any de flauteado del tract* da 
comerç hispano-frances, an 2.367.000 HI. Da resutes d'aquest oeerent 
comportament en revolució de les exportacions, al pas relatiu qua en total 
representaven les catalanes va caure del 65% en què se situava par terme mtja 
entra 1868 i al 1177, a 38.5% erare 1878 i el 1891. caient doncs, en un 50% la 
seva importancia reaviva*. (J. Pujol, 1984, p. 59). 

pmviriffia rte Batrwinn» dona ii xtra del 28% de f exportació de vi adreçada ai 
marcat francès en el decenri 1878-1887.1 especifica to quantitat i al valor dato vina 

LOS YtNS EXPQBTATS PEB LAS APUANAS D'AQUESTA PROVINCIA Y1S 
VALORS DE TAIS YINS. QUALS DATOS HAVEM ANAT APQUtrW A i TQ-TA 

Vi coma Vi qmnmróm Total 
HI. Ptm. HI. Pta. HI. Pta. 

1872-1882 4.608 161.705 367 37.373 4.973 219.08O 

1883-1887 5.030 180.233 104 10.320 3.135 190.773 

Total 9.638 341.959 471 67.893 10.110 409.834 

Nota: en miera d m i de pts. 
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15) El comarç ant» la rata da h pmrnwm va miwant proQnwaivamant I 
daft 73 422 W. af %m m 27.O39 HI at 1883 

m DESTINATSkusmamMm» COMÉIS INTEIUOB PENINSULAR. 

Anys Famitarió Camanç Infriar Total 

1|71»™_ 1.010.4S3 

1180—...... 1.13SJ02 

1S§1.......... S6SJ7I 

18tt . . 1.1 05.249 

73.422 

«.744 

51.440 

23.473 

1.0S3J71 

1.201.046 

1.017.116 

1.12S.722 

Total....... S-24U42 251 118 5499.360 

Mljana anual. 1.04Í.64S §0.224 1.099.872 

FONT: vagau nota 12. 



1Í) Jew OMi I Moncusl diñará des trets tente mam «I seu objectiu La famlia 
M bettuo* a n * to tinatiat dobtenir to commutació de to pena de mod i totes las 
torces vives de Barberà de to Cim», encapçalades per raicaJde. adreçaren una 
petició tfinduí al Rei, Tanmateix, ei 4 de gener de 1071 tou executat mitjançant el 
-garrote vT (vegeu: Andreu MAYAYO, 1904, pp. 138-1391 Josep Termes. 1977, pp. 
280) 

17) Joan Esptugas I Moncusí es presentaria lany 1002, als vrt-Kanc anys.com a 
ĉ rŷ Kle* a diputat provincial pel Partit Repubüca Possibilista I tou derrotat pel 

Tanmateix, l'any 1007 texto elegit alcaide del teu poble i el 1092 assoiria entrar a 
to Diputació, en to qual remangué durant dot» anys arribant • to vice-presidència 
en el bienni 1900-1901 Posteriorment, serrare aun a candidal raoubecñ. aasoMa 
rateo de senador dins el moviment de to SoMdartjt Catalana (1907) i de diputat a 
Corto pel dtotrtcte de valte-MonfoUnc (1910), 
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GEO l Ifti Y Dt LA I 

1ATEARA PEL QUILA TREBALLA' 

p^^^w ™ W^piWí^w* • • • • * ^P »^>^WIiW^W» %íWBW w§awaya>rTSiwíw ^^PIÉUP ^iiWWW^^aWPítBBwaaa- Wl ^íWBW^WwBBB» %IWIIW 

to patanci qu* canvià ai min dt b u t i tt punt dt 
u^MitrTB. a tnon atoca at cnnrar ptf t corntnçar • 

i vtottNs ts&uttgani vtpor tscufSjrvtn Its 
i convtrtirtn t i càobus ttrraaúi tn un mocador. Pte dt moa. és 

enenjàtiQuts. dt la Qutrnca macanea i orpànca. i tts nous mtfjant dt 
comuracacont, inaugurava una nova tra dt tt« rtíacons dt 

anònimts. i una dítrtni oraarrtzaaó. vertical (trusts i 

I 
dtf 

daquí 
i 

iP# 



horitzontal (cartels), del capiat. Així. doncs, ne«en let grans empreses, la 
producció en sene, la proletarizado de to població s'accelera I tos colònies són 
expoliad temàticament L'era de rirnpsriaNme, dina Lent». 

Les figures del calidoscopi canvien verticjinosament El ciment, racer i l'alumini, 
alcen l eixamplen tos ciutats Els carreti esdevenen un formiguer de gent, que ben 
aviat circularà en tramvies de tracció elèctrica i cotxes de benzina. El telèfon 
incrementa el ritme dato negoct».Le$ aspirines intenten posar remei al mal de cap. 
La Borsa és el nou tempti on es prega amb fervor i el valor crematístic és la 
mesura de totes tos coses. Hom no és, stnó el que poséete. Els deu manaments de 
la lei del mercat es resumeixen en dos: comprar i vendre. Les fo:tunes es pasten 
de ta nit al dia : ets diners son el mercuri del termòmetre foctol. Els nous rics, 
tanmateix, tindran cura de comprar-se un llinatge o emparentar-ise amb to noblesa 
anada a mal borràs. 

B dinamisme social i la competitivitat econòmica donaran peu al fenomen cultural 
3e to joventut i de respon. La burgesia començarà a organizar els seus joves en 
moviments com els "Boy Scouts* i tos grans competicions esportives: Olimpiades 
(1896), Copa Davto (1900). Grana Pnx (1902), to "FootbtJ Cup" (1904), Tour de 
França (1906).. Una societat Jove que, com tot adolescent, fruirà per mostrar els 
seus atributs arreu convençuda de to seva superioritat. La dinamita i el gas tòxic 
protagonitzaran la gran guerra europea del 1914-18 i, no cal dir, els camps es 
convertiren en el devantal d un carnisser 

I I ritmo delto trasformazione delia sooetà tra H 1880 e il 1910 era püt rápido e 
incatzarte che in quaisiasi atoo trentenmo deia stona europea precédeme, ed è 
paragonabile in questo senso soto al secondo dopoguerra. Era una trasformazione 
dovuta fondamentalmente au emergeré di un sooetà di massa, in tutte le sue 
manilestazioni, dalla nuove tenderize consumistiche aJf'intoleranza, dai partttl 
modemi affaggresstvttà delto Stato-nazione L'impeto di questa nuova scoetà, 
sentso pü; fortemente nei paesi industriali, metteva in crisi le vecen* strutture e le 
vechie conceziom. i paesi meno svHuppati non potevano restare isototi, erario 
trasdnati neB órbita det grandf Stati, L'mestabilità che derivava date rapidüà di 
queste trasformazoni social e data inadeguatazza déte smmure estottnti, sia 
aJf'intemo dei singo! paesi sia nei rapportí inter^zonai, era -püi ene 
rimpenalismo- la carattenstica di questi decenni' (SJ. WOLF, p. 35) 

La internacionalització de tos relacions econòmiques i socials i la industrialització 
massrva són els dos factors del nou mon pari amb dolor Es tàcií quantificar el 
creixement econòmic amb nombres a la mà, més difícil és descriure el dolor que 
genera. Caldria apellar a l'ull sensible de Watfja per a plasmar les mutilacions 
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provocades per íes maquines, a ta ploma de Dickens per a narrar l'explotació 
infanta, o ai carbonet de Van Gogh per a dfcuixar ets rostres escardalencs déte 
mmaires. WBam Moms re digué sense embuts: oi capitalisme (ta societal 
uroana-industrial) es tetg. Un comentan que cal considerar-lo en ta seva vessant 
ètica i estètica l políica, és ciar 

La societat comunista pregonada per Moms segueix el model de f i t d'Utopia 
deserta per Thomas Moore. Res de nou respecte l'organització social, ta forma de 
govern, el concepto de riquesa, ta propietat conectiva dels mitjans de producció. La 
novetat de Morris, pero, és el rebuig del model urba-industriai. Les fabriques han 
desaparescut, l'aigua del Tamesis es trasparent i es poden pescar salmons, tas 
persones tan cari de salut i eta vestís un goig que enamora, el clima és dolç, el sol 
rellueix i tot és de colors (Van Gogh pintaria ta seva utopia de odors a ta Provençal 
Gauguin a tas les deis mars del sud). La Revolució canvià tas coses I ta vida: 

"Las gentes afluían a tas aldeas campesinas y, por asi decirlo, se arrojaban a la 
tierra como ta fiera sobre su presa, y en un relámpago tas aldeas de Inglaterra 
fueron mas populosas que lo hablan sido en los siglos medievales (...) La ciudad 
invado el campo, pero los invasores, como tos guerreros primitivos, cedieron a ta 
acción del ambienta y a su vez se mearon en campesinos, y, siendo cada vez más 
numerosos, atrajeron a sus hábitos a ta gente ciudadana. Si bien ta diferencia entre 
ta ciudad i el campo despareció poco a poco, el mundo campesino se sintió 
vivificado con el pensarmento.ia actividad y ta educación ciudadanas, que hicieron 
ta vida tela y sosegada al par que activa (...) Después se cambió en el país de los 
grandes y sucios oficios y de tas mis sucias trapacerías del comercio, circundado 
de tierras mal cultivadas, enfermo por ta pobreza, despreciado por los patronos de 
tas tabocas y aTwa es un jardín que nada destruye ni nada turba, con sus 
habitaciones, sus edifícaos públicos, sus taboratonos esparcidos por los campos, 
todo ordenado, limpio, belo*. (W MORRIS, pp. 97-98) 

Catalunya es també un vaixell a iota maquina amb ta ciutat de Barcelona com a 
mascaró de proa. La ciutat s'embriagarà amb tas exposseions de 1886 i 1929, 
patirà tot seguit tortes ressaques, i canviarà de lesonomia durant ta gran guerra 
europea. La ciutat industrial es rurattza per l'arribada massiva de mà d'obra del 
mon rural i, aquest, s'industrialitza al ritme de les necessitats urbanes. La 
proietarització dels pagesos avança amb el pas del temps. El camp, entre 1880 i 
19%, perd una tareera part dels seus actus, uns cent cinquanta mil, i la població 
activa agrària passa del 58% al 28% del total. Paral·lelament, al camp sintesifica la 
reconversió dels contractes de conreu de rabassa morta en parcenes i la submissió 
al mercat, tant per la comercialització dels productes com per l'adquisició de béns 
industrials mposats per la lògica de la productivitat i del consum familiar. 
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Els pagesos catalans lluitaran per lacees a ta propietat de ta tarn conreada. La 
terra pel qui la treballa, és clar La seva utopia.sobretot ta pregonada pe«s 
anrcosindicakstes, no era pas aliena a laden Morns La parcel·la de terra era, sens 
dubte?, ta seva Ha de feteftat. Aquest era, si mes no, t i clam del dirigent 
anarcosindicalista Ramon Porté. 

"VMryvMr 

para vencer la miseria, 

tamas sucumbir 

disponiendo de un pedazo de tierra". 

• 

El crac bursátil de Viena, I any 1873, anuncia l'mci de tos reestructuracions 
imposades per ta urtfeaoo. encara que no homogeni, del sistema capitalista a 
escata mundial. El desenvolupament industrial coi.iadea amb ta depreciació dels 
productes agrícoles El mecanisme tradicional del mercat agrari, que compensava 
tos costes dolentes amb un augment del preu, es trenca amb ta intemactnaützaaó 
del mercat 1, per tant, ta inundació, en primer Hoc, de btat procedent de països on 
els costos de producció eren interiors degut, principalment, a i explotació de noves 
tames gairebé serse renda (Usa o Argentina) o bé a la sobreexptotació dels 
pagesos (Rússia o Turquia). 

Tot tota pensar en una divisió internacional dol treball a partir de les bases d'uns 
países industrials i d altres productors de matèries pnmeres.Aaí, doncs, peta països 
que optaven per ta via «Justnaltiadora, una primera resposta era ei sacrifici de 
(•agricultura propia, és a dir, importar matèries primeres, particularment queviures, i 
exportar productes manufacturats A tot estirar, segons ta Morta clàssica 
llwre-canviaa, restava ta possibilitat de competir a través de l'especialització I ta 
industrialització de l'agricultura Al capdavall, el que mtressava era abaratir 
l'alimentació del nou proletariat pe'tal de fer més rendtoto ta producció n-dustnal 

L'aposta, però, de la majoria de pasos europeus tou ta de protegir ta produció, 
agrícola i industrial, autòctona i, per tant, dofugir del lliurecanvisme fins assolir, si 
més no, la capacitat de competència en tl mercat internacional Plegar-se de 
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braços i acceptar les regles del joc lliurecanvista era, sens dubtes, un suïcidi. El 
protec .onisme. tu aquest sent A, tia considerat com un mecanisme, de caràcter 
temporal, necessari per tal d'atíaptar-se a les noves circumstàncies Tot amo tot, a 
països, com el nostre, tou prgor el remei que ta malaltia El proteccionisme, doncs, 
es una opció que convé exarrinar-la tenmt en compte la situació de partença, ei 
moment de l'adopció i la durada, ta correlació de torces I, tn definitiva, el procés de 
revolució burgesa a cada pais. 

La Gran Bretanya, ta gran fàbrica del mon, tou l'excepció del nou viratge 
proteccionista La manca d'aranzels rsbre el blat determinà, per un costat 
restonsament de ta "high farming" i dato productors cerealistcs, i, per l'aUre, 
l'abaratiment del preu dels grans tacittà ta rendfeflitat de ta ramaderia i l'increment 
del consum de cam, net. mantega, cansalada o truita No debades, tn ta dècada 
dels vuitanta sorgeix el tipie esmorzar anglès d'ous amo "bacon*. Mato/at això, els 
ramaders, productors de let o truita, expressaren, ani matate, tas seves queixes 
per ta devanada generalitzada dels preus agrícoles. Una reacció, com molt bé 
assenyala F.M. L Thompson, fruí de ta "money illusion': 

"El productor de cam o mantega ...rebia cada vegada menys i n cash* per ato que 
produïa, i aquesta baixa deis seus ingresos era el que el observava I lamentava el 
tendia a no observar que pagava menys rtner per totes tos coses que comprava i 
que en realitat ta caiguda de» seus Ingressos monetaris era menor que ta 
disminució de les seves despeses. Ara som més sofosteats i mesurem efe nostres 
ingressos monetaris en relació amb ta taxa d'inflació abans de decidir si anem pitjor 
o millor Però ta il·lusió d'anar pitjor pel simple let que els ingressos monetaris 
baixessin una mica esta/a estesa a final del segle XIX*. (F.M.L THOMPSON, 
1986(b) p. 65) 

Anglaterra, au i mateu, es convertí en l'estómac d'Europa menjant i bebent 
mantega i »c rmatge trancesos.cansalada danesa, xerès i oi d'oliva espanyols, 
oporto portuguès.. Aquest fenomen tavorf lespecialització agrícola però dins de 
contextes diforents.Així, doncs, mentre els països del Nord •Dinamarca, Països 
Baixos, Bélgica- acceptaren tas regles del joc lliurecanvista; els països de l'àrea 
mediterrània fixaven paulatinament barreres aranzelàries. Franca i Alemania, amb 
torts corarastc<s i desequilibns interiors, combinaren les mesures proteccionistes 
amb ta modernització agrícola Les diverses respostos obeïen a situacions ben 
diferenciades, és a dir. mentre al Nord s'havia produtt una disminució de la renda 
de ta terra, la diversificació de tos fonts d'mgressos dels propietaris rurals.dtns d'un 
procés de venda de les terres i la «versió del capital en d'altres sectors productius, 
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I to consolidació de l'explotació familiar pagesa; al Sud, es mantenia la posició 
dominant dels terratinents i lendarrenment tecnològic La distancia entre el Nord I 
el Sud cada cop s'eixamplava més. 

"La resposta proteccionista no buscava solament de restablir el benefici de 
lempresan agrícola capitalista, smó també to renda del terratinent. Aparenment, 
aquests, resulten guanyadors, ja que aconsegueixen una elevació més ràpida i 
més substanciosa de to renda que no pas en els pafeos lliurecanvistes, però en 
mol poques ocasions aconseguirà tos cotes elevades de abans de to crisi i la 
tendència a targ termini serà clarament decreixent. El proteccionisme, a més, en 
provocar un encariment dels provocar un encariment dels productes protegits 
respecto a tos cotitzacions dels mercats internacionals, ta persistir els obstacles al 
desenvolupament general del capitalisme i disminueix en el sector agrícola els 
estímuls per a una ràpida modemftzació". (R GARRABOU, 197S, p. 180) 

La integració de l'àrea mediterrània en el mercat internacional es produirà a la 
dècada deto vuitanta i, per tant, els efectes de la crisi arribaran amb retard A 
Espanya, per exemple, tot coates dolentes de blat de 1879 i 1882 provocaren 
autèntiques crisi de subsistència i una alça del preu al votant del 30 per cent. 
Només a partir de 1882 la importació massiva de cereals afectarà to formació 
autòctona deto preus i t'iniciarà to devalada deto preus, que es mantidrà fins a 
finals de segle 

Ara i aquí, ens interessa subratllar la idea de que l'aposta proteccionista de 
països com Itàlia o Espanya és, essencialment, pollica Vull dir, que no hi ha 
ignorància de la crisi, ni dels seus efectes, m de les sol.lucions adoptades peto 
diferents països Ans al contrari, N ha una suficient informació estadística, com 
l'enquesta espanyola de caràcter provincial elaborada entre 1149-1858, un bon 
diagnòstic de to crisi per part de tos comissions investigadores creades "ad hoc", 
l'any 1885 a Itàlia I Carry 1887 a Espanya, I un coneixement puntual í acurat de la 
situació internacional. Citem, a tal d exemple, la carta del Mmwtro Plenpotenaano 
de S.M. a Londres adreçada, el 23 de juliol de 1879, al Ministro de Fomento, en la 
qual s'informa del debat a la Cambra deto Comuns I la creació d'una comissió 
investigadora i de propostes: 

"...atribuyendo la gran mayoría de «los la actual depresión a to competencia de tos 
Estados Unidos de America que produce a menor costo y en cantidades colosales 
(...) to mayoría de Conservadores se inclino ya a to importación de productos 
agrícolas, ya a una revisión radical del sistema actual do contribuciones, mientras 
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que los liberales abrogaron por to desirculación (sic) de las propiedades rurales 
Mr Bnght no desprecié la ocasión para protestar de nuevo conn tos tendencias 
proteccionistas que se van desarropando en las Cámaras y en el país. .'(1) 

Els propietaris agrícoles, els financers bascos i els h «Just rials catalans, 
coincidiren en l'aposta proteccionista i donaren suport al règim pollic de la 
Restauració Tols plegats, defugien del marc competitiu establert pel nou mercat 
internacional i optaven per continuar obtenint beneficis a través de to 
sobreexpiotació de to torça de trsbafl i to renda de to torra. Res de nou. El 
proteccionisme assegurava els beneficis de tos empreses i dels propietaris 
agrícoles dins del mercal interior sense necessitat d'inversions de cupial en to 
rnodemteació de l'aparell productiu. La propietat de to tem era intocable, tos 
finances, després de to contracció del captat estrager, restava a mans dels 
banquers bascos i els ndusmab catalans del tèxtil explotaven en regim de 
monopoli el mercat espanyol, colonial inclòs. 

Aquesta era la cara. ets beneficis, del proteccionisme La creu, et cost era el 
manteniment d uns preus elevats dels productes agraris, respecte to fixació del 
mercat internacional que condemnava els treballadors, al costat del salans de 
rmsèna, a la indigencia Els pagesos, per la seva banda, patiren un empitjorament 

de les condicions contractuals i, es clar, l accés a to propietat de to terra conreada 
era barrat. 

"la incidència de to crisi sobre to gran propietat ós ben clara, disrmnuai 
progressiva de tos uiilitatats i pèrdua paral leía del valor de to torra situen també 
aquests sectors en una situaoó penosa. Només au i s explica to reacció enèrgica 
a parte de 1887-1888 í la presa de consciència sobre to necessitat duttfiza/ 
rapare! estatal com un mitja per pal bar to situació El viratge de) partí conservador 
ai proteccionisme, que es treia com rúnic mitjà a curt terme per al restabamMi de 
la situació anterior, s'ha d'mterpretar, coc, com el resultat de tos primeres masures 
per salvaguardar tos posicions de to gran propietat no soto en el pla econòmic, sino 
a tots els nivells perillosament atacats pel desenvolupament del capuansme* (R. 
GARRABOU, 1975, p. 208) 

Molt s ha parlat de l'actitud econòmica i poitíca dels latifundistes andalusos i 
castellans en comparació a l'adoptada peto propietaris rurals catalans. Hi tia la 
sensació que mentre ets primers foren els abanderats del proteccionisme i del 
manteniment de to renda de to terra, els segons maldaven per to consolidació de 
l'explotació familiar agrària i to rnodemteació agrícola. Ni els primers es mamaven 
el dit, m els segons donaven durus a quatre pessetes Malgrat tos diferencies en el 
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tpus de conreu o «ti ta torma d'explotació de la terra, predomini de Jornalers o 
pacars, ambdós coinadten en la defensa de la propietat de la terra i en traslladar 
els electes negatius de la cnsi als pagesos 

Caldria, t a i mateix, esmentar, m més re, els projectes reformadors cobats des 
del propi Mimsteno de Fomento reducció de les càrregues fiscals i tarifes 
ferroviàries, establiment de crèdits i centres de formació, que ajudessin a la 
modemízació del sistema productiu i a Sa competitivitat dels productes agraris, així 
com la tasca possfiva de mote funcionare del ministeri escampats arreu. Tot 
seguit reproduïm fragments dun article taotat "Ligas de Colonos", publicat pel 
matea M-nsteno de Fomento, on l articulista, que no es moca amb mitja mànega, 
critica l'actitud dels propietaris, loa el treball dels pagesos i els esperona a 
rassoaaoó per tal de defensar els seus interessos i modernitzar l'agricultura 

"..que corara este veo ¡¡'absentisme dels propietaris) que explota al colono en 
términos tan legales como opuestos al verdadero progreso agrícola, lo procedente 
sana que los legisladores gravasen la contnbución de los propietarios que no 
residen en los pueblos (...) que ya es tiempo de que los colonos abran el ojo y 
comprendan que sus divisiones sus envidias, su egoísmo mal entendido, son sus 
mayores enemigos, que dan lugar á que suba de ano en ano el tipo de la renta y á 
que continue la gran injust cía de que tos unos trabaien muer» y vivan en medio de 
grandes privaciones, para que los otros trabajen poco ó no trabajen nada y vivan 
rodeados de lujo y comodidades pagadas con el sudor ageno (...) que el tipo de la 
rema de las tierras debe estar determinado por los producios expontáneos del 
terreno es decir por el valor de tos productos que darte el terreno abandonado á sí 
mismo; y que los demás productos, cuando no se verifica un esquilmo superior al 
beneficio del barbecho, son hijos del trabajo y por lo mismo pertenecen al colono, 
que es el que pone ese trábalo (i sogueo: queixant-se) que estas ideas no se 
extiendan antro esos pobres y asquttmados colonos, que ni siquiera cuentan con 
tiempo ya que no con ahorros, para adquirir y leer loslibros y publicaciones que 
defienden sus intereses (i finalitza amb l esperança de que) los pocos ó muchos 
colonos inspirados en ellas, seran los primeros en difundirlas entre los demás y en 
gestionar la organización de tes recomendadas ligas; esperando también que los 
periódicos democráticos como todos los que se inspiran en el amor á la justicia, 
cualquiera que sea el partido á que pertenezcan, se harán eco de estas ideas, 
defendiendo la causa de los productores" {-SEMINARIO OFICIAL Y MERCANTIL 
DE LA GACETA DEL M'NISTERIO DE FOMENTO-,a'm 300.23-VI-1883) 
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cue ¿or mucho aue sus tnrtwmg ta indinen al bien no sea faci out t l maJ ache en 
ala mas hondas races, una vet hayan logrado dompiarta por enw inconveniente ó 
DOT <»t»p<Mc halaoos (i deaa a crian dat rrtnattr» deriiffifr las coneecuenaas á oue 
pueoa arrastrar-nos ta OBmBÈJBÈJOBSmUm que " ° " o*"""* expreson flfi_B 
—ni*fai ffrtmunwcta cuesta* an Daranoon eon tot oue va M I remotos tiemoos 
anaaMBaHawHnMBaaaMaaMftaaaBBBM* f w w - ' w * * •MMw^pjpv ' * * «P<P** MHMP *JP*WP WW» ^P*> »w*»wipewpw t w > > a n w 

imperaron, cuando los propietarios y colonos venían i construe como una sola 
famika(.) 

Ahora, con fines por todo extremo reprobares. ya que no puedan conducirnos 
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concttandü el rato rto unas fUfjs. j otras pata cut riñgun dque queda en pü da 
los que te oponen 1 la invasión de las turbas comentes que tolo la tempestad 
produce Y en este desorden de aspiraciones, en tal contusión de propósitos; 
creerle el instituto esponente ta l» en conciencia i toa que le dieron vida, t i arte 
la Urinarieia del pebgro que not amenaza, datara de recurrt i ttf protección que 
no duda ha de hater en V.E., samándole especialmente Mi atención sobro el 
trascendental hecho, que no se expeca, de venir i « r heraldo de tos flamantes 
innovadores un periódco oficial del Mwsteno de fomen-o que leva estampado en 
su primera página el escudo de to nacen en que bnlan, i toda luz, tot gloriosos 
timbres de su grandeza y de las proezas de tus nobles hfos. Por tales 
consideraciones 

Suptea p VE este instituto, se digne tener por hecha la protesta respetuosa que 
tiene to hewmrle «levar al Qobler ream 
todo prineipiB JOf̂ É en to seguridad de que te servirá tomar tos oportunas 
disposiciones para aviar que te reproduzca el abuso de difundirse doctrinas 
perniciosas desde tos columnas de un period» que tiene carácter oficial.." (2) 

Els intents reformadors, fins i tot els esperonats per to maieixi administració, 
topaven inevitablement amb el sistema de propietat. I, aquest era intocable 
D'aquesta manera, es matoarataren moltes energies renovadores i ato profecies 
reformadors anaren a mal borras. 

"A mesura que el malestar s aguditza í que to reducció de to renda comença a 
afectar els grans propietaris, aquests prenen la Mctottva i empenyen el partit 
conservador k convertir-se en el defensor a ultrança del proteccionisme que 
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apareoua com ram» més eficaç, per recuperar to u n posició Des de 1887, 
Cánovas i d'atres figures destacades del part» conten/ador van portar una dura i 
constant campanya par forçar tJ govern a l'elevació de les barreres aranzelàries. 
Quan van arribar al podar #31890, una de les primeres mesures que va empendre 
^ésserrelabc^aaodunaretwTruararuelara 
partir de 1891. rentrada de biats estrangers et gravava en 8 ptes. el Om i 
s'augmentava novament a 1050 pessetes al 1895. (...) 

L'araruei va ésser dat d'ara una peça ctou da to poMca econòmica i a to vagada 

to gran propieta! com a classe dirigent". (R GARRABOU 1975, pp. 212-213) 

Las Dfoctomea rjrotacaorastes insistim un coo mes partiran dato toUundistes i 
grans propietaris paro, aoí malea, de mola VUOMDIS catalans amenaçats par to 
crisi da malvenda, a partir de 1815, i to finaització del tractat preference amb 
França. 1891 En al captoJ anterior tetom esmeni da tos assemblees convocades 
pertot Catalunya par riacsi i, concretament, tos resolucions de to de Reus, a mans 
da Bernal Torroja, i ara podríem afeo* d'atres exemples Tot plegat, ans serviria 
par a indicar novament reposta proteccionista cMs propietaris rurals catalans. 

B pjoteeciontome, paro, era impotent davant ais deaequUtons interiors creats per 
to sobreproducció i la cris» de malvenda I an aquest context cal situar to grau 
depressió de to producció vitivinícola, que ans aleshores havia esdevingui el sector 
mas cSnàrrsc del camp català, orientat principalment a l'exportació. Tat com 
assenyala Josep Pujo), a partir de 188S ato preus del vi comencen a devallar i, 
després de 18S1, son Inferiors ato costos de producció. Aquesto, per to seva banda, 
havien experimentat un Merament amb l'explotació de terres marginals o poc 
adtmts al conreu de to vinya, rutilització de nous productes químics pm tor front a 
tot «adicionáis matoMes derivades del otfum I mudeu, i l'augmeni de to mà d'obra 
•rt* de to competitivitat del marcat de rabal industrial 

La febre d'or de la vttcuftura catalana havia enfluemat els propietans i pagesos 
t» i ajornant tos reestructuracions derivades de to rtemaconaJtaació del mercal. 
La crisi agriria, doncs, començaria a meitats dels anys vuitanta a cauta de la 
sobreproducció i to crisi de malvenda. La fü.toxera donaria el tret de grada a una 
vrícuttum ferida de mort. Lt tnienslat de to desfeia, com és de rebut, és 
preporcenal a to eufòria que to preodetx A comarques on to vinya havia 
esdevingui gairebé un mortocuMu, com el Priora! o to Conca de Barberà, tou 
esfereïdora 
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Trat d'algun espavilai de tom (3), tothom sabia que arribana un dia en e) qual 
(Insecte volador, talment com un àngel exterminador, vindria par ensonyir-se de tos 
vinyes catalanes B dubte era el quan i par on. L'lacti ne sttavto plaga] de braços I 
fins I lot envià una mana d'ambaixador. Joan Miet, • recórrer les zones fil.oxeraoes 
de Franca i Suïssa L'Worme del senyor Miret, advocat í propietari de Tarragoní, 
esferal ais prohoms de riacsi I trameteren a cone cuta un dictamen, amb mesures 
uroents al ministre da Foment. Tot i «*•* at mateix dictamen tou defensat ost 
i»*jaw**«a*t WBr i t a i a p i i w m * I ^ * W P * » » * "w* • le/awp w *»wawiw I»BWWS»P»WBH>» WWW W I V V I I H N Í p̂ sf* 

marqués da MontuSu al Senat.el 30 de man} da 187B, ai ministre da Foment, an 
nom dat Govern, ai rebutjà par prametur I alarmista. Encara mea, atagia que potter 
rimada abane penetraria par le frontera portuguesa qua no pas pel pirineu català 

Afirmar que al ministre da Foment caçava mosques tana una caricatura tarn 
simple com injusta En factual arxiu del ministeri d'agricutura N nan ca r tas 
plenas de correspondència, estranger inclòs, amo informes i lleis apMcaoas a 
d'altres països sobra al tema El matate maig de 1878 ta celebrà a Madrid un 
congrés antifit.loxènc El problema no ara to manca o^tormacW o to dasldto, ans al 
contrari, to preocupació traspuava a flor de paf. La mare dats ous era que els 
rama») eran pitjor que to maiaUa, si mas no to creació de cordons sanitaris amo la 
destrucció dato caps (proposta Mirat) representava un cost mana elevat, així com 
to replantació, an uns moments de plana producció I bon preu. amb paus de caps 

Gaudíem de l'avantatge da l'experiència d'altri i, par tant, ni to magnitud de to 
tragèdia ni ato remeis ans aran atara. Pare, aJhora i par to mate&a raó del retard, 
patíem al handcar de to tabre d or, ós a dir.qui s atrevia quan ato vtJcutors at las 
mamaver. tan doces *> «acrf cat la galna dato ous d*or. Així, doncs, al Govern 
fugia d'estudi, tos pr Mes de l'lacsi aran paper muBat,Miret predicava an al 
desen, i als pagesos es resignaven en al fatalisme da que si havia de venir iot era 

La incògnita s'esvaní a sanaries del 1879 amb to descoberta de l'insecte a unes 
vinyes de Rabos, mesos més tard ja volava per tot l'Alt Empordà. Aleshores, calgué 
tirar pel dret I destruir de soca-rel las vinyes vetias amb to finalitat de tallar las ales 
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a imsacte i evitar la seva p r o p o n . Ara mm que mü, segons els experts, era 
necessari amputar una part (to Its vinyes catalanas. Its de rEmporda. per tal de 
salvar to resta Cans tad. Els ernpurdanesos no eran dtoposats a paçar ato plats 
trancats I posaran al crit ai cal contra ate trabáis de lat brigadas antM toxènquesi 
lat indamnteacions promasas. La protesta col·lectiva da LLars tou le primara daña 
tfun rosan tfakíaruls qut acompanyaran to penetració da to plaga (4). Ara tari 
Macal, davant to magnitud dat conflicte, amagarà a) cap sota rala; 

Ta i ta dia at reunirán ato pares da tmatiut da Sant to¡dra par ocupar-sa dato 
matons par a combatre to M. tacara, i que dran ato nostras tocto» fDlARl 
CÁTALA') que as va proposar? torera proposar-se mol formalment 

ter pregarías a loto ato pobtos i aorta- després a mato* al tuna* msacte an tots ato 
termas. I to proposta va sar rabuda amo grana aplaudiments, per bé que va 
acordar-se que no ara prudent posar-la an practica par ara*, (cttat per J IGLESIES, 
1966. p. 77) 

L'insecte votodor avançà da nord a sud com un etotant, tantarnent paro trepitjant 
tort Els trabáis da toa bobadas artMiLiexèrtaues. an ato rnMIors dato caaos, nomas 
aconseguiran limar to vetodtat da to penetració. AW, doncs, to fil·loxera avançava i 
tos brigades reculaven A mas a mas, an ato moments an qua tot mcKcava qua to 
sftuacti ara sota control.rinsacte apareixia a to raraguarda trastada! irnprudanmant 
pals mateixos vKeutors En aquest stnm. no manMesten ato Hormas dato tècnics 
dato diputació de Tarragona tot raconatxant tos noves plantacions ñateadas a 
Montblanc amb bords procedents d'un vivor da Uatda, 

En una vintena d'anys, segons ais càlculs da to Junta ConstJtjva Agronómica, la 
«.toxara havia anorreat 385.000 hectáreas da vinya, pràcticament to totaRat 
L'arribada ai Panadas coincidí amb la crisi da sebraproducció i de malvenda i al 
camp da Tarragona, to Conca i al Pnorat.amb to pèrdua del mercat francès. 
LWnarari da to filoxera ha estat datera, fonamentalment a través da to premsa da 
l'època, par ranyorat Josep igíésies. Ara i aquí, nomas ans interessa quantificar la 
destrucció i to replantació amb ato nous caps americans (5). 

Las comarques gironines son las primeres afectades per to plaga L'any 1891, la 
superfície afectada per to fil·loxera és de 31.345 ha i un any mas tard ami» 
gairebé a to totalitat. En aquesto dato, els municipis amb mas nedaries replantadas 
de ceps americans son: Garriguella (400), St. Miquel (340), Patou-saverdera i 
Selva da Mar (280), Uançà (275), Rabós (260), i Port de to Selva l Si. Climent 
(207). (6) 
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SUPgRWCff RL.LQXEWAQA i REPLANTADA AMB C 

FwfttH iiftiaMs Suo Total Fimmrmlfl ñmnauü 

Hpjefes.............. 20^8* SO-»? *-W7 

La itebaL........... SJ40 5J40 341 

Girona................ 8.355 8.131 462 

Stt Cotoma de Fames 4269 2524 120 

Olot................. S71 S?1 13 

•Wat............... 3SJ22 37J43 SJ73 

U replantació de la vinya filoxera amb ceps americans ocuparà, rany 1909, una 
superficie à» 10.671 ha. és a dir només s"ha recuperat una quarta part, 
oc>nc«ntrani-se al 75% a l'Emporda. 

La suoerficje vtJoota de la Drovincia da Barcelona abans de ta invasió de la 
PMP* •PÏPPJPH^' " ^ I ^ ^ F » WftM^^^PI ^^^F ^VP pP*^P w Ü Ü ^ P W r V ^ P I W f W • • • *PPIP^PP ^ P *P^P • • • " » » W>*P^P WPW *^P 

fil.ioxera ara da 132 755 nectaries La ptaga, procedent da tes comarques 
gironines, tou raconeguda rany 1800 a lat vinyes date termas municipals da 
Tordera I Malgrat La penetració da llntectt votador tou lenta tot bifurcant-se cap el 
«oral i ta depressió central La tertHud da ravenç ta podem observar en les dades, 
referides a rany 1Ü1, del quadra següent Dau anys després de la seva aparició a 
ta provincia, només stiavien detactai «us intecciosos a 106 termes municipals, 
qua representaven poc menys da ta matat dat total da ta superfície vitícola, amb 
una insignificant quant Hat da vinya envaïda (2.614 ha.) i destruïda (550). La gairebé 
nul.la replantació de vinya amb paus da caps americans, mentre a ta mateixa data 
Girona n'havia plantat prop de s * ml nectaries, pateta amb escreix rimpacte reduí 
de la plaga fil toxènca durant la dècada dete vuitanta (7) 
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RLLOXtBABa, I HgPLaMTAPA, 

Partit» Wo» i Sup da vinya 3ys«r#f. Suparffeia Replantada 

judicial» dais tarm«s mini- artvafda daatrufda 

cicala anvarts 

Barcelona 

Arany» da Mar 

Sranol lar» 

Igualada 

Hanraaa 

Mataró 

Sabadel1 

St. Faliu 

Tarrasaa 

Vilafranca 

Vi 1anova 

Total 
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13 

5 

3 

17 

8 

11 

4 
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4.280 

©• /*-! 

4.002 

7.429 

6.292 

7.42? 

€$* wÍ33 

S0.694 

1.470 

6J * 76 1 

101 

1.277 

av5 

2C* 

7Q 

237 

188 

84 

89 

4 

2.614 

¿8 

SI 

17 

7 

11 

38 

18 

9 

16 

4 

530 

23 

20 

IS 

10 

5 

S 

13 

12 

3 

12 

3 

129 

Fou durant la i****'** dato noranta ouan la fiUoxara anorreà daflnJttvamant lat 
m i l d» 130.000 ha. d» vinya. La raconstnjcció dat vtnyar, amb pau» da cap» 

p m dada» dtl t « l » ocuparta una auparffaa da 116.000 ha., da las 
197.850 aran «obra tarrany (H.loxarat i 18.150 plantadas an nova» tarn». AM, 

pop da 35.000 ha. da vinya flkwarada no havian astat reconstruidas 
770 ha. a oarrolaf», 6ÍX) ha a oiverw, 4.000 ha. a dh^rsoa conreus i 

It ratta datada* armas o transformadas an besóos. I M oMstomospgriÉlqutsdtl 
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ans www—w absarvar com l i vtnva M raatonta amb més 
an ta zana eanML ta nia Mimi Ml conrau mantra aua al 

muntanya abandooari «nun 40% tatvmytt I 

SOPEliPIClg Dg VW¥A PLAMTÀOA1 NO RgCONSTWUIPA. (SARNA-19091 

2on»« P l a n t a d a amb c»ps « m o r i . No r t c c n s . Sup. I n i c i a l 

. <1> (2? <1»2) (3) (14-3) 

Litoral 21.330 9. ISO 30.500 

Central 75.600 8.400 84.000 

Alta Hunt. 900 600 i.500 

Total 97.850 18.150 116.000 34.905 

15.115 

19.029 

761 

34.905 

*>©• *»wS 

96.629 

1.661 

NOTES: (1) 

m 
(3) Vinyar no 

BpnmartocusflbiiericMlapiovfriciaMUakfe 
Ramon Camanar, tan bcaftzat a Vttamtttana, prop d* to Sau o n j a j * rany 1893. 
"W amb iot, rmaacta panara atora par Hi Saçarni procadant da r Anoto. En, 
asm, Hi ptooa t'MMnoué an nas tos dracdona i amb on 
la s*va ptsaneto par nas tat comarquat da Ponant aM896. 

i ém l imiti» twfW I— IMM mmnatlmmammrmm mi umium i 

to totora d'or Km to ttexara. L'any 18S0 tos vinyw ocupavan una extans* da 
41.117 na., vrt-nanc anys daapras arribavan a tos 119.902 na. i «nt-^-anc mas 

to aypaiftía vafosto ara raouida a 15.1W ha., da tos guato 10.645 §n tanas da 
i 4516 an raçadai. La raptonado amb paus da caps amartcans no arriba ai 
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10% fit lit viny t̂ flUottnoes i i t n H m 141$ fvL, d afaciuada tn 
tanm Da \m 10U1D ha. daatwBaa ptr ü •J®»»»no iieemMMH, 37.ti§tan 
mat aproftadt* par lofcvera i 1 M B paü O M * . 

DEYlNYAfVlfrADAINQP£C0NSTmjtDAilLEiDMaQ9) 

Zones Plantada amb ceps anieri. No recons. Sup. In ic ia l 

(1) C2> ( 1 * 2 ) <3> <4) 

A l t a H u n t . 

Cane a~Tr etna 

S a i « a H u n t . 

S e g a r r a 

U r g e l l 

O c c i d e n t a l 

B a r r í g u * « 

236 

1 .206 

1 .782 

3 . 8 3 4 

4 . 8 1 2 

a*a*5 

798 

18 

19 

100 

125 

587 

92 

177 

274 • 

A #« | #•% M? 

1 .882 

4 . 6 7 9 

5 . 3 9 9 

727 

9 7 5 

4 . 0 5 8 

«*• 31 w 

1 7 . 0 1 0 

1 7 . 2 1 9 

1 3 . 6 3 7 

4 « f "•SNWf"1** 

#•**!* 

à.674 

Io.719 

Taw jfECMSi 

22.860 

14.940 

16. --02 

Total 13.343 1.818 15.161 102.920 119.902 

NOTES: (1} Rapiantada en vtnyvt daatiuldaa par la 

(2) Ptartada tn novai 

(3) Vinyar no piantal i 

(4) A ta «urna da 1 i 3 a l altor 2 J i i ha. aneara tnvaBa* i 1 J1§ tu. 
dala 

B novamoft da 1888, « raoonea oíloalmant la rtacáó, tn al aagon any 
d'incubació, da dot-canal can an una proptatat da Joan I . Vidal ai taima 
municipal da rAioot dg Panada» (8). Do» any» dasprit, {• fhan datad* too» a 
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dt 12.631 ha. llim 

(TElVtntírtli 
m 1.251 m. i 

un58%dt 
hi Conca dt Barbar* i H PtlonjL L'any 1909. s'havia 

Ifciiaradai a>*^fi.f*^-ft *a tasto par avellanan) 1 
al Camp de Tarragona, I oaven» a Ha anat Marios I 

M i a N U i U & M i 

Zon« P l a n t a d a amb c t g s No r i 
i c a n s ( l ) (2) 

: o n s t r u l d a Sup. I n i c i a l 
(4) 

Tarragona(3) 
Tortosa 
Gandesa 
Pal set 
Montblanc 

41.B50 
4.412 
1.650 

10.050 
7.560 

T o t a l 63 .522 

950 
240 
150 
230 

1 • ¿90 

2.800 

15.970 
599 

2.070 
12.750 
8.840 

40.228 

59.670 
6.010 

23.590 
17.430 

111.028 

NOTESÏ (1) Tota és plantada substituint vinya fil.loxerada. 
(2) P l a n t a d a d ' o h v t r s s . 
(3) T o t a l d * l a s u p e r f í c i e no r e c o n s t r u ï d a . 
(4) A l a »um* d» t i 3 ca l a f e g i r 3 .140 h a . envaïdes i 

2 .138 ma. indemnes. 
(5) Tarragona» Raus, V a l l s i E l V e n d r e l l . 
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• • • «^wi^aj^^^pp^v *^^^K§ ^^^^p^^p ^P^I^PP^MPPJ^I IP** 1P^^^ ÜWP •mP·aa^P^aP' * • apw^aa w VM|paapaBjaa}aa> î MPJrVPJMHIIP- PJPPP * * W í W » A M P * 

^aai »P*^aw 'PWP aipap'Wpw^^pPw^p^aPJI^aiWP^a' * P * ( i P * w * apjPBp* ap>apa# ^P·*^pp^P·a4PPlP^P''PWBP ^Pta- T T B P J P H P M P ^ W t t t a » WPPPJSHPBHI 

durant a* qumquanni 1882-1896 i t i t praut malvaran dt ronfea dpi tranu d 
awts • •appp ·a^ww t t " W P tttatajpaa) %paFi l*»jtpt ai*»j^a»pai at a^pajajpaa^p,,« I B P I M W I M M M B ^ ^ ^ B B H P I P » w w 

« ü anrrag i t fe dapnmió aconòmca com hi Banyattira sagant la vida da* 
¡ s j A ^ | u ^ i g i É jà^upBMhtfHb ÉB^ÍBÉÉ aba1 pfeaaavMikaiaftaaihax aÉMtMtMipjyííÉtfaaaMP ^É^ik Èflfe aaPHHaiá^aAaa 

• ^papp^ppB^p ajapa» • ^ P » ^p a^aa^ip ^pa I P P J H P w a * t a p a - a t a ajpta^apippaapiipapi ï ipaF w t i *papa^aaaaaaN» 

'fe p*%1*ca ftWtuf dt fet vínyat dpi Prlndp 
, qua durant fe labra d'or s'havta atOrat com un IÉGI 

oa • ptaga • arronaava amo ta matao 
t Fomtft" caJcuían, rany 1909, una 

da 207 354 ha., da taa quad mat dt fe matat aran 
a fe provixaa da Barcatona.EJ craaamant trul da la tabra d'or s i » 

i flnt l tot at ptrdan naeüffea naspacta a raxptntk) da matats dal 

SIFEflCg YfnCOA CATALANA AflANS I DESPRÈS Dg i A Fil IOXFRA 

P r o v í n c i a P # » t r u f d a E n y a i d a Inda>gifia> T o t a l 9 » p l a n t a d i 

G i r o n a 3 9 . 4 6 0 i òO - 3 9 . 6 2 0 1 0 . 6 7 1 
Bmrtzmlonm 132.733 - - 132.755 116.000 
Llanda 116.263 2.318 i . 321 119.902 13.161 
Tarragona IOS.73© 3. 14Q 2.138 111.023 éS.322 

Total 394.228 5.618 3.439 403.305 207.354 
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La filoxera no tou una (Maga més, una de las tantas calamitats qua al amp i ail 
seus nomas havien de patir No debades, ato vate pagesos i to memòria col lectiva 
dato riostras pobles ha conservat viva rexpressio "ato mas dotant qua to filoxera" 
Ras tou igual que abans, tot canvto I de pressa La MJexani tou at símbol de to mort 
definitiva da l agricultura tradicional Els pagesos, després da to pregaria i to 
revolta, hagueren da patir rtnfam o tocar al dos, tot i què ara tugir del toc par a 
caure a tos brasas. Dues caras d'una mateixa monada; to monada da rexptotado, 
da to prototartzació, da to mearía, amb to qual pagava al desenvolupament del 

Las mamonas personals, to «enflura han reflectit amb prou cruesa aquests 
anys, o cavall da segle, an ato quals ato pagesos hagueren de basar-la magra. 
L'escriptor montblanquí Josep M. Poblet descriu atad aqueta apoca, ato anys da to 
swp™as> M HMBBP w^p^paji * 

"A to Conca, ato pagesos (que equival a dir tothom), van viure uns quants anys da 
miracle Un miracle a basa da mentor un mos de pa. acompanyat d'arengades, que 
tovors sa'n podien comprar tres pe' deu cèntims O da badajo I una mica de 
tonyina, si las coses anaven mas grasses. Litóme del camp, da tant sofrir, 
semblava que s"havto tomat «sensible a to tragèdia" 

l continu' xptcant el miracle da to replantació de tos vinyes, de to recuperació 
económica, a basa de l'explotació dato pagesos: 

"Una proesa calada, fata da sofriments i de privacions, da nomenjar prou, 
d'aprendre a enganyar to fam quan N havia gana. En aquells dies eto cultivadors 
da to torra van escriure to gasta calada, extraordinària, de tirar endavant casas i 
famlies valent-se de tos coses i abments mas primaris (...) La crisi feia estralls. El 
jornal ara demanat, supMcat, motes vagadas per boca da tos mullers, que ja és 
sabut com al prec duna dona sol ésser mas sensible. Par camins i carreteres 
apareixeien xicots (i molas vagades homes) ocupats an una tasca inversemblant 
en temps normals: roflci d'aplegar fems. Tot plegat, misèria". (J M. POBLET, pp. 
77-7S) 

Claudi Ametlla, en les seves memònes.insisteix en la dissort I sacrificis dato 
pagesos de to seva via nadiua, Sarral: 
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t a gesta heroica tou realitzada obscuriment, an un treball dur, perfkfiós, que durà 
anys. Hom temé a menjar el p i negre,tes guixes i tes farinetes own els avis (...) 
Les tres carnisseries es redueaen • una, i només ta freqüenten las famitos date 
matate i quatre benestants qua no depenen totalment del camp. Las bruses de 
teixit blau loman a éssar mas nombroses qua als gecs da vesut negre U jornada 
sallarga l al jornal s'escurça. Aquells qua ahir passaven par rics s'endeuten i son 
mas pobres qua ata antics pobres, par tal com tenen mas vinya a renovar I ta via 
as despobla al Jover* marxa cap a ta ciutat La teva mateoca vida apar 
amenaçada*. (C. AMETLLA, p. 39) 

Pan ¿avadé escrivia lany 1917LmJmL un drama an toas actas ambientat an 
un* via del Priorat durant ta invasió de ta filoxera. Amb al paisatge de vinyes 
mortes de tons -"Sempre és hivern ara, en aquesta tenar-, eta jonetert, 
representats pal Gana, axposeen el seu parer sobre ta crisi i l'actitud dats 
propietaris. 

•GANA.-Jo no sé ai sap l'estat en què es troba el poble. Abans, quan tas vinyes 
verdejaven tots ets estius, amb penes i fatics afanyàvem to necessari per a donar 
pa a ta mainada mentre ata proptatarts anaven curuiaflt tas seves arques da 
monada. Paro casàvem i treballàvem parqué el jornaler, desgractedament, sempre 
calta quan pot posar al cteM una mica de recapte. (...) 

Quan va venir ta malura par tas vinyes, que així que hagués vingut per tes 
persones i tot, lo que casa fer era replantar, posar savor nova i vigorosa; pero ata 
rics, ata amos de tas terres, egoistes i eixuts da cor, els dotgué buidar tas gerres 
que abans havien curullat. 

ÀNGEL (al metge) -Ne» els cubeu ata propietaris, que ets han tocat mol més que 
vosaltres, tas conseqüències Si no van plantar va ser perquè no van podar. 

GANA. Haguessin tingut seny t continencia Si no s'haguessin embruti en el vici, 
amaguessin estalviat, prou que haurien pogut posar cara al mal fet i fer reviu» amb 
planta jova tos vinyes mortes 

BENET (vel proptetiiri) -Té raó el Gana, ta raó. Mentre rabundor da tes coimes 
vessava en ets celem i d'una carp de vi se'n cobrava una unca, els rics 
nopensaven més que anar a ciutat a conompre's et cos i l'anima; I a l'arribar l'hora 
trista, quan deixi dn treure brotta el darrer cap, ta reaftat ets estaborní, es van 
sentir covards, no es cregueren amb forces per a refer tes hisendes i es resignaren 
a anar-se menjant tes riqueses que els hi quedaven sense tindré en compte que 
condemnaven a ta misèria, a la mori, a tota aquesta comarca", (p 14) 
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L'opció que punen tto jornalers, tet seguint «I drama, m la de tocar «I dos l» per 
aaò. demanen ajuda i contal ai senyor Amorós Segarra. que ha tomal dasp*is 
d'una pito d'anys efe residència a r estranger amb t l ronyó ben cobert. 

"GANA -Al poble encara n*M na finer. Ais qui ttntn no els viidra cfacabaNot un 
cba met aviatxtoncs que entre tots ens dongur lo necessan per • manar a 
América, i si tat ans volen seguir, que ens segueixin. (...) Si no volen seguir, que 
es quedin i que aquesta tena ets colgur ,íj>. 1S) 

I és quo par a tocar el dot, també calan padrins, si més no, quatre caJès per a 
resistir la travessada fins assolir Mi neva terra promesa 

B drama, oer un aftre costat. Dresenta hi transformació dels oroDietaris de Mi 
terra, te a cürmots deis antics propietaris s'han vtst coptLRi a vendre lat seves 
terres i buscar-se to vida a ciutat, mentre uns poet, i encara dt tora vía, s'han fet 
els amos dt tot tanta. I aquesta és una tendència qua, malgrat la diversitat dat 

La crisi agriria finisecular, concretament pal qua fa referència al sector 
vttJvMcotojirovoca to pèrdua de la possessió o de to propietat de la terra dels petits 
pagesos i. per tant, to concentració de to propietat Els propietaris aprofitaren 
ranorreament de tos vinyes per a resane* eto contractes de rabassa morta Tol 
amb tot, al costat del detnonament judicial, cal mdicar, tol com fio assenyala 
Llorenç Ferrer pal Bages, to recuperació par part dato propietaris dt to possessió 
de to torra a travat dt contractes de compra-venda. Fins i tot, d'altres rabassaires 
perden eto teus drets sobre to possessió de to larra comeada per la via de 
rabandonament dt to terra. Així et manaesta to mamona del Registre de to 
Propietat tf Igualada den 906 

"Ui caso curioso ocurra en este Registro, y es que, habiendo destruido ta filoxera 
muchos viñedos, los rabasaires lot han abandonado, pero sin prestarse to mayoría 
de titos i otorgar escritura de rescisión; y ahora tot propietarios, habiendo 
celebrado nuevos contratos y replantado tos vinas, re tos puedan insertar por 
figurar todavía vigentes tos insenpaones antiguas El Registrador propone que se 
autorice to cancelación por medio de una información testifical en que se haga 
constar to destrucción de tos vitos y t l abandono por parte del rabassaire". (9) 

Les memòries dels registradors de Catalunya, realitzades entre 1887 i 1905. 
sobre la propietat de la terra indiquen una aparent estabilitat amb una tendència a 
la concentració, pnneipatment a n comarques ctrwatoinvtstigjcions recents a to 
Conca de Barberà, a partir dels amillaraments i Registre de to Propietat, paler an, 
així matea, aquesta tendencia a to concentració de la propietat Eto estrato de la 
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cris», Mut dubtes, colpejaren rnortalrnent a tos petites expwaoons, to que • to 
manca dt captat par a to replantació eat afegir r endeutament progressiu par a 
pagar toa contrtouccn* Lenfeafgament eia finques, motiu de mote aldarulls, és a 
rordre dat dia, tot l què aneara ens cal un butdatge sistematitzat de tos toms del 
ministeri d'hisenda 

La crisi aparto finisecular, si mas no, desnaturalitzà ato contractas da rabassa 
morta La replantació de tos noves vinyes as realitzà, essencialment, a par* dels 
contractas da parcerto La memòria del Registre da to Propietat da Vilafranca no 
maniesta sense errtxrts 

"Los contratos usuales son variaciones del de enflteus» y sa Huya dal de rabasa 
morta. Sa elevan á escritura iMiwtea cuando son cara muchos año* ô  
grandes fincas, tos dueños aa reservan una porción por su cuanta; pero la suele 
trabajar el rrtsmo colono, 4 quien se la descuenta ai pagar to pensión at valor da 
wwp R ^ * * aaejwe*ap ^•PB^SF " ^as a^» * ̂ î wpaaaiiaaír * WP̂ BP w^^aw ^w* w ^»apeMsflipeeswî %^» • ^eaw^p a#^H* ŵ p «¡ê p WH» • • ^ w ^ n P W ae^p 

na da pagar an mjor . (ktom) (10) 

Els propietaris optaren pal manleriment de l'explotació familiar bo I introduW 
progressivarnent als contractes de Darceria an tos zonas de rabassa morta.Els 
pagases, sens dubtes, hagueren de carregar ato neulers de to ensi i restore da to 
replantació La filoxera repercutí en ets contractas de conreus sansa modificar, 
paró, a curt termini, ais sistemes da conreu. Tet amb tot, amb tos noves vinyes 
americanas, caJdna utilitza.' cacto cop mas tractaments químics i, al capdavall. 
»#aMw#"ae* * aa**eseiwrf*awii^^í • e » * * » ^BÍ s î̂ e^awt*aiWiiiejî %F m^w a#ap^wa^ap '•wi^%Hií'^^apawwe#* 

D'antuvi, paro, ara necessària una més gran quantitat da trabaf par a tor toc nou 
a tos terres, tomar a sembrar-tes. plantar oliveres o, a to cap i a to fi, reptantar-tos 
de vinya. En aquest sano, l'èxode rural esdevingué una tom» o* vaga, permanent, 
és clar. Els pagesos que restaren a to terra passaran de tot i força I hagueren de far 
mar» 1 mànigues par fer to viu-viu. I to revota tampoc hi manca. 

La dècada dels noranta tou l'època de tos grans turbulències arreu d'Europa, a ta 
ciutai i ai camp, I Catalunya no hi restà pas aliena. Son als anys de to penetració 
del sindicatisme at mon rural i, per tant, da to *modemltzació· dats conflictes 
agraris Els aldarulls populars, de caràcter col·lectiu, deixen pas a manifestacions i 
accions reivindicatives de classe, és a dt, de qüestionar et papar dirigen, deis 
propietaris i posar ai dl en direcció a tos reformes estructurats I, és dar, a la 
propietat de to terra. Tot plegat, ató que mobilitzava ets pagesos eren els gram 
projectes de transformació global de la societat No debades, ets partits potties, 
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dame! sociaklemòcrata • Alemania o França i repubtocana federal a casa nostra, 
començaren a vertebrar to soctotat civfl i a participar a tos institucions públiques 
anil plantejaments clarament attematws i transformadors. 

La gran organització sindical dato pagesos catalans tou to Fedració d'Obrers 
Agrfootos recolzada, si més no, pel Partí Republicà Federal La Rula entra 
propietaris i pagesos tou, principalmeni del 1893 ai 1896, oberta i total. El matea 
Joaquin Costa s'hi referi abastament. Els Tribunals de Justicia anaven plens de 
Migto Interposats peto propietans o paoesos, en ets quals els advocats principáis 
acostumaven a ser, els candidats, respectivament, dinàstic i federal. Prova fefaent < 
pairnàraa>>iarx)litJt2acki*laccrtlctrvttatsc<3aJ. 

B prec d*Odon Marti, advocat dais rabessajres I candidat federa) per El VendreO a 
tos eleccions legislatives de 1803 i 1898, adreçat al Governador C M de Tarragona 
revela l'actitud hostil i violenta dato propietans. Aquest procedeixen, amb rajud de 
tos torces d'ordre públic, a recaptar ets deanes, agrament abolits, sobre oto fruís. 
Un procediment que rame Anton» López, a qui li dec el document, no dubta de 
qualificar de "mam mttarf. 

%..) Sucede, ¡lustre Señor, en vanos pueblos de asta provincia de Tarragona, que 
algunos opulentos propietarios no contentos con la parte de productos convenida 
que el cultivador tos entrega por to tierra que cultivan, se apropian ademas un 
die;:mo sobre tos frutos de la cosecha, diezmo que si en antiguos tiempos tuvo 
ra;.ón de ser para contribuir al mantenimiento del culo y el clero, hoy no hay causa 
que abone tal exacción. A ella se resisten fundadamente tos culivadores que 
cargados ya con exceso por otros tributos, ven con la Ira que produce el despojo, 
como se les arrebata lo que de derecho tos pertenece y constituye lo más 
respetable de la propiedad, por ser nacida del trabajo Y, para colmo de burla a su 
derecho se les trata luego de perturbadores de la sociedad, cuando sólo desean la 
paz en ella. (...) 

El proceder de algunos propietarios sobre este punto de diezmos, ha producido 
serios trastornos, movimientos de tropas en esta region, y levando a tos caréelos 
del Vendré! a honrados cultivadores por el soto hecho de defender sus frutos (..) 

Claman tos campesinos que to cuestión es de orden jurídico civil, y que debe 
ventilarse en todo caso ante el Tribunal civil; pero sus clamores se estrellan ante el 
que exige e¡ tributo, quien, acompañado de la fuerza armada resuelve el litigio 
sobre el mismo terreno, cometiendo con ello el acto más perturbador de toda 
sociedad organizada, cual es tomarse la justicia por su mano, con menosprecio de 
la ley y de la autoridad de tos jueces que deben aplicarla Y no quieran gentes 
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maliciosas desviar le cuestión, intentando sorprender t i ánimo de su señoría o 
engañarte suponienrjo que te campesinos se resisten entregar ta paito de frutos 
debida por contrate Nunca te cultivadores han resistido tai derecho, y siempre to 
han repelado. Resisten soto el mal uso de exigir ai diezmo abolido por to toy, como 
antes resistieron ios afrentosos mate utos del tiempo feudal... ("EL CAMPESINO* 
(Vilanova), Núrr. 26, 31-111-1896) 

'tothom coneideix an assenyalar ta desparició de ta contlictrvitat social al camp, 
principalmen'í a tos comarques vlivinfcoles. a inicis del Nou-cents. Certament, 
podem constatar la fi de l'impuls propulsor del republicanisme federal, al 
desballestament de la Federació ¿"Obrers Agricotos, l'apaivagament del 
sindicalis.ne de classe, ta Asrninució de l'activitat data tribunate de justícia Tot 
indica, doncs, que te algues defermades han tomat al Ut i laquen plàcidament 
enmig d'un consens social caracteritzat par uns nous contractes de conreu, que si 
bé, por una banda, detvtuaven els drets de possessió data rabassaires, per laltra, 
otorttn els pagesos una participació més gran en al repartiment dels fruits i un 
repartiment més tavorabto de tos despeses de replantació i d'explotació. 

Tanmateix, hi ha remor de fons. Una resistència, sorda i constant, data pagesos 
Javant les noves exigències dels propietaris, que transforma l'enfrontament en una 
lula cos a cos. La rabosena en el repartiment data trull és a l'ordre del dia i no és 
estrany ta presència, sovint estipulada en el mátete contracto, del propietari an la 
mateixa era o vinya per tal de vetllar pels seus interessos. La lluita, així mateix, es 
desplaça a tots els àmbits de ta vida associativa i cuturaJ. Dels carnestoltes firts les 
xerrades de cafè o safareig, passant per ta creació d'entitats pròpies, ta cultura de 
ta igualtat, plasmada en ta terra pel qui ta treballa, sobre camí i modifica, més del 
què fins ara s'ha escrit, tes relacions socials. La resistència, encara que no arribi a 
quallar en alternativa, no és endebades. El moviment cooperatiu serà un bon 
exemple. 

• 

La configuració del món rural català a la sortkfe de ta crisi finisecular esdevingué 
modificada radicalment no solament en el sentit que tots els processos desfermats 
per ta penetració del cáptateme en I'agncuKura trobaren en aquesta conjuntura un 
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moment d acceleració i generalització, stnó. sobretot, perquè s estengué i aprofundí 
to tendència a to subordinació de lagncuttura • to indústria amb un earM radica! òe 
la relació ciutat-camp 

La ciutat començarà, sistemàticament i amb una agressivitat desconeguda, 
l'expoliació dato recuses humans i econòmics del mon rural. Par una banda, 
s'endegaran tot grant obres hidràuliques per l'aprofitament de renergia elèctrica i, 
per raftra.es desenvoluparan tot grans indústries d'enclavament, químiques, com 
en ei cas de to Cros a Fiu, o, prinopalment, tèxtils, seguint el curs del Ter i 
Llobregat concentrant-se en el VaPès. 

El juny de 1906, falcatde accidental de Vic, D. Domingo, inaugurava el XI 

deserivolupament harmònic entre l'·tgriculura I la indústria osonenca. L'encen. 
segons resmentat personatge, era to conversió dels terratinents, mitjançant 
restaM, en industrials i to polivalència de to torça de treball, és a dir "el obrero de 
fabrica es i su vez agricultor cultivando su huerto o tu campo que le permite 
soportar to graves crisis económicas'(i'l) 

Els contractes de parcel·la, com dèiem mes amunt, esdevingueren la forma mes 
usual a «aves de to qua! els propietaris continuaren exercint lexpio&ció dels 
pagesos. Joaquim d'Abadal, un dels met grans propietaris de rosona, ho escriu, 
eri un article publicat el 1909, sense embuts bo i afaiconanMo amb arguments 
morals de caràcter religiós: 

"Els tractes mes comuns pel conreu de to terra ton la parcerto peto fruyts y pel 
bestiar l'arrendament El cultiu directe del propietari es casi desconegut y 
l'arrendament pagat ab diners si bé n'hi ha moto casos no es, ni de bon tros, lo 
general. 

I_a parcerto, tal com aquí (rCsona) s'usa, es to forma mes ventatjosa per 
l'esptotackJ agrícola donades tos condicions d'aquest terreno. Aquí es possible la 
parcerto per to moralitat de to classe pagesa (...) to moralitat en aquest cas es una 
verdadera font de riquesa L'interès del amoy masover var parells y per això lamo 
sol contrtuhir a to compra d'abonos El promitx de tos finques es dunes 20 
quarteres de conreu estérelo a propòsit per ésser menada per una famia 
aussiliada en certes ocasions per algun jornaler, ateto es que resulta que tots els de 
to casa tenen Meres en que la cosa vagi bé (...) Altra de les ventatges grosses es 
que no pot presentar-se la qüestió social que tents estrugs fa en altres Itochs 
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perquè Otteres de lamo y del masover son el matea y ambdós van be d'aquest 
sistema, per altra part els llogats o que cobran salan son tant poete que no es 
possible dongumUoch a cap conílcte 

Eta masovers son doners rea sobre t i que gira l'agricultura de ta Plana; • ma» de 
honrats y religiosos ton treballadors y Weligents en son art; amants del viure <tn 
cases de pages aislades per tenir complerta ISbertai de moviments, conservadors 
da Its tt»dWons sens repugnar a ravenç racionaJ.y nol mostran esquerps 

a pasar da sa atció a vw- al eyre l u n y sans trabas, y sa reuneixen molt sovint 
an ais mercats par cambar impressions y trac» d» lo referent a las terres y 

La tesis da la parceria com una associació pertecta, gai-rabé ideal, entre capçal 
(propietaris) i toca da tracal (pagesos) és al discurs, com an al cas d"Abadal.de la 
nova burgesia sorgida da ta crisi finsacular La propietat continuarà sant sagrada i 
ai seu accés, par part dais pagesos, rebutjat La protatartzació, doncs, da» 
pagesos s'aguditzarà, malgrat las aparents mfltores contractuals de tipus ecoròmic, 
arri) ta pèrdua dais drets de possessió da la tarra contrada I un cortrol més «ticte 
da r organització del treball 

Paral leiament, as produeix ta conversió de bona part data pagesos en obrers 
industrials Una via que covmt s'identifica amb l'emigració cap a los ciutats i, 
concretament, a ta ciutat de Barcelona, descursnt el procés mdustrialüzador de tas 
comunitats rurals. La düusió de rús de renergia eléctrica I la mima da tas xarxes 
de oomunJcaoó (teuton, indos) facilitaren ta implantació del sistema da fàbrica, en 
tes seves dues formes, ta urbana i ta de colònia fabril.arreu del Principal Las 
condicions <3 explotació dels treballadors, no cal dir-ho. foren r-oeriors a tas zones 
rurals I. en primer toc, de tas dones. 

l>rticulació del mercat a Catalunya i ta progressiva instal·lació de fabriques a tes 
comunitats rurals provocà de retop et desballestament de tas patitas manufactures 
tractoonaJs I ta desaparició de bona part data menestrals, com ara ais 
espardenyers o caiderers, que ompfcen tas voreres deis carrers princ4pats.La 
cotonía, però també la fàbrica, concentrà ets treballadors i ais allunyà del centre de 
ta població. Era una mena d'èxit interior, una emigració del centre a ta perifèria, un 
canvi de pià que ais atunyava de ta comunitat rural mentre els apropava a la resta 
de treballadors del matea ram, una traisformació rwtcat en ta concepció de ta vida 
i tas relacions socials a partir de ta remuneració fixa i setmanl. Tot amb tot, cal filar 
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prim 1 tsnr present to (Herència de rimes d'avenç del procés todustftaMtzador par 
àrees geogràfiques i nuclis de població No és el maten, ni de tuny, el Vallès i «I 
Pr©r« o ManHeu i Montblanc 

Una do les «Mies rurals on es produí un procés industrial primerenc tou, tens 
dubtes, tes conques dels Mus Ter I Fressar L'any 1916. es comptabilitzen 76 
fàbriques, de les quals 17 eren colònies, sota un règim, batejat per to premsa 
obrerista de "feudalisme industriar: 

En algunes fàbriques, fins i tot, s nava perdut l'estona per a dinar, amb jornades 
Rarguíssimes: el dissabte es treballava de dos quarts de cinc del mall fins les dotze 
de la nit sense augment de Jornal, I les dones del tom de nit treballaven fins a dos 
quarts dt ünc del mati del diumenge, per a tomar-etii a posar a les ttt de la tarda. 
Lar/ 1106, a la colc-rua Matabosch ds Camprodon, els treballadors havien perdut 
no solament el dret a una estona per a menjar.sinó que ni tan sols ho podien fer 
amb to màquina engegada, sota l'amenaça de ser despatxats. El 1907, ats 
fabricar is de Mantteu despatxaren treballadors de prop 25 anys-mols deus havien 
entrat a la fàbrica ato sis o set anys- per vels -an expressió dels empresaris-
substíutaMos per canalla moR jove. 

L'expie'Jbó de les dones anava gairebé sempre Hígada a d'aJtres tipus 
d'humiliacions, freqüement sexuals Comaposda escrivia a "LA JUSTÍCIA SOCIAL", 
el novembre de 1916, unes cròniques on subratllava les condicions laborals de les 
dones [Campdevànol) i els abusos sexuals (Camprodon): 

"Jóvenes en su casi totalidad, su rostro carecía de expresión. Sus ojos parecían 
medio hundidos en tos órbitas Los colores habían desaparecido para siempre de 
sus mapas. Sus vestidos estaban empapados de aceite y de grasa de tos 
máquinas y en sus cabezas despeinadas y sucias aparecían residuos de algodón y 
otras materias". (...) 

En t i historial fabril de esta localidad (Camprodon) se registran repugnantes 
atentados contra el pudor de tos mujeres, realizados con cinismo sin ejemplo por 
los directores y demás cabos de vara de aquellos presidios. ¡Cuántas y cuantas 
han sido tos obreras que han perdido su virginidad en el cruel sufrimiento del 
silencio, ante to amenaza de perder su pan y el de su famia! 

En la fábrica del Casabó Niu, corriendo el establecimiento a cargo del fabricante 
Bordas, quien ejercía a la vez de director, los atropellos contra la honra de las 
mujeres llegaron a cometerse en tal alo grado por tos encargados de la fábrica, 
que en una ocasión hubo en ella hasta siete jóvenes solteras embarazadas" 
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L'Egtósia, I més a to Catalunya Cristiana dels bisbes Menjades i Torras i Bages, 
benelren fàbriques i cotontes bo i predicant rharmorua social, que vola dir pels 
treballadors roNgadó de penctr i muts I a to gàbia. La coloma industrial s'adiu al 
model i paternalista amb una cultura religiosa notable i amb arrels rurals, diu 
l'Ignasi Terrades En aquest sentit, tos colònies esdevindran tos catedrals de to 
indústria, on es passava el rosari al rtme de la llançadora: 

*A Ve. el fabricant Capdevila (el 1906) envia els seus treballadors a compta- el 
precepte pasqual, després tfrtever-tos obfgat a tor uns exeroets espirituals a to 
mateixa fabrica També ets havia profit* (Tartar a ballar i de posar ato paus a la 
Fraternitat Repuotcana Més endavant féu beneir una knaJge ato fàbrica tent-N 
assistir, «ne i lot, ais obrers que teto dos dtos estaven en atur forçós Els féu fer una 
processsò i, per si fora poc, els descomptà to cera del seu salari* 

El control social, però, a través de rEsgtésia, s'estendrà més enUà de tos 
colònies A Manlleu, l'any 1907, als treballadors per tal de ser readmeses a to 
fàbrica del Dulcet necessitaven un aval del capellà, mentre que els joves que eren 
lop^s a to fàbnea del Rifà havien de pertànyer a la Joventut Catòlica 

Les condeons de vida i de treball eren pitjors a to banda del Fressar i a tos 
colònies del Rtpess*. A to nana de Vic, principalment a Manlleu, to creació de 
societats obreres esperonà to resistència i tos accions reivindicatives, que servi, 
entre d altres coses, per a oposar-stv al desplaçament déte homes de tos 
continues de filar per les dones. La Uta mes sonada fou to de to Colonia Rusinoi 
de Manlleu l'any 1909 que, arran d'una vaga per l'equiparació de saians, 
desembocà en un tocaut que es perllongà ditet mesos sense to més mínima 
voluntat negociadora per part del fabricant amb to Junta de Reformes Socials 

L'exemple de l'Osona, d una comarca amb una economia dual com duen 
Joaquim Albareda i JorrJ Figuerola, patosa amb escreix el r joc^ de protetarització 
dels pagesos. Joaquim d Abada!, pel que fa els contractes de parceria, i Albert 
Rusihol, pel que fa a tos colonies Industrials, manifesten sense embuts tos opcions 
d'una burgesia catalana cada cop mes articulada en el projecte pollic de la Lüga 
Regionalista 
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La Mancomunitat de Catalunya tou rintent autonomista da to burgesia catalana, 
sota lemoenta de la Liga Reoonahsta, de tnodamilzactf * del país i, de retop, d t 
demostrar al bloc dominant de la Restauració Rpanyoto com es governava, ai más 
no administrava, un país 

La idea-torca, tot pensant en Catalunya com uf» nadó, en rarteuladó de la vida 
econòmica -del mercat, és clar- scoal I cultural Les reatozacaons de to 
Mancomunitat, sobre-tot pel que to a les obres publiques i rescotontzació deis 
sectors populars (subratllem rEscoia del Trebal), són prou cxnegude*. 
L experiència de to Manoomurttot coincidí amb una ooniuntura econòmica favorable 
provocada per to guerra europea La demanda de tol tipus d'articles, principalment 
tèxtils i agraris, determini ratea generalizada dels preus i. per tant, el 
desertvokjparnent industrial i to modernització agrícola Catalunya canvia 
definitivament de tesonomto: Barcelona es convertí en una ciutat cosmopolita, 
Sabadell i Terrassa emergien amo empenta ai redós de to indústria tèxtil, Ueida. 
Tortosa. Reus i Manresa eren ets pnnapais nudts que vertebraven to resta del pals. 

B gran trasbals de to vida quoHdtona del cap I casal -arrt la disbauxa dels nous 
cabarets, del jazz i la coca'ra, deb bars tçus americà d'anuncs luminosos, del 
cafè esprès i el whiski- em amaga to sotegrada que, a l'ensems, visqueren tos 
comunitats rurals Tremp, amb tos obres de La Canadenca, esdevingué un barri 
més de Barcelona. La població és tnpfcca, to demanda d'habitatges provoca un 
creixement dels lloguers que, en alguns casos, ultrapassa el cent per cent. 

Un aspecte que també està mol vinculat a l'augment puntual de to població és la 
proliferació de locals i serve» relacionats amb l'esbarjo i el divertiment durant 
aquests anys sobren nombrosos cafès, bars, tendes, tavernes, cases de 
profttució, etc.; també es realitzen habitualment funcions de teatre, de cinema, de 
sarsuela, etc.; i també adquireix una relativa importància el joc, que es practicava 
amb més o menys tolerància de tos autoritats, en alguns locals de to ciutat" (J 
BERNARDO I ALTRES, 1987, p. 93) 

Aquesto anys assenyalen la penetrado defiruttva de tos relacions capitalistes ai 
món rural català i to seva integració dins d*un model de creixement definí per unes 
relacions de dependència i subordinació de les comarques rurals respecte a un 
centre explotador representat per la ciutat de Barcelona i to seva àrea industrial 
Unes relacions entre centre i perifèria asimètriques, on la perifèria subministrava 
homes i dones, energia elèctrica i queviures, í no pocs capitals Res de nou, la vella 
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haMud ara accelerada i MensMcada. Els recels tradicionals contra ravarícia de ta 
ciutat, cada cop més un pou sense font» donaren peu a ta seva identificació amb el 
pecat i la perdició 

To» amb tot. de la ciutat arribaren, cada cop també amb mes empenta.nous 
costums i noves idees, noves tonnes d'entendre ta vida i noves formes 
d'organització social: des de l edsio de publicacions locate i comarcals fins la 
pràstica esportiva, des del catalanisme abrandat fins el sindicalisme de classe Els 
propietans rurals es trobaren entra l'espasa i ta prat, ja que al costat del invetera! 
conflicte de classe s afegí el confíete generacional l és que ets Hite dels propietans 
rurals, en bona mesura, loren seduís pel mu ata •motíemitzador* de ta burgesia. 

Aquests joves benestants, generalment afatçonats per ta ciutat, intentaren ligar 
tas reformes socials i econòmiques del mon rural amb el projecte de ta LMga 
Regionaiista. és a d», resoldre l'equació ^noderntzació agrícola* • 
"desenvolupament industriar » 'País fort' Calé milorar ta producció agrícola, 
abaratir costos i ser compewaus. per tal. d'una banda, no mcremenur els costos de 
ta mi d*octa industnai. o recorrer a ta importació, i. per raltra, repartir una part dels 
benèfic* ate pagesos amb ta finatttat d'augmentar el pnder adquisitiu dels pagesos 
i, per tant. transformar-los en consumidors de productes industrials i de serves 

El cooperativisme tou, sans dubtes el gran factor que permeté introduir noves 
tecnologies I us de productes quimcs, mittorar i elaboració dels productes 
agrícoles, i facilitar el capital necessari per les inversions Els propietans rurals, 
sobrem arran de la pèrdua de ta collita de raïm lany 19"5 a causa de* mMu, 
decidiren apostar per ta via cooperativa amb tots ets ets i uts La Mancomunitat de 
Cttatunya no fou pas aliena, ans al contrari nomenà Josep M Rendé cap de 
rAcció Souai Agrària i esperonà ta construcció de cellers cooperatius i fasstnes 

La burgesia implantava ta teva revolució passiva al camp. Els propietans 
assumiren la direcció de la modernització productiva i de ta reivindicació d una 
mHora dels preus agrícoles Les gram mobilitzacions pageses d aquests anys 
s adreçaren contra el govern i ta seva pottiea de preus, d'importacions o fiscal. En 
aquest senti, els propietans tomaven a reconstruir ta mica untat de ta comunitat 
rural al voltant dun enemic comú: el govern de t'Estat Fins I tot, hàbilment, 
saberen iderttf icaNo amb ets obrers industrials de ta ciutat. Al capdavall, ambdós, 
eren considerats, etimològicament i als uts de ta consciència col·lectiva, bàrbars 

Els estudis d'Emili Giralt. Albert Balcells i Pep Pujol, palesen els magres beneficis 
de ta producció vitrvmcota ja que a ta minva del preu del vi s'afegia un augment 
dels costos de producció La mitjana del període 1890-1917 dona un preu de venda 
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de It carga de vi de 20,43 pessetes mentre t i preu de cost es sitia en 17 pessetes. 
D'm benefici superior a les deu pessetes durant l'època de la labre dor es passa 
a unes magres 3,43 pessetes. 

"Es evident que aquest estat de coses persistent i cada cop mes Mans va portar la 
penúria econòmica í la inquietud social a les zones vitícoles de Catalunya. Els 
propietaris obtenien de tes vinyes un Meres moB magre -dun 2 a un 4%-, sempre 
inferior al que haurien tret invertint el valor de la terra en altres sectors econòmics 
(...) D'altra banda, per al pages que conreava les terres a parceria -forma 
d'explotació corrent a tos comarques vrtrvinicoles-, les pam de fruí no í aportaven 
sinó l'equrvalent a un jornal sensfciement mes bate que el que hauria guanyat 
treballant a ta indústria Lauto-exptotacio del pagès i de la seva tamlia era el preu 
que aquest pagava per a no caure en ta condició de jornaler o no haver d'emigrar a 
ta ciutat, on l'oferta de trebaB no era tampoc massa engrescadora. Ei problema 
•octal rabassaire i tas demandes, sovint violentes, de mlorament dels pactes 
formulades peta parcers, tenen en aquestes condicions Nur principal fonament* (E. 
QIRALT, 1978. p. 17) 

La guerra europea fou, sens dubtes, un gran negoci i una oportunitat de 
consolidar tas bases industrials de l'economia catalana Un aire cop ta demanda 
exterior, aquest cop també de productes manufacturats,desfermava una nova 
època daurada La conjuntura canvià radicalment amb ta fi de ta guerra i la crisi 
internacional del 1920-1921 A la testa tradicional de l'oportunitat perduda cal afegir 
tos reestructuracions operades en el sistema productiu: ta consolidació de la 
indústria metal·lúrgica i ta formació de tos societats anònimes. La tasca de la 
Mancomunitat servi, si més ncper aparvaguar els estrats de ta recessió 
econòmica. Tanmateix, el matate Cambó escrivia a tos seves memories: 

"Les fortunes improvisades duran ta guerra i la impúdica ostentació que en tetan 
Burs posseïdors fomentanven la crisi social que venia com a conseqüència de la 
crisi pollca i moral. Espanya anava a l'anarquia, car el poder public era incapaç de 
sostenir la pomera sotragada sañosa que tingués: únicament un gran revulsiu que 
creés un estat d'opinió podia salvar Espanya. Aquest revulsiu tant podia portar a 
una convulsió revolucionària com a l'eníortiment i rehabilitació del poder públic...* 

Així doncs.les raons de la profunda crisi social cal cercar-les, més enllà de tos 
dificultats econòmiques, en l'àmbit poltic i moral. No endebades, el moment crlic 
comença l'any 1917 quan encara els nous rics se tes mamaven dolces befant-se 
del "Senyor Esteve* La decisió de Cambó de salvar la monarquia i posar draps 
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calents al sistema politic de ta Restauració olerint dos homes de ta Luga per a 
tomar un govern de concentració significà l'esmortetnent de l'intent autonomista 
burgès 

flMB«IHi4URJnUBUUQHHK 

El 1917 és un any que figura en vermeil en la cronologia de ta Història: d'un roig 
encès, de testa grossa, de sang i d'esperança A Rússia reexia per primer cop ta 
revolució dels damnats de ta terra. A Espanya els militars es convenien en els 
arbitres de ta situació potlica I ta Restauració entrava en coma profund Els 
Parlamentaris demanaven l'obertura de tas Corts i ta retoma constitucional i els 
treballadors protestaven per lencanment de ta vida i maldaven per ta revolució. A 
Catalunya traspassava Ennc Prat de ta Rba deixant one ta Mancomunitat i ta 
burgesia que l'esperonava El món sita capgirat i no endebades a FMima ta Mare 
de Deu s'apareix a uns pastorets bo I guiant-los pel bon camí. 

FI fracàs de la vaga general de 1917 és atribuí, peta estudiosos, a un càlcul 
erroni sobre tas forces productives a Espanya, on els pagesos eren ta majoria, i a 
una manca ce coordinació amb tas mobilitzacions pageses, és a dir, aquestes feren 
salat. Tot amb tot, del 1919 al 1923, sobretot els dos primers anys, Barcelona 
visqué un nou període d efervescència social, una nova "rosa de foc", i el camp 
català tremolà. 

Les condicions econòmiques dels pagesos havien empitjorat notablement: els 
preus de producció superaven amb escreix els preus de venda.els contractes de 
parcena de finals del Vuit-cents eren a punt de finalitzar i ramenaça del 
desnonament coma a tas comarques vitrvinicoles com un fantasma. La majoria de 
propietaris no s avingueren a raons i el conflicte d'interessos, en el millor dels 
casos, cotapsà el tribunals de jutaícta. A tot estirar, alguns propietaris acceptaren 
revisar els contractes de conreu i reduir ta seva part de fruits, però mai aportar 
nous capitals per a reestructurar tas explotacions 

La Memòria Anual de l'iacsi del 1919 manifesta ta gravetat del confíete social al 
camp i l'atribueix a "influencias exóticas", car no hi han causes econòmiques que el 
justifiquin En tot cas, si les coses van a mal borràs és per Taction perturbadora 
del Poder Público" (com per exempta, I aplicació de ta jornada laboral de vuit hores 
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al camp. que. al seu pam, limitava Ui productivitat). La qüestió ara mantenir ta tesi 
de l'harmonia tradicional de la comunitat rural, l'encert dels contrades de conreu, 1 
l'adversari comú. 

"Que actualmente no existe en Cataluña causa económica que justifique malestar 
en el campo; salvo excepciones, que no por serlo dejan de ser muy respetables, 
los productos de la tierra y de te ganadería han subido de precio, aunque, en 
relación con la carestia general de la vida no obtienen actualmente para el 
productor (propietario, aparcero, arrendatario) tos precios compensadores que se 
deberían esperar (si bien el consumidor los paga a elevado precio), a causa de la 
acción perturbadora del Poder Público, con sus disposiciones sobre tasas, 
limitaciones en la circulación de tos productos, régimen de la exportación, trabas 
arancelarias, etc 

Que hay que tener en cuenta que al memo tiempo que la elevación del precio de 
tos productos agrícolas, se ha registrado elevación en el salario del bracero en 
mayor proporción, por término meato, que el sobreprecio alcanzado por los 
productos agrícolas. 

Y que por todo ello cabe afirmar que no existe paridad entre tos conflictos sociales 
que aparecen en tos centros mdustnales, con los del campo y.tratándose de éstos, 
entre tos que puedan aparecer en Cataluña y tos planteados en el resto de 
Espana.Kecho generalmente desconocido por tos Gobiernos y por algunos 
sociólogos y economistas de las más opuestas escuelas. 

Que tos conflictos agrarios en Cataluña, en cuanto revistan carácter colectivo, son 
hijos del apasionamiento dominante y de influencias exóticas,y a que nuestras 
tradicionales termas contractuales y las costumbres agnosias de cada comarca 
solventan prácticamente, t n cada caso, cuantas dificultades pueden surgir en las 
anormales circunstancias que atravesamos. * 

Tot amb tot, riacsí l'encerta quan imputa la revolta a motivacions pollíques o 
morals. Debades insistir en I augment de l'explotació (auto-exptotacid) dels 
pagesos, en restore de ta replantació dels nous ceps americans, de vida més curta 
i de més intensitat de treball, en l'endeutament obligat per ta utilització de nous 
productes químics.. La mare dels ous és, com sempre, la consciència de 
l explotació, el convenciment de que ta tem cornada ja havia estat pagada amb 
escreix al propietari i, per tant, que el clam de "ta terra pel qui la treballa" era just i 
n©G0S$8ffï' 
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L'embranzida del 1917 capgirà, així mateix, les relacions socials de les 
comunitats rurals i facilità el gir copemtcà dels confMctts socials. Els pagesos 
identificaren els propietaris com l'adversan a batre i ta mica unitat comunitària anà 
d'oros El sindicalisme de classe tomà a renéixer amb força Digat als sindicats dels 
obrers de la indústria i ets serveis La ciutat, i menys ets ciutadans colpits per 
lencanment de ta vida, deixà de ser considerada lenemic per convertir-se en un 
aliat, poderós i solidari en ei combat contra els propietaris rurals. 

El problema ja no era la política de preus agrícoles o els costos de producció, ni 
tan sols els entrebancs del Govern Ara, sanava directament al rovell de l'ou i es 
posava damunt de la taula el tema de la propietat de la terra conreada. I, és clar, 
els propietaris posaren el ert al cel i exigiren protecció del principi sagrat de la 
propietat La mataba Memòria Anual de riacsi ho manifesta sense embuts tot 
demanant al Govern una actitud enèrgica contra l'organització dels pagesos, és a 
dir, la repressió del sindicalisme de classe. 

"...al aparecer en la Gaceta proyectos de ley encaminados a modificar el régimen 
jurídico de la propiedad, proyectos que forzosamente tenían que dejar huella en 
cerebros perturbados. (...) 

Pórtese de relieve en el mencionado escrito (un manifest elaborat pel lacsi i 
d'altres entitats agrícoles adreçat al Govern) la desgraciada acción del Gobierno 
para contener y encauzar las comentes disolventes que, perturbando la paz de los 
centros industriales han vertido a romper la tradicional armonía de los elementos 
sociales del campo. 

El Gobierno, dice el documento, las ha consentido y en ocasiones las ha 
fomentado, permitiendo la organización de obreros y de cultivadores de las tierras, 
al objeto de atentar contra los derechos de propiedad de las tierras y de los frutos 
otorgados con todas las formalidades y ajustados a la ley y a las costumbres, 
coacionando a quienes no tos siguen y secuixJan y a quienes no ceden a sus 
imposiciones, valiéndose de todos ios medios, aun los más punibles, para lograr el 
imperio de su voluntad ..." 

El camp català visqué en aquests anys, tant o més que la pròpia ciutat de 
Barcelona, un clima d efervescència social, d'organització sindical dels pagesos i 
dels propietaris, de lluna oberta I total. El sindicalisme a mar» de la Cnt s'estendrà 
com ura taca r/oli per tota ta geografia catalana. Les comarques vitrveoles 
tornare.i a encapçalar el moviment reivindicatiu i l'epicentre es situà al Camp de 
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Tarragona I el Baix Penades El vaRenc Fidel Marti esdevindrà el dirigent 
indiscutible i ta seva veu pregona seduirà la nova generació de joves pagesos, 
protagonistes, en ets anys trenta, de ta revolució 

La duresa del conflicte plantejat al Bata Penedès obliga a declarar i estat de 
guerra i concentrar grans contingents de torces d ordre públic El veremar del 1919 
es realitzà sota la protecció de la Guardia Civil 

TARRAGONA - 21 Agosto - Gobernador ovil a Presidente Consejo Ministros - En 
contestación al telegrama curado de V.E. de fecha de noy tongo el honor de 
comunicar a V E que parece en efecto que la masa jornalera junto con los 
aparceros se disponen a impedir en la extensa comarca de Vendreu y Bellver y 
lindante con la provincia de Barcelona ta recolección que na de hacerse con 
elemento forastero toda vez que los del pato se ruegan a hacer ellos la vendimia 
que debe comenzar dentro de seto u ocho días, como ademas amenazan con 
graves coacciones y eso pudiera dar tugar a conflicto'; de orden público o ai menos 
perdida de cosecha me dispongo a concentrar a l la tuerza necesaria A este efecto 
he telegrafiado ai Ministerio de la Gobernación rogándole ordene a los 
comandantes de la Guardia Civil más próxima el envío de ta tuerza de cabaterfa 
necesaria toda vez que aquí se carece de ella Saludo a v E respetuosamente" 
(12) 

El telegrama té una addenda per a sucar-rw pa 

"El Conde del Asarlo, propietario y gran conocedor del pais confirma en carta al Sr 
Presidente esto mismo y pide, además del envio de fuerzas.la declaración del 
estado de guerra en aqueta comarca. Dados los progresos del sindicalismo agrario 
en la provincia de Tarragona, si en el Vendré! estallara y tomara cuerpo este 
movimiento, cundiría rápida y muy gravemente, mostrando una vez más este 
fracaso de aparcería tan perfeccionada como ta catalana ta ineficacia de la 
ortopedia ju «dea en estas luchas provocadas por un designe revolucionario * 

Fixeu-nos com el que está en joc és el sistema d explotació dels propietaris rurals 
catalans ta parcena I davant la ineficacia de la "ortopedia jurídica", posada entre 
les cordes pel sindicalisme, només queda el recurs de l'estat de guerra. I és que tot 
neix d'un 'design» revolucionar»", i rúnica resposta contundent front ta revolució 
és la contra-revolució La repressió desballestà les organitzacions sindicato i la 
majoria de capdavanters foren empresonats o hagueren de tocar el dos La 
revolució s esvaní a la ciutat i el camp i la Confederació pagà els plats trencats. 



Tot àrab tot.tes raons del conflicte social continuaven vigents i els pleits entre 
propietans i rabassaires no s'aturaren La defensa dels rabassaires fou assumida 
per advocats, com Lluís Companys, vinculats amb el republicanisme catalanista, 
que maldava per crear un lligam entre sindicalisme i opció poUica L'ensulsiada de 
l'anarcosindicalisme facilità l'arteulació del moviment rabassaire, pnncipalment al 
voltant de Barcelona, i la creació l'any 1922 de la Unió de Rabassaires i altres 
conreadors del Camp de Catalunya. La Ur neixia, doncs, esperonada pels poltics 
(13), interessats, si més no, per assegurar-se una solida base electoral, i amb la 
volunta; de federar les diferents societats tocats i comarcals que s'havien anat 
crean; 

El programa reivindicatiu de la Ur es fonamentava en el principi axiomàtic de que 
"només el treball crea drets efectius per a ta possessió i usdefruit de la temi". 
Tanmateix, els objectes (14) pregonáis en ta magna assemblea del teatre Marina 
de Barcelona s'adeien mes als corrents radicals, que no pas revolucionans. Al 
capdavall, ta finalitat era de facilitar l accés a ta propietat de ta terra, per la via legal 
i indemnitzant els propietans i consolidar l'explotació familiar a traves de ta petita 
propietat 

Ets propietans de Flaca, però, no baixaren del ruc i insistiren en la llibertat 
absoluta en matèria de contractació bo i repetint la cantarella seráfica de la 
parcena. aní com en el respecte sagrat de ta propietat de la terra. En aquest sentit, 
el nou president de i'Iacsi, Carles de Fortuny escrivia, el mes de febrer de 1923.a 
la revista de i esmentada entitat 

"L'institut Agrícola Català de Sant Isidre, estrany a tota política que no sigui la 
defensa sagrada dels interessos que d una manera o d'altra contribueixen a fer que 
ta terra doni els seus frute per a ta prosperitat del país, no regatejarà el seu 
aplaudiment entusiasta a tots aquells que prenguin part en la seva defensa, sigui 
qum sigui el camp on militin, com tampoc, per un temor infantil a la lletra déte seus 
estatuts, no deixarà de combatre a sang í toc aquella poUca que obertament o 
encobertament vulgui minar allò que considerem ta base i fonament de tota societat 
ovitózada. o sigui el respecte a ta propietat*, (citat per A. BALCELLS, 1983, p. 106, 
nota 19) 

La posició irreductible dels propietans caldejà ets arams de la m «lla organització 
i "LA TERRA*, el seu portaveu, pu)à el to de la polèmics durant l'estiu Així, el 18 
d'agost deia: "Oh, Segador! ¿Quan et recordaràs que la falç, a més de segar el blat 
pot segar el coll dels teus botxins? Apunta! amb els teus germanspreparal per 
quan vinguí ei dia" (ídem) 
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El dir penà, encaba trçana El •pronunciarT·erto", setmanes després, del Capità 
General de Catalunya, Migua! Primo de Rivera, encelarla una dictadura miliar de 
set anys de durackS 
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