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La parròquia era una peça clau en tes comunitats rurals, l'organisme que 
estructurava les relacions socials. L'estudi de Joaquim M Puigverd del eat de 
Riudeltots de la Seva (1986), a través de la seva consueta, ho posa de reBeu d'una 
manera ben reeixida Les seves reflexions posteriors (1988) ens guiaran fins l'inici 
de ta seva disgregació, a les darreries del Vuit-cents D'antuvi, perd: 

"Ens equivocaríem si consideràvem ta parròquia una simple anella de trasmissió-le 
darrera en resglaó jeràrquic- de ta voluntat eclesiàstica. Ho prova abastament un 
ampfi venial de conflictes en les parròquies rurals de l'antic rògim on bateguen 
dtstmts interessos focals*. (J M. PUIGVERD. 1988, p 44) 

La parròquia agregava ai volant seu a la població corporativament: obreries, 
confranes i administracions (conegudes popularment com a pabordies i sota 
advocacions religioses distintes) La parròquia, doncs, històricament ha fornit a la 
comunial rural d'una experiència organitzada no gens menyspreable Tanmateix, 
que ta parròquia cohesom i agregui la comunitat no vol dir pas que no existeixin en 
ella Hules i divergencies internes que a l'hora son indicadores de la seva sindicació 
social. 

Tot amb tot. ta parroquia ajuda a la vertebrado de la defensa contra l'extenor, 
l'enemc comú, que pot se' tant l'Estat com el mateix Bisbat Si ta parròquia és 
alguna cosa més que un instrument administratiu en mans de l'Església, tampoc el 
rector (Hem de considerar un simple funcionari al seu servei Aquesta seria una 
lectura ahistònca. resultat del discurs ideològic de l'Església de ta Contrareforma 
que, en gran part també fa seu l'Estat il lustrat del segle XVlll o. tins i tot, l'Estat 
liberal del segle XIX. Arran del Concili de Trenio, l'Església Menta que el rector es 
diferenciï de ta comunitat pagesa bo i potenciant el seu paper d'intermediari o 
mediador entre l'Església i ta comunitat. Gens fàcil, tas pressions de la comunitat, 
sovint seran superiors a le de les jerarquies eclesiàstiques: 

l e s resistències tocáis a complir eta decrets episcopals ens poden indicar tes 
dificultats dels rectors a ser uns braços Mals del bisbe, ja sigui per pressions 
tocata rebudes o bé per ta convivença amb ta comunitat rural. Sovint, comunitat i 
rector negocien. Fins i tot la consueta •document qm registra els costums 
parroquials que cal que siguin respectats pels rectors nou-vinguts- pot ser fruí de 
ta concòrdia d'un plet i ta seva feligresía. .*. (Mem, p. 48) 
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El rector, sovint, farà costat a la comunitat ruraJ i a cops, fins i tot, l'encapçalà en 
tes saves mobilitzacions. Las partides carlines en seran un bon exemple, paid, així 
mateix, ais aldarutts populars contra lea brigadas antiM bxènques o ate impostos 
dels consums, a cavall del sega; així com, en ai període de ta transició 
democràtica, animaran l'organització sindical dels pagesos i les tradorades Tot 
amb tot, hi haurà parròquies i capellans que defensaran ta comunitat i (fatus que 
seran fidels servidors d'interessos atens. I és que el paper que juga ta parroquia i 
el rector ós. si més no, ambivalent. Perquè, com diuen les sagrades escriptures, de 
tot ha d'haver-hi en la vinya del senyor 

*A mesura que hom s'endinsa en l'estudien restuòi de ta parròquia rural de rantfc 
règim creà ta consciència de ta seva complexitat funcional, ta 9 » i s una 
d'aquelles institucions locals de tes quals Jaume Torras destacà rambrvalència: és, 
per una banda, un (actor da solidaritats que ofereix àmbits de resistència i 
autonomia; per ("altra, un dels fonaments de control i domini de da rexterioi' (ídem. 

Així, doncs, em trobarem amb unes comunitats rurals vertebrades per ta 
parròquia i alliçonades per la tasca quotidiana, Wúrgea i ovil, del rector, qui, com 
ei Senyor, serà el pastor del seu ramat. Anem ara a presentar a l'aire protagonista, 
i antagonista a ¡hora del pastor,: el be negre, et rebec del ramat. Un personatge 
que no tarà cas a tes indicacions dei pastor, ni es doblegarà davant dels seus 
gossos; que anirà a la seva l farà ta seva a despit del que facin i pensin els atris; 
que parlarà tense pèls a ta lengua i despenjarà tots els sants; i que, al capdavall, 
inspirarà sentiments contradictor» Un be negre encarnat i simbolitzat en diversos 
personatges: ta bruixa, el curandero, ei boig, el borratxo, el sindicalista, el 
revolucionari. Tots plegats, tanmateix, amb uns trets comuns que podem 
exemplificar-los en la figura del boig, que em presenta Santiago Rusinol, en el seu 
«tore "Et poble gris*. 

"Mirant-lo fixament, és clar, se veta que era boig. tema flama, el do, l'inspiració, 
aquella claror que donen els ulls dels homes encesos (...) nos feia a*n ningú, i 
enraonava amb el maten. Mal senyal, més tard no va volguer entrar a ta quinta: de 
cap mane»! van poder donar-li entenent de servir an el rei, ni ensenyant-li la 
vermellor dels pantalons, ni la bandera, ni assegurant-li la vida: el, toçut, 1 els altres 
no fent-ne esment, va quedar-se sense "servid" '. 

Parem atenció, el boig és una persona que no tan sob té idees propies 
(enraonava •buscar raons- amb el mátete), sinó que tes defensava amb tenacitat, 
sense deixar-se convèncer. 
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"Més d'edat no va volguer treballar per torça. Tambe mai senyal Despí és no tenia 
"creences" fixes: predicava pel seu compte, i coses que el t'empescava; no 
est«nava'ls quartos f i teta esforços pera guanyar-ne; dormia al ras; i. si be no feia 
mai a ningú, fent tantes coses difrents de les que feien la geni d'ordre, el feia 
sospitós demostraven clarament que tot allò era de loco". Ademes, no se 1 
coneixia familia, i un home sense famia és boig remata; (...) Tots els carrers li «fen 
pàtria, i, calat I seriós, sempre passava pel bel mig. i sempre amb el cap ben alt. 
convençut de tai distancia quel separava del pròxim. Que és to que cercava? Com 
Diògenes, semblava que cerqués un home, un altre fwrne. i mirava passar el remat 
am compassió dol boig perals que no han pogut arrfear a ser-ho." 

Tot un personatge, sens dubtes, que no passa per l'adreçador de la comunitat i 
s'atreveix a posar en qüestió ets dos pilars fonamental el trebaB i ta familia 
Mentre els altres han estat pastats en el mateix motilo, el era ben diferent i 
s'ufanava, així com compadia al pobre ramat. Reproduïm tot seguit el discurs final 
delcaplol del boig, un manifest colpidor. 

1 el boig, que era sempre! que callava, fermament fort/ficat per ta seva 
omnipotencia, convençut de ta "raó", pactant i tolerant pera les bestieses humils, 
altiu sobiranamnt per l'espessor de muMut, compassiu pera tes pobres cnatures 
estretes d'enteniment, quan tampoc podia més, fugia, corria d nit pujava a l'ermita 
del calvari, i allí, sol, ben sol, sublim de "raó" i bogeria, deia, amb el puny clos cap 
el poble: 

"Sóc boig, gent; soc el boig; soc el vostre boig. No m'entendreu que soc el boig 
Gent: vosaltres no pod@u ser ho, de bojos: sou masses i sou massa iguals. 
Venieu-me a treure del calvari, si podeu. No hi pujareu pas. de nit Teniu por, tot us 
fa por,fins el calvarius fa por Jo non tinc res, de por, ni de la vostra ossamema Jo 
puc baixar allí aont viviu, i no podeu pujar fra a .ni. Jo soc bord, i per això tinc el 
dret a ser üurt. Sentiu-ho bé, esclaus d'esclaus us desprecio.i m'haveu de 
manten», perquè ja ho sabeu, miserables, sense mi monneu 

Gent: soc boig 1 em feu compassió i us beneeixo, maleint-vos Treieu-vos el cap, 
que us ve xic; tretau-vos el cor, si'n trobeu, i Uenceu-hotot a la fossa, que s pudrirá 
menos depressa Esteu condemnats; esteu perduts; i no més jo, el boig, pot 
salvar vos només els bojos tenim poder de salvar an els mansos. 

Sóc boig, però no em tancareu. El cap no mel tancareu. Vosaltres si que viviu 
preos, que us teniu igats amb cadenes: sou presos de tot, i fins de vosaltres 
máteteos. Ja'm cridareu algun dta, ja'm cridareu pera desMurar-vos..." 

Els temps cambiaran. E! crit del boig ho senyala". 
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1, es dar, ets temps canviaren. Les transformacions agràries de Its darreries del 
Vuí-cents provocaren maregassa les «mes rurals i let comunitats rurals 
s'esquerdaren. Les diferents visions sobre to comunitat emergiren amb mes 
empenta que mai i la confHtfivrtal pujà de te. No era to primera vegada que ta 
comunitat rural s'esquerdava Certament, però lot seguit tos ferides cicatritzaven 
davant l'enemic comú i exterior. En canvi, ara, l'enemic exterior i comú era dit feu de 
recontruir-lo. L'Estat, direu. Sí, és dar. I això funcionarà en diferents conjuntures: 
els aldarull populars fií «¡seculars, tos mobilitzacions dels anys deu per donar via 
^realexportac^c^vi, i totes les següents, fins les tratíorades dels anys setanta, 
exigint preus remuneradors. 

L'Estat, potser sí. però to ciutat ja no. Debades els sermons que reencarnaven to 
figura del lop, de renemic exterior i comú, en ta ciutat. Les comunicacions, ei 
ferocarrf sobretot, havien escurçat tos distàncies geogràfiques i culturals A partir 
d'ara quan to ciutat esternudi, el mon rural es refredarà Cada cop amb més 
freqüència i intensitat arriben els nous aires de to ciutat, persones I diaris que 
parten de noves formes d'entendre ta vida, de noves maneres d'articular les 
relacions socials La proximitat ciutadana destrueix el mite de la ciutat com a regne 
del Maligne Els capellans se secaran to goto, endebades, intentan; convèncer el 
ramat que tos ciutats continuen sent el llop, tot i què ara es presenti disfressat amb 
pel de be. La mare dels ous era que el capellà ha deixat de ser el cordó umbilical 
amb rextertor i to parròquia l'únic centre de vertebració social. Ara sorgeixen 
entlafs, locals socials de diferent tipus i, concretament, els centres dels propietaris 
i tes cases del poble dels pagesos. Els diferents sectors socáis caven trinxeres i la 
fractura de to comunitat rural esdevé irreversWe. 

El rector, doncs, ja no pol cosir ets estripats, ni to parròquia aplegar tothom No 
és que els pagesos s'haguessin tomat uns descreguts -si ta o no fa, creien igual 
que abans, és a dir, poc o motí segons es miri-; la novetat era la xarxa organizativa 
que escampaven arreu la nova fe repuWcana i sindicalista, to qual donà ales al be 
negre. Ara, el be negre plantarà cara, de valent, convençut de to seva força, 
aconseguint fins i tot, en alguns indrets, el consens del ramat. Paral·lelament, 
l'Església reacciona, pren partit al costat dels defensors de restat de coses 
present, i Meto la seva ofensiva cristianitzadora convertint els rectors en l'infanteria 
de to nova creuada (to cabalteria i ramlerfa es dirigiria cap a les ciutats): 

"Es lo cas que essent ahir dia de professo en aquest poble (Viladrau), aüí á las 11 
del dematf sortí de to Iglesia to dita professà acompanyada de un nu» séquit y 
alpassar per to ptossa ahont l'esperaba lo poble ab lo degut reculliment, un noy de 
uns 20 anys que estaba entretingut ab altres, se distragué y nos descubrí al 
passar to professo, cuant lo Rnt. Vicari d'aquesta parroquia sens reprende!, com 
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mefeuia.ní dart to mes petrtavjs.l'ht pegà una boíetada que se senti de rnija hora 
Buny Aquest «et, escandalitzà i tots tos vehtns y tothom to reproba y com no es 
aquesta la pnmera vegada que to d i Sr. Vean corretgefac las faltas de una manera 
tan ammúMto...: f l A ÍL\M DEL CAMP", 1Í-VM888) 

Però la gent ja no dto amen, am al contrari, ha deixat da creure en el passatge 
sagrat que recomana parar ralra gala, par i recuperar aquell afta §n que Jesús fa 
tota (Sal Tempto (to parròquia) ets que l'han convertit en una cova de ladres i 
recorden tes paraules i arnenaces contra els escnbes i fariseus: 

"Al de vosaltres, escribes i fanseus hipòcrites, que tou com sepulcres 
errttanquinats, que per fora es veuen bonics, però per dintre ton plens d'ossos de 
rrorts i O>B tota imrnundicto! Així també w ^ 
deb homes, però per dintre tou plens d'hipocresia i de maldat. (...) Serpents, cria 
d'escurçons. ¿Com podreu escapar-vos de ser condemnats a to Gehenna 
rWemjr. (Mt 23:27-33) 

La comunitat rural es dividirà i fortificarà, els rectors prenen partí bo I oferint-se 
d*escut de l'ordre establert i, per tant. rebran tes atzagaiades del be negre. Ara, en 
alguns indrets, qui haurà de fugir serà el pastor, amb la sotana entre tes cames. 
Donem pas als testimonis recollits per Josep M Prats (1985). referents a la diòcesi 
de Tarragona. 

Al poble de Cervià, de to comarca de tes Garrigues, hi havia animositat contra el 
prevere I, el 16 d'agost de 1879, un grup de veïns 1 cala foc a les portes de to casa 
parroquial Les coses no s'acabarien aquí i, el dia 4 de juny de 1880, H disparen un 
tret de bala que I entra dins de l'habitació on dormi- Les autoritats, muts I a la 
gàbia, fugiren d'estudi La complicitat de tes autoritats es manifesta, aní com el 
consens comunitari contra ta presència dels capeftom. Per això, (arquebisbe de 
Tarragona, Benet Vtfam*Jana, re té cap mes remei que amenaçar a tes autoritats 
governatives amb la retirada del rector I del vicari de to població si no s'insta! la una 
caserna de la Guàrdia Civil 

A to Pobla de Cérvols, ben aprop de Cervià, tes coses pintaven del mateix color 
E gener de 1881, to població decideix per unanimitat fer fora el rector I, com aquest 
s'N resisteix, l'insulten i apedreguen l'abadia fins que toca el dos, 

A Farena, en plena Serra de Prades, rateakte del poble, «toan Guasch, 
intenumpeix el sermó del dto onze de setembre i dirigint-se als seus vet» 
escridassa: "Deixeu sol aquest murri*. L'església es buida tot seguint tes passes de 
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La Isla de poetes que insulten, apedreguen, i Ian lora ets capellans podria 
continuar, però s'aturem a Cabra del Camp, car la sang va arribar al riu. El 19 
d'agost de 1884, el rector del poble, Ramon Vives i Ferrer, tou assasfnat U 
primera versió atribuí Ihorricidl a qüestions polliques -Cabra era un dels feus 
republicans-, fruí de la rivalitat creixert entre tes duet factions del poble. El fet és 
que els joves republicans volgué, en organitzar el seu propi bal al costat de 
resglésia, p§re el redor s hi oposà aferrissadament, la qual cosa 1 costà la vida. 
Les autoritats governatives volgueren treure ferro al I§t, que amenaçava estendre's 
a d'altres inoréis. I en la instrucció del sumari es partí de la hipòtesi de que funic 
moW era el robatori tant de fabada own de to parroquia No endebadtj, el mateix 
dia hom disparà dos trets al capellà de Monl-ral (ben aprop de Farem), del quals 
en sortí «lès. 

Dos anys més tard, el desembre de 1»S, a Vals explota un cartutx de dinamita a 
tos escotes de to rectoria de St. Joan l un aire a to porta de la casa de fabricant 
Joan Martí i Grau. El dia 30 de juny del 1889. to tomada de to peregrinació al 
santuari de to Verge del Remei d'Alcover, que aplegà al voltant de vuit mü 
persones, fou rebuda amb hostilitat a Tarragona i Reus. Els vuit-cents romeus i les 
tres-ceníes romeves tarragonins foren rebuts a restado per una gernació de 
persones que els apedregaren bo i llençant irnprecacions El mate» succeí a Reus 
on. a mis a niés. coincidia amb l'aniversari de l'entrada a la ciutat de les tropas 
carines. Els manifestants escridassaren els romeus amb els següents 
versos "Visca aquest poble/ pàtria d'en 

Pnm / Recordeu sotanes, l'any trenta-cinc* (13). 

El setembre del 1890 foren cremades tos portes de la rectoria de Balitan Durant 
to processó de Corpus, a Els Garidels, un home Menta fer volar pels aves la 
imatge del Sagrament amb dinamita, però el cartutx li explotà a tos mans. El juüoí 
de 1891 aparegué a tes Borges del Camp un full anònim en etquat s'ultrajava i 
oferta al retor, Josep Iglesias i Vidal, pel fet que exhortava els fidels a que no 
anessinalsballs L'any 1898 calen toc a les portes de l'abadia de La Febró 

Deixem, si us plau, tes atzagaiades i cops calents per a donar un pas endavant: 
el canvi en rhegemonia dels valors morals, delí costums i tradicions, la substitució 
dels oficis religiosos per tes festes de caràcter laic. Ull! ens referim a canvi de 
formes no de continguts, car en aquestes noves manifestacions laiques hi ha un 
rerafons sagrat, pagà sens dubtes, duna trade*} profunda que persisteix. De fel, 
rEsgtesia tampoc féu res més que adaptar 1 afalçonar aquesta tradició a to seva 
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«urgia Sigui cent sigui, la presència de l'Església catòlica va a mal borràs i la 
tasca del cápela esdevé marginal, si més no, subordinada. L'exemple de Barberà 
de la Conca ens ve o m anell aJ d*. 

Les picabaraAes I ffeantors entre mossèn Pom, que era del mono fort, I «I poble 
de Barberà de ta Conca, bressol dtl cooperativisme revolucionari, esclataren, el dia 
27 de Juny del 1902, amb te celebrado massiva d'una manifestació anticlerical, que 
interrompi In funció litúrgica dedicada al Sagrat Cor de Jesús I proseguf de fosca ni 
iota ta casa du capellà L'Audiència Provincial qualifica com a falta els fets i. els 
primers d»es d'abril del 1903, es realitzava ta corresponent vista al jutjat municipal. 
La sentència condemnà deu persones, de let qua havien prespart an düa 
manifestació, a dos dies d arrets i a quinze pessetes de multa cadascuna. Las 
reaccions no as van far esperar i par primera vagada va deixar-se de celebrar ta 
processó del Dijous Sant, car l'Ajuntament no garantia al manteniment de fordre 
públic. Aleshores començà el calvari de mossèn Porta, explicat par el mateix, amb 
tots ets ets i uts. des de tes planes del setmanari TA COICA DE BARBERA", del 
qual njra el corresponsal: 

"Aquí ja no cil dir que desde mols anys s'insulten contínuament als capellans, fins 
los del poble ho son tots los dtas y algunes vegades apedregats (...) Alguns que 
son perseguits per ta Guàrdia CM venen a n aquest poble y hi troben soptuig y son 
respectats, y sota los redosos no s'N poden atansar. " (13-111-1904) 

"...aquest any ntre algun xiquet i algun foraster, sois han cumplen ab lo precepte 
pasqual uns vint homes, y de dones n'han filat mes de cent. Això és lo termòmetre 
de com ha d'anar ta inmoralitat' (17-IV-1904) 

"Enguany r Ajuntament y Is lerrouxstes tampoch han volgut celebrar la tradicional 
tesa del Roser..." (5-VM904) 

El pastor ha begut oli i a de veure, a contracor, com el be negre s'ha fat 
definitivament amb el ramat. La festa de ta Mani de Déu del Rosar, celebrada la 
primera setmana de maig, serà substituida per ta festa del Primor de Maig, diada 
de festa grossa. Tot amb tot, arreu de tes comunitat *urals catalanes, la lluita 
continua. I si el pastor no es deixava acoquinar amb facilitat, ei be negre tampoc t s 
mocava amb rrttja màniga. Per això ta lluita continuà, sorda i constant, sense treva: 
ara una canonització d'una Mani de Dau, ara un enterrament civil amb bandit 
musical; ara una professo enlairant el Sant Crisi gros; ara una manifestació 
enlairant banderes vermelles; ara una taiga Quaresma d'abstinència, ara una 
costalada al Divendres Sant; ara vestas fins els peus I cucurrufes cap amunt; an 
escots cap aval i mànigues (més tard vindrien tes faldilles) cap amunt... 
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El pastor i bé neps continuaran! t i seu fue a fue particular i col·lectiu enmig 
(fuña comunitat rural cada cop més uotaritzada i penetraría pel món urbà. Ei ramat 
canviarà de mans alternativament seguint el rime cíclic de la vida 1 de ta història 
Per Nadal cada ovella al seu corral i representació cf Els Pastorets, en el qual els 
pobres pastorets seduís pel dimoni &eran salvats per ta gràcia de Deu. Per 
carnaval, el be negre es disfressarà de Carnestoltes, el rei dels poca-soites, i serà 
durant tres dies l'amo del corral, T m dies, o una setmana, de plena subversió de 
restat de coses present: l'alcohol em treu ta màscara i I màscara ens permet 
canviar el sexe i/o restatus social. El oastor traurà toc peta caixals contra el be 
negre, el Maligne, ara disfressat de Camestoles, reencarnació sens dubtes del nou 
vedell d'or. Però tots'acaba, amb el foc purificador, i el pastor se'n duu el ramat a 
pasturar durant ta Quaresma. Però, així maieix, ta larga professo del Divendres 
Sant fineix i arriba ta primavera, que ta sang alera, i l'estiu, on tota cuca viu I, mol 
especialment, el be negre amb les festes majors, els balls i la gresca. 

Tanmateix, com ja hem dit, ta cultura urbana trenca ei ritme cicle de la vida al 
camp. L'estira i arronsa entre el pastor i el be negre durà fins la República i, 
concretament, ta revolució. Aleshores, ta corda es trencà i el pastor haurà de 
badar-la magre, amb l'espoliació dels bens, i, un bon grapat, deixar-hi ¡y pel. Filant 
més prim ens adonaríem que es sacrlicarr *s gossos fidels que no pas pastors. 
Tot amb tot, Déu-n'hi dó de l'estesa Desp , clar, canviarien tes tomes. 

L'ocupació milita'· restituir ta gaiata a mans del pastor, però, el rime cíclic s havia 
acabat amb un bany de sang i de dol. Mentre a Ràla era possible, en la dècada 
dels cinquanta, revifar amb ironia el pota a pote entre el pastor i I be negre plasmat 
en ta sèrie de pel·lícules sobre Don Camilo, a les nostres comunitats rurals només 
N havia Hoc per l'absurd ('esperpento*) i el sarcasme, i a les pantalles, és clar, per 
"Marcelino pan y vino" Comptat i debatut, el ramat era fermat al corral i només 
sortiria per anar a l'escorxador de les ciutats. L'emigració na deixat sense ramat a 
mols pobtts i allà on eticara hi resta, rhegemonia de la cultura urbana l'ha esquiat 
deixant-lo sense pastor i be negre Ambdós Mentaren adaptar-se als nous temps: 
el pastor sense samarra i substituint ta gaiata per ta guitarra, i el be negre 
deixant-se créixer els cabells i revifarà el carnaval. Debades. 

A les comunitats rurals ja no hi ha ramat, ara són ciutadans. Ciutadans que 
pasturen la vista a tos pantalles de televisió o del cinema o en els suplements 
dominicals dels diaris (substituts dels sermons de missa). Ciutadans que pasturen 
per les discoteques i van abeurar "Whisky* a ta barra dels pubs. Ciutadans que 
pasturen d'altres herbes, al lucinògenes o bilets de ml, tan se val. El pastor parlà 
anglès (Reagan o Bush) i el be negre també (Bruce Springsteen). 
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No N hagut, ben segur, • ta» oomunMats rurals un moviment més encisador I 
impetuós que el messianisme El messJanome neix oe l'esperança popular de 
canviar les cose*. tfabotr i estat de costs presea I d'instaurar un noy « d » . Una 
to o convicció en ta posstoOrtat del canvi, en t l record mm passat en què les coses 
eren diferents I, per tant, que també poden ser-ho en # futur Una visió, af 
capdavall, diferent del passat de la que pregonen les classes dominants 
(conservactores), en la c^al tĉ  era igual cc^ ara El Messies cW pc*ie d'Israel serà 
recwTegt; per la seva capacital de subvertir rordre: 

"Aneu a contar a Joan (el Baptista) t l que sentiu I veto: els cecs M veuen, ets 
coixos omitían, els leprosos son purificat*» els sords M ssnttfi, els morts 
ressuciten, els o^sventurats reben ranund del nr^satge joiós' (Mt 114-5) 

Encara ho son més, d'adaridors, els versicles següents, en els quals #J messies 
parla seme peto a ta lengua de la seva mes*} subvertidora d'antuvi el ert de 
guerra, després aIMbera els joves de l'obedència respecte els parat, tot segui 
allibera els parts de les responsabilitats filáis, i per acabar els N demana que 
sacrifiquinelseubenes?arifinsitot, sical, lavida 

Toc he vingut a calar a ta terra, i com desitjo que ja sigui encès i Haig de rebre un 
baptisme, i com em sento el cor oprimit fins que s'acompieixi' ¿Us penseu que he 
vingut a portar la pau a ta terra? De cap manera, us dic, sinó ta dvtsió * (Lc 
12;4§-5t) 

"No us penseu pas que hagi vingut a porta fi pau a ta terra, no ht vingut a dur 
pau, sinó espasa. Perquè he vingut a desun* rhome del seu pare i, la filla, de ta 
seva mare, i ta nora. de ta seva sogra I els enemics de rhome seran els de casa 
seva. Qui estima el part o ta niaré mis que a mi, no és digne de mi; qui estima *f 
tillotafiían^squeami.noésdigriedemi. iquinop.enlasevacreuinosegueix 
darrera meu, no és digne de ni, Qui trobí ta vida, la perdrà, I qui hagi perdut ta v M 
per causa meva, ta trobarà" (Mi 1034 39) 

La força del messianisme, com de molts moviments revolucionaris, partirà de fa 
fe cega en la causa I del sacrifici Duna banda, 'disciplina i fermesa*; dt i altre, "tl 
peril no us atura m ta mort us espanta", com escriuria Torrents durant ta nostra 
revolució. I, és clar, el messies, el capdavanter, ha de ser t l primer en donar 
exemple: 
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"Cat que ei • de ITww patead mol i sigut rebufat dets andan», deis gran» 
sacerdots I dato escribes, $igui mort I ressusc* t i tercer día' flx §21) 

1, tol ateè, perquè, malgrat to I m p de l i raó i to necessitat dat canvi, hi revolució 
és una estrefla del firmament que tus guia e el camí pero que, tanmalea. mai 
aconseguien agafaria I és que la utopia 4 el regne de Deu és una de les més 
grans utopies-r» es rx^ trobar en la geògrafia cf aquest rnón 

"El meu regne ne és d'ar>'*st món. si el meu regne hagués estat d'aquest món, ets 
meus homes prou haurie.. ¡turtat perquè jo no caigués a tos mans dets jueus. però. 
lit fel at meu egne noes pas dp aquí. Piiat I utgué Ter tant, ¿tu ets rei? Jesús 
respongué Tu matea M cfcus són rei Jo per aaò he nascut i per aaò he vingut al 
món par donar testimoniatge (Se to versat; Jot aquel qui és dito veritat escota to 
meva veu Piat húigué I qué és. la veritat?" (Jo 1836-37) 

Dissortadament, to paraula ele Déu no continua to conversa, car to resposta és 
cfaqueles del mió de dotors. Ineara hauríem dafegtr un altre entrebanc, mngú pot 
ser profeta en to sava terra 

"in sortir d'allí, sen anà a la seva pàtria (recordeu; ta torra dels seus pares, el 
cementin), acompanyat deis deaeWes Arribat eJ dissabte, es posà a ensenyar a to 
sinagoga, i to major part, sentint-lo, es meravellaven l deien: "D'on 1 ve, a aquest, 
tot abé, i què és aquesta saviesa que I ha estat donada i aquesto miracles que fa 
amo tos seves mans? ¿No és aquest el fuster, fi» de Maria i germà de Jaume i de 
Josep, de Judes i de Simó? ¿No estan tos seves germanes aquí entre nosaltres?" I 
no 1 tomen confiança Jesús els dato: "Cap profeta no és deshonrat sinó a la seva 
patrto, entre eto seus paren» i a casa seva" 1 no pogué fer aflí cap rrwacte. nevat 
que guarí uns quants malalts imposant-los tos mans. t s admirava de to seva 
mcreduliaf (McSi-6) 

A M ves per en, et mestos, et que ha de ver* per a salvar-nos (tanW anomenat 
"B Safvador*). haurà de venir do tota de to comunial. Una característica que 
s arwà repetint en eto cWerents moviments messiànics i que, més endavant, es 
situarà et seu origen ert to ciutat. Posem com a exemple to Rengenda popular 
centro-europea referida al comte Diàcuto, que simbolitza et règim feudal. El comte 
Dràcute. malgrat ser mort i anutnat, mato/at haver cremat i destruí el seu castell, 
tomava sempre per a mctor to sang dato seus serfs, deto pagesos. Només uns 
professors, uns doctors, uns estudiants vinguts de ciutat, de to burgesia 
democràtica, eran capaços d'acabar per sempre més amb el malson, el monstre 
feudal 
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El malaguanyat Xavier Fàbregas, anta to mm wnstotWat admita, e*t posa un 
aire exemple bo I relennt-se aJ conté famós da "la caputxeta vérmela" i els perills 
del bosc 

"B tempto romànic M M contra ai bosc, al gòtic revoca. Això na exdou una 
sensació contràrta: ai temor qua a ragrtoutor Inspira ai MM». L'agricuíor treballa 
•gat a una comunitat, ai bote és toc da vagarosos soütans, terra tanta fressar qua 
cal travast» par cam*» de ferradura algú pet atiar a I aguait amagat a la copa 
dalt arbres, com un penil inconegut El conté de l a caputxeta vérmela" ens posa 
davant tfaquesta eventuaWat rhome del bote éa aqui rastut seductor, el top que 
rsgna tura ato arbres i ato comois esborradissos que manan d'un punt a ra»re 
Per això a rhora d'abatre el top no és el camperol qui alça to batuda sinó al 
c« cador, és a dr. respecialista, rune capaç d'enfrontar-se amb al peni que 
S tfsmurry i, a la f¡. vencer-to" (X. FÀBREGAS, 1987, p. 163) 

No dttaem encara Fàbregas, f i to metàfora del bote, rri to figura del caçador La 
nit de S Joan, to n i mis curta da lany, i t plena da prodigis Santiago RusJnot en 
La m m Sati Joan enfronta to protagonista amb to màgia de la rut solsticial, quan 
to realització dato tornis és possfeto. I transporta aquesta possibilitat de somni al 
mig da hi vegetació, al bosc que pertot envolta to masia L'evocació escenogràfica 
és precisa i suggestiva I t majar*. A un costat una gran masia platejada par to 
kina. al davant, una era a raïm banda un bosc da pins al» i drets com columnes; 
enllà, el bosc. i més enta. la plana' 

Teresa to vmt-Kanc anys i s na casat amb ("hereu més que per interessos per 
rutina. Enyora ramor que intueix possible paro que mai no ha conegut, evadir-se 
(Turn vida que rencadena a I roda de l'any per sempre semblant i sempre repetida. 
L'Avi és rúnc que a to casa espera to m de S Joan com una nit diferent i al qui 
encomana Teresa to l . l nü d'un raracle 

•A sis anys to vaig començar a treballar, a bolcar terrossos, a sembrar-hi pa i a suar 
a sobre, i vuitanta anys de mirar to terra canten mon, mod, filles meves! Cansen 
tant, que si no poguéssim miraf enlaire una rial només, it©mesqueunai*arany,to 
torra seria tan aspra que tant m'hauria estimat no viure-hi*. 

El Caçador és el personatge que la nit de S Joan surt del bote I fa sentir Teresa 
to possfctitat ftïi carn* La teva vista, perd, és ton apassionada com breu: 

"Vina amb mi, amor meu, amb mil Et portaré *i bote, et portaré a llocs solitaris tots 
per estañar ben a totea, altees amagats qu ni el mirar da to luna hi entra". 
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Amb te claror dat dta d Caçador. Daró. Mi de marxar. E§ com te Ventadoic 
desencantada par tot batalades de ta mrtjamt Després de desafiar niareu et 

aira e*r (X FÀBREGAS. 1967. pp 175^176) 

Vegem, atef matea, una legenda de to nostra coMa. KM I qué compartida ambla 
tradició (Taires pateos, i de tot mes reeWdas: te íegenda del drac dt Sant JorcS 
(14). Els pagesos tremolaven dawwt te voraatat dels senyors leudáis (el drac), que 
amenapva tn deixar- os amb una mi a cada anca EU pagesos es refugien rjni 
tes muralles d una via mat (segons Amades, i ara pete seus descendents, a te 
Otieaf Vila de Montblanc), però tte seus ingents palesen te seva impotència per a 
protegir-los Així, doncs, no tenen aura opao que cedir ate capricis del drac Quan 
ta nan donat tot el que tenien, ei drac redama te cosa mat preaada: te princesa 
(les terres comunals) El pobíe clama "Atea no, ahe ne, a t e u ta mort" Però, da 
tel, ningú s'atreveá enfrontarse anil f i drac. Avergonyits de te seva covardia, 
•ficarà qua, és dar» contente da ccwerver te «ida. atoan te princesa al drac, 

Tero fou el cas que. quan va ésser un xe enlte de te rrwralte, se i presenta un jove 
cavaler. cavalcat en un caval Mane, i amb una armadura daurada i tejara. La 
donzelB, aabofwiada, I digué que fugis de pressa, putt qua per a l wtidava una 
lera que així que ei veien tn faria xmna El cavaler 1 digué que no temés, que no I 
rwvia o> passar res. ni a el ni a ela, per tal com el havia vingut expressament per 
combatre ef monstre, per matar-lo i aflòerar dat sacnfic- te prmeesa. com també a 
te ciutat de Montblanc del flagel qua 1 representava tf veïnatge d'aquell monstre' 
(J AMADES, pp 286-288) 

Parem atancío en te presentado de sant Jordv un jove cavaler, cavalcat en un 
caval blanc. l amb una armadura daurada i lluent Aquesta serà una imatge tòpea 
date messies, dati aitíoeradors Jesús de Natzaret. segons la «>nogrofia popular, 
is un jove vestit amb una tunca blanca, de cabéis llargs i rossos. i d'uns blau cal 
bnlants Recordem te primara escena de •Novecerto* és al 25 d*abrf del 194S, tes 
donat da te famla Daicò reculen al feries; a dal del carro Anna, te Ma d*Ofmo, 
esguarda fhortzo 

• "Vnto te Camtete Itero che acappano*. dtete Anta. *Vtdo i nestri uomini che gliele 

"Ammasater, gemette una data donna. "Hanno massacrato i nostri uomini, ora 
fatal fuerr.f.,..) 

"Vedo I soldati tedeschi strapparsi di doaao te unlomil a scappare Starmogettando 
I fuel a corrono Scappano coma lepri ancha toro*. (...) 
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"Vedo un nuvotone di petis»*» cfiM MUL "vedo un uomo su un cávalo bianco 
ver** con* I verto Sentía sembra Orno' (N T DI GIOVANNI, p 12) 

Reprenguem t i M dt la Kagsnda de tant Jordi El cavaler i et MNI a m i Wane 
planten cara «I drac tut maJerir-lo El monstre és portat per hi princesa I tt cavaHer 
com un got, Igat pel col, i tot •< potato, enmig de 'a plaça, va esbravar el seu odi 
contn ¡ i «era, de la qual aviat no restà boci 11 cavaler no accepta cap 
raeoiiipensa, ni tan sois casar-se amb to Ma del rai, ear va Mt. 

y^» havia tingut una revelació divina sobre to nactaalal urgent d'anar a combatrà 
el drac ferolo* i alberar la donzeia, i amb ela la ciutat de Montblanc, I així no 
havia ftt, amb to protecció divina I par manament dM, par tant el no havia fat ras 
per el matea i no mereixia cap premi' (Wem) 

I tal com aparegué s esvaní Jesús da Natzarè!, el MI de Déu, també tingué, 
segons ato evangelis, un ongen mtotertos, al mea ne confús, fil d'una verge (en tot 
cat, com diuen ato evangelis. W del pan), i un tmai terrenal no menys da místenos 
I espatarran!, rascenstó ato cato després de "nort i ressucüat Fet i fet, ell. més que 
ningú, actuà par mandat dM i, per tari, no és mereixedor de cap recompensa, si 
més no a la terra que havia vingut aüberar El messies, doncs, seran ben acollits 
pel poble angoixat i sets engira, després d*attserr-tos, que toquin al des No fos 
cas que esdevingués píjor el remei que la malalia 

La mamona col lectiva dels sectors populars actuarà de fonament dels nous 
msvwen» transformadors Un posí qua continuarà viu en tot fornies 'modernas* 
d organització social dato pagesos, sobretot dol sindicalisme revolucionari. Ara, et 
messies vindrà de to ciutat, fanl costat ato humus» subvertirà l'ordre i fart miracles 
amb al podar dat saw coneixement de tos cosas, da to fa en to ciència En aires 
paraules, vmdrà a remoure tos agües encantadas dato pobles rurals Precisament. 
aquest tari al Mol, "Atg3es encantades", ©"una obra de teatre esema par Joan Puig 
i Ferreter, rany 1907, i que lot seguit anem a comentar donat et seu caràcter 

l argument gira al volant d'un poble que pateix anys de secada, Som al bell mig 
de ("estiu i tota to comunitat, guiats pel capeta, son realitzant tos prerrogatives de 
consuetud per a que plogui Tothom menys et mestre del poble i Cec lia, la fia d'un 
dato propietaris, qua estudia a ciutat. Ambdós no creuen que de tos prerrogatives 
pugui sortir aigua dará, però mentre el mestra s i » pren amb ressignació. la Ceclia 
treu foc peto eatxak. L'actitud de la fila treu de polleguera a son pare (Amat) i 
esclata la tempesta tamüíar 
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"CECILIA: Pan, al fndn està tufl un gnn canvi, vosaltres aquí dalt, no ho sentiu, 
no ho «Mu. Jo ja no puc s«r com votaíres ni 9 » volguí Ma begut « i altres 

CECILIA: Ho (utfquatf ata i petó no és cart. El mal no és que creieu EI mai 6: una 

(...) 

CECILIA No és això el que fgg? Sino que voseares no no voleu entendre Jo vuí 
oombatre to Ipmaneie 1 tot to que hi femenil» paro sense orgull, sense far la sàvia, 
own vos (el M U pare) dtou. Som tota una creuada de jp*m petsar m tots tindrem 
el mateó coratge, però és la nostra obra, de Mi . . . l a ignorancia és la font de tots 
els mato; el vostre fanatisme, la vostra rmseria. tot és f i de la ignorància. I 
nosaltres ate, joves, t f» escamparem peto pobles . metges, mestres, 
«armacèutcs i te combatrem amb totes tes nostres forces; sigui att on sigui to 

AMAT Aquí no rtentis fer res 

CECILIA Oh ' no ens aturarà to famlia. ni lautontat. n cz? ^odw de to terra, 
ritfigú que trobi la seva lorça en la ignorancia" 

La ñUa ha begut en aires lonts, tos de to ciutat, considerades pel pare com tos 
del mal El problema és to ignorànoa, el contormisme generat per una pràctica 
reiigcia que nemes sap pregar Oéu tot plegant-se de braços. Però et món està 
canviat i to seva palanca és la ciencia Fixem-nos bé en tos paraules de to Ceda: 
"Som una creuada de joves " Novament és present relement sagrat de to seva 
missió, adreçada principalment ato Joves. Ara. però, els nous apostato seran 
membres alens a to comunitat, de formació eterifica i ciutadana, és a dir, els 
metges, mestres 1 farmacèutics. I, és dar, radvertiment que res ni ningú els aturarà 
de to seva missió sagrada. Ja tenim emboscada to troca. 

De sobte, to notícia de l'arribada d'un foraster aixeca poteagusra entre els que 
remenen tos cireres del poble El capell, conten» de to resposta massiva del poble 
a tos prerrogatives, però espantat davant to posstftaf de perdre to parròquia, 
af egea lenya al loc 

"MOSSÈN; Algun revolucionari terrible; un d'aquests senfcraoora da dïseòrdtes que 
tant abunden per tes ciutats.. 
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(...) 

MOSSÈN £1, p«»$ seus rnais lins, tocará la pari més naca del pobí* U« parlarà de 
la uNtaf»de to coWa. de to riquesa, dH benestar, I lo que busca i t Mm to f t (Ml 
vostres «Ni. Aquests homes són mm tot males herbes dels vostres camps Dáfla 
on sarrapen. ne xuclen la vida Son uns enviats de Satanl * 

Ja na sortit rantogonista per excel lèna el dimoni Tanmate», el capellà filarà 
prim i pesarà en guàrdia als seus feligresos efe to seva doble reencarnació en 
burgesos o bé proletans I és que, aJ cap i to i , ambdós pertanyen ai regne del 
Maftgne: la ciutat. 

"MOSSÈN: A vegades són txptotadoft astuts I egoistes Voldrien aixecar fàbriques 
al lloc tf esglésies I aspien ambWosos a Isr-st ames del món amb el seu diner. 

(...) 

MOSSÈN: O bé són anarquistes folis que fan el mal pel mal. Això és to més 
poastbto. S escampen pel món a predicar maldats,..* 

Acte segon Som al paíi d'En RomamH un pastor d'oveUes que els té ben posats i 
ha decidit acoflir el forasfer • casa seva per a que pugui parlar i ser escoltat per 
tothom 91è l plagui. Abans, perd, fa petar ü xerrada amb Bartomeu, un jornaler 
Roman! fintenta convèncer de que la seva situació econòmica és tant 0 més 
deieada cjue ta d ell, que na d'anar a (ornat: "Però. creo-me, Bartomeu, en aquest 
mot to qüestió no és no tenir amo, srnó tenir diners ' I el estava tant pelat com 
quals-vol Jornaler, Bartomeu decebut de que tes coses no canvien malgrat to lluita, 
10 veu afta sortida que to de provar fortuna a un altre Hoc Potser fer tot 
amengües 

"BARTOMEU (rtont): Desenganya t1 Tu no has de viure com jo, ni jo com tu...! Cada 
home té el camí assenyalat, per més que tool... Tu havies de ser pastor jo ocel 
de bosc ! Sí no vec aquí viuré en un altre loo. Pelat vaig venir a to vida, pelat me 
n'aniré. Tot el món m'és patriar 

Pels damnats de to terra no N ha pàtria, car els seus pares no tenen ierra 
(proptotaQ. El Manifest dels Rabassaires de Salient (1893) ho patosa sense 
embuts "En ningún sit» hay patria para quien carece de captar. La pàtria de 
Bartomeu és. a tot estirar, et bosc, una terra (pàtria) feréstega; 0 bé tot el món és to 
seva pàtria Lina formulació que farta fortuna entre els arrauxats 
ana.t»sindicalistes. que pregonarien orgullosos: "La meva pàtria és el món i to 
meva fam5a la humanitat" 
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Al p l d'En Roman* s'apleguen uns quants homes, entre tils et veterinari del 
poble. De cep i vola arriba el kxaster Patau alenoo i o m Puig i Ferreter se'l 
presenta "Es un home alt I gaia/d. Barba i cabéis rossos. UBs blaus 1 dolços 
Vesíeu americana i pantalons bfancj. Barret de feltre ciar L'imatge caracterisiica 
del messies, si fa o no fe, com hi de Jesús o la de sant Jcrdi Després posarà t u 
boca de» rneste de! poble la versió "moderna*: 

*Es un enginyar, que aJ seu saber, ht ajunta la molta expenènaa dels seus viatges 
per Franca, Alemanya, ef Nord d'Europa (Silenci general. Expectació gran.) 
Viatjant ha vist me* de dolor M de ta misèria, l la misèria M i mol towK del poc 
enginy o poc esforç de IHon» en aprofitar les forces que li brinda ta Naturalesa, (a 
cortinuació descriu com ha estudiat detaítadamer* el problema de ta secada del 
poble i ha trobat una solidé, I acal» oütnt) Crec que el poble se ma d'escoltar 
amb atenció I no detear perdre e«iiimait ta teva ¡dea. aquesta idea que posada a 
ta pràctica peta vostres braços us portarà, oh!, habitants d'aquest poble...I la 
riquesa, el benestar i la Uibertatr 

La presència del foraster provoca -sentiments confrtcflcforis: de rebuig i de 
curiositat, d'esfereïment i d'admiració. Tot amb tot, ta mateixa gent que al matí 
pujava al santuari de ta Mare de Déu per a pregar Déu, ara, de nit, s'aplega per 
escotar el missatge del foraster L'alcalde, esperonat per un grup de persones 
far^rtzades p«r la presència del Maligne, intenta evitar que ta sang arribi al nu: 

'JOAN: Pot parlar Expliqui el seu pensament sense recels. Solament no toqui 
certes idees, ni ta religió, m la propietat, ni digui ras contra els nostres costums 1 
creences. Mentre compleixi atacó me té a les seves ordres I el poble se l'escoltarà 
amb gust,..* 

El foraster Menta exposar l'icea d aprofitar les aigües data Gorgs, considerades 
miraculoses 1 encantades per ta comunitat Datant el rece, d'alguns dels presents, 
que Xap element de to naturalesa permaneix en eterna quietud!". Retrocedim, 
doncs als temps dXeracfl i a ta discusió eterna sobre ta immutabiíitat de les coses 
i el seu permanent canviament 

"FORASTER Es un error, una idea falsa, mantinguda per ta Hegenda religiosa. 
Aquelles igQes són vives, abundants... i s'entomen estèrilment a les profundáis de 
ta Serra perquè vosaltres voleu. Van de nou a ta vena mare, al riu d'aigua que 
esperd en lo profund. Oh, poble! Abandona ta llegenda ientra a ta realitat. 
Doneu-me la vostra coiftança i de tot el que us he d l jo en responc amb ta vida...! 
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El capeU intend per a wpitaw i la togenda. A ía fi cl·l $«u parlament, c»mença 
a ptoure Les pregaries havien estat escotades «I miracle s'havia realitzat B 
foraster es foragitat a cope da pa* * ; to ciència hauria tf esperar miflors temps per a 
ctemostrar la seva capacSat de transtorrriaoó 

La gent M a de contenta i a bodes em convides es prepara per askür al Te 
Delim organitzat pel capella La Cada, paré, no es mossega la langua I deckJeix 
trencar per sempre met amb m pant I t l poble encantat Abans efa partir 1 
recrimina a la mart to teva subordinació al mani en un to francament feminista: 
"Lat dones sou les primeres ari anar contra vosaltres arnb la vostra submissió a 
pares i mart»..,". B mestre del poble I demana que t» mant |n*#s enamorat) I que 
ho deixi córrer Al capdaval. no hi ha res a fer, lot és endebades. La noto 1 
recrimina la seva manca despert, de fe, i el deixa plantat 

"C EC ILIA Si em vol jo aniré amb §1 a raftra paït del non Es un home tort I no rrús 
ell ha desvetBat eb meus sentiments de dona 

(...) 

CECILIA Mo ho sé ! EH í jo podem anar tirat,,, però portem una (Llistó, una §é... 
Lo que sento, i en tinc la convicció, és que si alguna cosa de gran ni ha en el temps 
lutos no els la donaran els homes com vostè SaJut.T 

Ja ho havia dit Jesús de Natzaret "Cap profeta no ás deshonras sinó a to seva 
patria*. Pocs anys després de que Puç i Ferreter escrigués "Aiguat encantades", 
Santiago RusiAoi escrivia "El poble gris', on retratava un poble perdut a la 
muntanya, un cul de món, des de to seva perspectiva urbana El patró del posto, 
sant Isidre, era estimat però no venerat, era, al capdaval un dels seus, un pobre 
pagès i "un company non pot ser mai de Profeta" 

"Això traí teu mal, an el suís d*aquela gent: el ser tant humil, t l ser dels seus. t l 
venir de pobre' (...) Fins tf santo han de tenir titols. pera molta mena de gent; han 
de temr càrrec, n'han d'haver sigut grans pecadors, pera ser després grans 
convertits, han d'haver «gut grans guerrers, i haver fet matar torça gent pera 
després arrepentirse n aquests són efe santo de parroquia. En quint an els del 
mateix art, pobrete', és clar que són sants I se'ls fa Patrons pera ensenyar-ne un 
del gremi; perd quin poc respecte qtjt inspiren, i quina poca devoció, i fins I lot 
quina poca confiança! Bs saben massa, els secrets, pera tenir-los veneració; els 
coneixen massa to vida Intima, pera respirar santedat; saben massa de rofici, pers 
inspirar-tos confiança La mateixa confiançals treu tto merits m els seus ulls Un 
convany non pot ser mai de Profeta. 
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(...) El no donar-se importancia rhavia safvc* an ato uts de Déu, però perdut an els 
tits dato hornet". 

I és qL- la proximitat destrueix §1 míe El matea 1 succeirà a Josep M Rendó, 
considerat el gran apóstol del cooperatMsme agrari cátala (retormistí:. wm 
veurem), que serà tant venerat per tol Catalunya com mirat de CIM d*ul al seu 
pot*, L'Espluga de Francolí Hom diu que rnori prematurament, -.margal i decebut 
per la neptitud dels seus companys de Ml Federació Agrícola de ft Conca de 
Barbera, a Cabra del Camp, el pobli de Mi seva mular. Després de mort. és dar. 
lot han estat flors 1 violas. Monument, inclòs A Rendé 1 treia da pofaguar» §1 
caràcter contradictori dato pagesos, sense lògica aparent, i recomanà als seus 
deixebles, alt dirigents de tos societats i sindicats cooperatius, paciència I m i 
esquerra 

"En primer toc. us heu de fercàrrec que tracteu ganeraiment entra geni qua ha 
sigut motet vegades enganyada i explotada de bona te, i que cal reconquerir ía 
confiança per moto perduda que el seu treball el té quasi sempre tsoU.s i par això 
poc enterals I sansa mitjans par enterar se dei dotaí de la vostra actuació (...) 

El temps és el qui ha d'obrar, però cal avançar nos, precpitar to prep; naó, 
trabajar "Labor omnia vtncT (...) penseu que vosaltres, que sou ¡nés cutes, que 
tou eto convençuts, que teniu la visió clara de la vostra tasca, heu d ésser els més 
Ions. vosaltres que esteu mis alts. heu de mirar de més al també i això us exigeix 
serenitat, fermesa, valentia si es vol, però, sobretot, a3esa de miras (...) no 
descendiu a confondre-us en et fang pestilent deis vostès detractors I dato vostès 
calummadors, parqué barrejareu i us confondreu amb ells. no mireu mai endarrera 
ni per a comptar ato qui quedan, m mai a terra par a saber eb qua cauen, sinó 
endavant, endavant, sempre i serif** enlaire amb to vpstra puresa d'intencions i 
amb la vostra actuació Mal, (erma i honrada I abé nxosta pas res, és decidr-se, 
potser és obra d'un moment ai precis par eniaiirr-vcs" (J M RENDE, U 
p^^ooag^nWffflstaggjM, PP 30-3i) 

La repressió desfermada per Martínez Anido a començaments deis anys vint, i la 
posterior Dictadura primornverita, amb al desterrament massiu dato dirigents 
anarcosmdcaSstes provocarà, de retop, la presència de messies arreu. En aquesta 
ocasió, ato messies arribaran enlairats an un cavall blanc, sinó emmanillats i 
vigiiats per ta Guàrdia CM, paid alhora amb el col dret i el cap ben al» La seva 
presència, sovint an règim obert, animarà tos tertúlies dels cafès I tavernes, tos 
rotllanes dels pagesos eto dies de mercat i, al capdavall, desvetllarà ta curiositat i 
simpatia de tot notos. Eren, *íxí mateix, eto nour cavaters andants, eto nous 
mmariJct capaços de nedar conta commt, eto pregoneri de la nova la slnolcatteta. 
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Eren geni d'una «ola peça. ««aisles. El $»ndtca^me era la $«va rehçió i la Crt la 
seva església. Ntw havia "sants" per to<s m gustos: els qua havien abandonat 
famlia, benestar I posioó social, per abraçar la nova causa; els que ni fumaven, ni 
bevien, m jugaven a cartes; t ets que feien tot aaò amb escreo; m que maldaven 
peruna lengua universal, l'cspeianto, i els que ho feien per lamor iure, si mes no 
treure del regne del Maligne let relacions sexuals. Nlri havia de predicadors que 
feia goig escolar-tos i "angels exterminadors' que s'havien enfrontat als pistolers 
del Sindicat Lliure 1, és clar. ets seus profetes, Francesc Layret i Salvador Seguí, 
havien mort per decisió del sanedri de la patronal i, per tant, havien ..avien assolit 
la categoria de "màrtirs* 

Sovint es guanyaren el cor de molts toves pagesos afaiçonats per let 
mobilitzacions del 1917-20 Joves pagesos que, durant la revolució, internaran 
construir el jardí de rEdèn. Tanmateix, era escrit que el seu regne no podia ser 
d'aquest món.» patiren de valent, la trafció, la repressió i l'exih Mols "estaren per 
sempre més en el camí de rèxede i, com Moisès, no han pogut trepitjar la pàtria 
alliberada, m ser enterrats en la terra dels seus p«*res 

En els anys seixama 1 «merv^ments dels setanta aparecieren ais pobles rurals 
uns nous messies, de cap de setmana i de vacances escolars els estudiants 
universitaris Eren fits dels sector» benestants del pobie, del maleta poble, però 
amb una pàtina ciutadana i una aurèola mítica fruit de la seva «una antifranquista I 
les profecies lomaren a cumpfcr-se s'enfrontaren els fil's amb ets pares i tes 
autoritats tocats; abandonaren ta Rar, la protecció (amito, el benestar, tocaren el 
dos en auto-stop i sanaren a viure en comunes; organizaren aplecs a ¡a muntanya 
on divulgaren la rova le i compartiren el menjar; es reunien en les gorfes per a 
escoltar la paraula dtls apòstols i ttegtr les sagrades escriptures cictostilades La 
seva religió era la lula democràtica, la seva església el partí, i els seus 
manaments els quatre punts ds rAssemblea de Catalunya. 

Els messies antifranquistes de fora la comunitat vingueren amb un tlo» sota el 
braç. Eren ets mestres, els metges. I així mateix als toves capellans. Aquest, però, 
deixaren la sotana al bagul dels records, com el lat I ds la Btúrgia Les misses foren 
amenitzades amb guitarres i cants populars i la celebració eucarística es podia 
celebrar arreu, mior a la muntanya amb contacte amb la naturalesa, i amb el pà de 
pagès I el vi del sindicat I obriren les portes de tes abadies als perseguits de la 
justicia. 

Els messies antifranquistes nan traspassat. Els universitaris han canviat de 
religió, ara és la del diner, si més no del benestar. Els toves capellans decidiren 
canviar l'amor espiritual de Deu per algun atoe de més terrenal. Les algues són 
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encartad»*, lot sambto transcórrer m una placida teranyina brodada pel 
consumóme, qut no hi ha voto de ML Tanm&etx, hom tspera t l messies i 
esguarda t i ctl • fnorSzd. potser que vingui en una nau espacul. a restaurar un 
nou estat de coses Els desaeguts pensen que tot és toc d'e-cenatts, que les 
ungues naus ttpacMt que existeixen son les del Spielberg Pero to merina 
©oUactíri i t tosjuda i Mi ft an t i etnvi profunda. 1 és que est£ ftcrt: 

1 .Téixerà un nado del tronc de Jesé i sorgirà de tos seves arrels un hereu Sobre el 
gual reposarà ratptri de Yahvé. espent de sabiduría i (ftnMgèrcto, tspa.il de 
comal I da tortalesa ( ) No Miará per to vista dels seus ufls m per raudictó de to 
seva oida, sino que Jutjarà en justicia al pobre i tu igualtat als humus de la terra. 1 
ferrà t i irá amb to vara d» to tava boca I amb ralè dels seus lavts matarà nmpti. 
La ' mtím serà t l cmturo d§ to seva ronyonada i to Mtflto* t l ceny tndor de to seva 
antura (...) dona Ytvhé min ungt» mt ha tnviat per a predicar la tona nova ato 
abatuts i guanr els del cor trencat, per • anunoar-vos la Ibertat dels captius I 
tal·lbmwmm dato presoners (...) par a consolar els tristos i donar els afligits de SW 
en comptes de cendra, una corona, rol del goto en comptes del dol, llança en 
comptes d'espert afligit ' (is. 11 1-5161 1-3) 

"Joan fet Baptisía) va oír a tothom *Jo us batejo amb aigua, però ve aquell qui és 
niés tort que p. de qui no soc digne de deslligar b la corrtítja de les sandàlies, el! us 
batejarà amb rEsperò Sant i mtt foc A la mà té la pato per ventar l'era i aplegar t l 
Wat al granar; to palla, en canvi, to cremarà alloc que no s apaga" (Lc 3:16-17) 
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1) Vegeu Caries FEIXA, "Més enllà cfEboU G/amsci i lantropolcjia italiana", • 
"NOUS HORITZONS", núins IOS i 107, setembre del 1587 i gener del 1988 
L estudi de Fwxa és, sens cuWes deb maors que s han pybteit sobre el tema 

2) En un Jira caMa dd 15 de juny deM9?i .amsci irwentara desfer e»s recels de 
sa mare. que se r «enmara molt. sobre It perversitat de les seves ideeo i de forma 
particular tes revendes a la religió 

*Se o pensi bene tutte le quist©™ der anima e defl'ímmortalità deSamma e del 
paradiso e ctoTMamo non sor» pot in fondo die m modo oí vsdtre questo 
semplce falto: che ogm nostra aaofMi si tasmstte negli altri secondo 1 suo valore, 
di bene • dl male, passa dipadre in Agio, da una gtnera2z»ne all altra m un 
movimento perpetuo poiché tutti mconí &m mim refereu ¿» germans) abb amo 
di fe sono * bontà e oi tara e tu hai dato te tue tonre oc tirara su. de sçnrfca 
chetu sei già da «toa, Teü'unco paradiso reate ene esista, che per una madre 
penso sia ft cuon del propi f p , vedi cosa tl ho scntto? del resto non devi pensare 
one o vogta offendere le teu optniom religiose t poi penso che tu Soi daccordo con 
mepiidiquantononpare " 

3) Piero Camporesi. professor de literatura a to Universitat de Bologna, és un deis 
millors estudiosos de to cultura popular da la societat prc-mdus;nal, concretament, 
dels temes que fan referència a ralimentaoó Ha publicat, entre d*aCres» LUf f i l iM 
1«gatmfrfll f < a y t r L i m « c h r » di Banotdo (1976), II paeae delta fame (1978) 

SfJyjflfllQ (1983), B suoo de la vrta M9841 La off te I ne del sengl H985) hi ha 
traducoó ai cattelá d^l pan aarvaf (Mondfeéfica, 1986) 

En un article puttkat pels "ESTUDIS D'HISTORIA AGRARIA", amb al títol l a 
fermadone • It t fanamMof» del • *$ •«• nette socleta pastor*» § contadlnr, 
incloc to 'M següent, referent al costum de paitar poc a taula, a no ser que no 
sigui del seu trebaB 
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i sen va a caçar 
Tira un tro. 
maia un pardal 
vet» de general; 
Dassa una monta. 

passa un capeüà, 
I tira un tros de PvV " 

6) No es, ara i aqui. el moment At valorar í'otxa tofcïòrica de Joan Amades Només 
velem apuntar ai costat de la seva tasca gegantina de recopilació, els interrogants 
pianteiats pe* nous estudiosos «fura banda, te seva manca d'escnjpois 
d apropiar-se de treballs atom ípnnapaúment de Mossèn Alcover), I, per Caira, la 
manca de flabllat de motet toms donada ta seva dependència de fonts escntes 
alienes a la tradició catatara. Aquesta és, si més no, ta tesis de M del Carme Onol. 
qué l'any 1984 nresentava en toma de tesis de llicenciatura Aproximació a ta 
Rondafctipi de Joan Amades: catpjogacift i fnrn< al Departament de Literatura 
Catalana de ta Universitat de Barcelona (Dependències de Tarragona), i que tou 
airigida per Jaume Vidal i Alce er 

7) Fem servir ta versió recollida per Amades a 
¡aialaoes (PP 108-11«I Aquest conta tou un dels portats ai cinema en et 
Bargmetratge realitzat p*r Antoni Martí i Gch amb ei títol genèric 'Contes de ta vora 
del toc* (1979-1981) La pel licuia escenifica sis contes i rondalles dels Patos 
Catalans, a més a més de l'esmentat, l a missa de Sant Ximpr, l e t bruixes de 
Llers "El soldft I ta cutera*, Xa ni de Sant Joan* i "Els dos geperuts*. 

•) La rJòresi de l'arquebisbat do Tarragona s'extenia sobre el que avui són tos 
comarques del Tarragonès, AN Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà; ta pràctica 
totalitat c^l Baa Carrp i Priorat; i part de tes Garrigues i l'Urgell 
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• ) Carta de Ramor M a m é a Toma* Costa, del 10X11-1895, carpeta de 
correspondencia. Tomàs Costa, lligal 1895, Arxiu Diocesà de Tarragona (vegeu 
J M. PRATS) 

1C) El Bisbat de Vtc s'extento sobre al ( p i avui són tot comarques d'Osona, to 
gran part de; Ripollès, el Bages i r Anoia, I part de tot de to Se Va, el Berguedà, to 
Garrotxa l el Valtès Oriental i Occidental 

11) Joacuim M PygvorC presentà ai col·loqui Història i poder local en una nació 
sans* estat*, ei jutot del 1987, una comunicació Motada "Els eclesiàstics catalans í 
to Mor ia toca! (1875-1948)*, que venia aretunt una part de la seva tesi en curs 
de realització D'aquesta comunicació i fruí de diferents converses amb el bon 
amic Puigverd nan sortí tos millors idees exposades sobre aquest tema. Esperem 
que eii amb es seus treballs tos arabi de rodof*. Referent al cas francès, transcric 
la cita següent de fc seva comunicació: 

'En aquest sentt és mori significatiu com a Franca, a la segona meitat del segle 
XIX, alguns bisbes, mitjançant cartes pastorals o circulars, animaven els rectors a 
escriure una monografia de Murs parròquies L'arquebisbe de Rouen l'any 1864 
envià una circular a tots els rectors per a animarlos en aquest sentit L'arquebisbe 
de Besançon, Mgr, paulimer, a una carta pastoral del 1876 afirmava: "Hereuses tes 
paroisses dont le pasteur. amera son église comme on aime to foyer psrtener et 
recueilera avec une sorte de piété filíale to moindre de souvenirs qui s'y rattachait 
Herxa tos dioceses doni chaqué paroisse aura son histoire écrite per son pasteur! 
Al nord de Franca, a principis del segle actual e t generalitzaran forca tes 
monografies parroquials, com aresposta a la crida feto per l'arquebisbe de 
Cambrais, Mgr Sonnois Aquest Meres episcopai francès per to història de tos 
parròquies s'ha d'entendre dins to competició entre l'Església que reivindica el 
tradwonal monopoH de to història I rEstat republicà que desitja que el mestre 
d'escola sigui l'agent de to "nova" història local. Segons Cftotvy, I' Meres de 
l'Església per to història tocat a partir del 1870 slwi de relacionar amb el predomini 
de corrents urtramuntanes I tos orientacions pastorals populistes del amadores de 
tos 'cristiandats rurals", amb to seva Jengua i cultura pròpies. La història local seria 
una eina més per a una estrategia pastoral". 

12) Raimon Casellas cursà estudis d'Humanitats i Filosofia al Seminari Conciliar de 
Barcelona. Tanmateix, deixà to carrera eclesiàstica i, posteriorment, el negoci 
famiar per a dedicar-se en cos I ànima al periodisme. Fou el críic d'art més 
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preparat i kftitnf da» tmàmimm, sobretot • p M de rany 1893 en què visità 
Parte amb Santiago RusUot I Ramon Casts, I pvgué eontor de prop Its 
tendències arttetques mes imovadeir* de Franca i Anglaterra CaseBas introduí 
els pre-rafeWes, en especial Darte Gabriel Rossetti. que influí Keràriarront, i, 
també, Bune-vtof¥», WiSamMc^w. Els avartr^ardwte; com Caseras oRusinol 
ocwnodinen amb lantinoma tracfció-moderrtfat plasmada en #t camp-autat Per 
eBs. és clar, la ciutat era ta Hum i §1 món rural la foscor; gris, diria Rusinol; feréstec, 
afegiria Catatas. Així, dones, els tre»a de poiegueía tant ta visió d'una Catalunya 
afaiçonada pefs valors tradioonals-clericals com ta auna Catalunya 'mpregnada de 
supersticions, paganisme i, ai capdavall, ignorància Els ere i els pregoners del 
modernisme, de ta cuneta... 

Mossèn Llàtzer fracassan» en ta seva missió envanoèlica, ai legoria que Ca i^ í • 
segons Marfany, utilitza psr a reflectí rensuteíada data modemistw en les seves 
aspiracions regeneraciomstes Debades I Cásete optà per suicicar-se el dia de 
Difunts del 1910 a Sant Joan de les Abadesses 

13) L'any 1835, bona part de les poblacions del Camp de Tarragona, encapçalades 
pe,* les autoritats focals, procediren al saqueig i la destrucció dels edificis religiosos 
•entre d'altres podem destsear el monestir de Poblet lot tent escami deb- símbols 
religiosos pels carrers Enmig del desori d'aquelles ¿ornades -es celebraren 
manifestacions pels carrers amb ets hàbits religiosos, talment com si tos carnaval» 
hi ha un fet que sovint s'oblida, o no se 1 dóna la (fnportàacia que es mere* les 
autoritats toca.s decretaven la secularització dels cementiris La prova més tar gbte 
de que ta pàtria havia canviat de mans, si més no havia deixat de ser controlada 
per l'Església. 

14) La meva interpretació de la legenda de sant Jordi pot pixar tora del test, pert 
en tot cas, no mes que ta realitzada per Josep M Ainaud de Lasarte en el pregó de 
ta I Setmana Medieval de Montblanc, en ta qual s'escenifica ta legenda, el 17 
d'abril de 1988. Ainaud identificava el drac amb el l'Estat central, que ens cou amb 
fortes taxes, i ta princesa amb Catalunya, per tots estimada i tant dissortada, 
pobreta. El cavaller alliberador, el nou sant Jordi, no el va citar pel seu nom perquè 
era de rebut -tas eleccions al Parlament eren a les portas-: Jordi Pujol i Sole/. 
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CAPITOL VIU 

LAJSUAjJAT; ENTRE LA FE RELIGIOSA I LA REVOLUCIÓ 

l a reiigione è la p*j gtgamesca utopia, ooé la p*ú gigantesca "metafísica' apparsa 
ntla stona, poché essa è I tentativo pU grandioso di conciliaré In forma mitológica 
It contraddiztoni reali delta via stonca* (Antonio Gramsci) 

Gramscí és ben segur, el pnmer gran pensador marxista que rarbre dt l'Església 
rw li aniaja el bosc pfo^rxj de la religió En eis pnrners escnts de Gramsci sc^e la 
religió traspuen las seves amis crcoanes, d'una banda, tu t i rebuig a la erica 
possitívista del fenomen religiós, i, per laftra, en la consideració de la religió no un 
arror, sinó com m desig, una necessitat de primera magnitud, pròpia d'un 
pensament confós i immadur que aneara no assolit una consciència criíca. El 
contras d'un text de Crees amb un altre de Gramci ho explicita prou bé. A Q J É J Q 

a clamarais (1908), Croce reflexionava d'aquesta mantra: 

•Assai meglic si intenderebbero le ragioni che muovono la ríñasela idealista se 
fosse lacto in Hala pronunciare la parola "religione" tema essere sospettati cl 
"ctericale* o ridecoleggiati nuatl pastore protestanti In cerca d a Jepti nell'Europa 
tetina (...0 La religione n a * * del bisogno di orietrtamento circa la realtà t la vita, 
dal bisogno dl un concetto delia vita a delia realtà. Serua religione, osia senza 
questo orientamento non si vive, o si vive con animo diviso t perplesso, 
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Mettcemente (...) Qt» appunio 1 positivismo leca I singolare tentativo di lasciare 
insoddisfatto I brsogno reboso defruomo. e n oò fu da meno persino del 

\Arta/rys després un Gramsd ben jove escrivia: 

Tindifferenza relgtosa dei tempi normal, rasserua delta pratta del culto, non è 
indípenderua, non è «berazione dagb idol. La reüQione é un bisogno délo spirito 
Gi uomini si sentor» oosl spesso á»ltottolati da torzt cha non conoscono, 1 
complesso dele energto storiche cosi ruff tnato • sottile sfugge talmente al tenso 
comune, che nei momenti supremi soto chi a sostituito ala religione quafcne a ta 
for» morale rieses a saVarsi dele sfaceüo L'uomo grosso non ha sostituito nula 
alto religoneV (1) 

La reflexió gramsciana del fenomen reSgiós m prové exclusivament de 
ridealisme crooà. tot i que eB mateix en reconeixerà la seva influència, sinó tambó 
dat programa cultural del grup francés da 'Ciarte* i mol especialment de Barbusse 
i Remain Roland. Al capdavall, es tractava d escatir tot '•stations entre cultura i 
poltica. entre inteiiectuals I educada. D'aquestes reflexions, i concretament les 
referides a to cultura popular -de las classes subalteries, diria el- en tregüé la 
conditio de qua no podia bandejar-se alegrement l'estudi del folklore, ans al 
contrari, que calta treure-li l'entrellat, car era la font més important d'expressió de 
les classes subalternes 

Malgrat ta contaminació de la què Gramsa portava de la cultura popular per part 
de la ideologia dominant i d'aquí, doncs, la seva subartemitat, hi haurà prous 
element:. tant en la seva tradició religiosa com en ta seva plasmació toklorica, per 
a que t iwrpW una idea-forca ta igualtat 

Hi nan, però, dos conceptes, si més no, d'entendre ta igualat: la igualtat 
meritocràtca (a casascú segons tas seves capacitats) i la igualat radical o no 
contributiva (a casdascú segons tat seves necessitats). El igualitarisme pagès 
beurà en tas fonts de tots dos corrents Davant rexierior, defensa de tat terres 
comunals i d'altres drets col·lectius amenaçats per ta mercartilització de 
ragricultura i ta intervenció -administrativa. judicial i fiscal-, el igualitarisme serè 
bàsicament radical Uns ta pròpia comunial i l'àmbit de concepció pagesa, 
coexistiran i s'anfrontraran e& dos tipus de visions igualitaristes. El igualitarisme 
meritocratic es palesarà en ta formulació "la tena (si més no els fruís) pel qui ta 
treballa', mf.ntre e' igualitarisme radical, no contributiu, serà pregonat. 

378 



essencialment, pels ar«ut»sindicalistes: comunalisme municipal I col.tectivlizaaó 
de It temi. Tols plegats, però, coincidiran en una idea-força: la possMiat de vida 
per a tothom 

La religió I to indició popular donaran peu ambdues propostes, així com a la seva 
antlesi, to consolació i resignació davant to diferenciació, tal com hem intentat 
expos v en el capto! anterior El missatge evangèlic és d'una igualtat radical total I 
absoluta: lots tom «Is da Diu I per • lots is possfele to salvació eterna, el paradís 
celestial. Fins i tot hi ha una aposto • tovor dels humfs I damnaís da to terra: 
"Feliços els humas, perquè posseiran to terra* De sentències Caquest tipus els 
llibres sagrats en van plens I podem resseguir el seu filen ert tot predications 
d'apòstols i tants de rEsgtésia. Sant Ambróè, per exemple, afirmava sense embuts: 

"No és una part dels teus béns allò que tu dones ato pobres; no fas mes que 
tomar-li altó que és seu. Perquè aló comú que tou donat per a ús de tots. tu ho 
usurpes. La terra és de tots i no únicament dels rics*, (dat per J MIRO i aires, 
1974, p. tO) 

Lina sentència que ens remet al concepta da cariat i de justícia sobre el qual, 
amatent a to nostra tradició, ha posat el di a l'ull Ricard Vinyes (1987) Vinyes 
subratlla tes conexiorts entre les propostes iguaMarfstes de to religió i tos noves 
propostes de transformació social explicitades en to cultura socialista i comunista 
des dels teus orígens No es tracto, dirà Vinyes, duna "cnstiamtzació" del 
comunisme i del socialisme, sinó que el recurs a determinats valors ètics de to 
tradició cristiana fel explícita la desauiortaaaó dato propagadors oficials d'aquests 
principe (l'Església) i doncs buidava de contingut els seus referents Mes. La 
•Jerusalem dels miserables' havia da recuperar rautentcitat i bandejar la 
hipocresia de l'Església i els poderosos 

Recordem que tom, a tos darreries del Vuit-cents, en plena ofensiva 
•recristianrtzadora" per part de l'Església amb uns contiguts de classe que faran 
costat als sectors benestants 

Perd l'Església, com qualsevol institució, tindrà els seus dissidents. I és 
precisament en to diòcesi del VTc, bressol de to novi aeuada esperonada pel bisbe 
torras i Bages, on sorgirà to veu més contestatària i ta figura més estimada per les 
classes subalternes Ens referim, és clar, a Mossèn Cinto Verdaguer. Una figura da 
pes to nostra cultura nacional l que vinyes to interpreta bo I contextualitzan-la de 
manera, a parer nostre, excellent. Vinyes, cal dir-ho, aprofita "el cas Ve.daguer* 
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per a demostrar ra/reiament popular <f un codi moral, en que és fonamentà l'ètica 
del moviment comunista, ne era m fenomen conjuntura! sinó una realitat històrica 
d-Harga durada. 

"L'apropiació que de Verdaguer van fer -I han fet sempre-les classes subalternes no 
va patir d'eloqüència M fit rotunditat La seva rebel Jó clavant el poder espiritual i 
material es va constituir per sempre mes en símbol de persecució de l'humil pel 
poderos, I del discurs que sobre al concepte de "caritat" desgranà tu la seva obra I 
en la teva vida s'interpretà com una ètica de solidaritat amb antecedents remots a 
la tradició cristiana desfigurada par mitres i copaltes La comprensió de» fenomen 
Verdaguer en tant que expressió de protesta assimilada pel •raiga radical de la 
cultura radical de la cuíura catalana, ne ray an la persecució qua va patir la darrera 
dècada del segle, sinó mat aviat an la seva constitució com a intellectual orgànic 
de les classes subalternes, que ira provorar la creació duna cota mes rellevant 
històricament qua un moviment popular de solidaritat ta creació d'una legenda 
amb un codi simple i apta par a una interpretació moral I condemnatóna de la 
societat capitaltsta* (R. V'NYES. 1987. p 26) 

La ^terènaa de rneterodoxe" Verdaguer amb d'altres destacats representants 
de ("ortodoxia clerical -Balmes o Torras i Bages- precedia dato diferents àmbits da 
formació cultural Verdaguer trancará amb at claustre tancat da i'Esgléaa i 
l'acadermasme del seminan par a endinsar-se en et mon da la cultura da les 
classes sutxmarnes I, principalment, a travat del foWore Això si, sense 
maqutdar-to 

"El tons verdaguerià da to Sfcdoteca de Catalunya ès una bona prova de la 
constància da Verdaguer a col lecconar corrandes, cançons i llegendes, no tant 
sols en determinades èpoques, sinó al tttrg de tota la seva vida (...) Però mas que 
de les seves pròpies declaracions, on es manifesta una consciència clara de la 
seva tom intel·lectual, o mes que la prova del seu esforç de col lector i efatent oient 
de narracions I de cants, remprtnta de la ouSura oral en la seva obra s'evidencia 
erreu. L'Aforisme ho proclama amb vehemència, ès clar, pel tama i per l'estructura 
"Al ne que cau lo sostenen/ al pobre l'empenyen" o "De les bones cases/ surtan los 
bons ases". I encara: "Lo M i dats ante era ramori lo dels moderns és l'Or". 
(Idem, p 27) 

L'activitat literària i cívica de Verdaguer, així com l'us que d'ella en feien tes 
classes subalternes, motivà ta seva persecució per ta jerarquia eclesiàstica i, al 
capdavall, ta seva suspensió "a divinis" Debades, ta ira clerical convertí Verdaguer 
ais ulls dels sectors populars en un sant I gairebé en un màrtir. El seu enterrament 
ho palesà amb escreix. Lina corrua de representacions d'ajuntaments, societats 
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culturáis, rcreatives, artístiques, poHiques o eoononiQuee eft let Catalunya anaven 
darrere del fèretre 1 sobretot una gernació popular, d'humiliats i ofesos, que a bé 
no havien tag* Verdaguer, n'eren convençuts de que era dels seus. Gaziel, que M 
participa, escrigué amb rtuckJ I agudesa 

"Era una manifestació estranya i nova, que a Catalunya no havia donat encara mU 
rringA. En la optat de tot un poble, que expressava el seu dolor per ta mort d'un 
poeta Era ben bé afxòf (...) Vena mota gent a peu, tota modesta I jo sentia at 
meu voltant uns comentaris que mai mes no he obftdat "Era un sant*, poderava 
una ctora del poble l un home atega "En sabia més que en Clavé- "El que és per 
e r afegia un atot, "si els rics rnaguessin deixat fer, no hauria quedat n m pobra 
desvalgut a Barcelona" | més t r i l l una veu encana "Aquells goigs de Santa Llúcia, 
cSu que va fer-los e f . De rAttàntida, del Canigó, de tanta pura batata icSomàticani 
rastre. ¿Perquè tavors anava al cementin* aqueHa bona gent? Ja ho he dit. per una 
admiració ig^rart i cega però profuncUment rwmana ( .) 

Per això anava tan ban acompanyat entra quefla gent desconeguda, pobra I 
letrada, caminant pal fang, qua desconeixia gairebé en absolut al poeta, però qua 
admirava com un germà rar l'home també humà, at capellanet qua no ara tan sols 
rector ni canonge, però qua s'havia tot Justicia, par la mateixa i im superior qua 
també ala, ta multitud, sempre cercava * (citat per ¡dem, pp. 31-32) 

Vinyes clou el seu estudi gramscia sobre les arrels de ta cultura comunista a 
Catalunya, "Cencía i cantar, amb una reflexió trascendental: 

*Un conjunt tfopMom i creences que, elaborats par las classes subatemes sota 
nmputs da ta retació entra tas seves condicions de vida i tas altres capat de la 
societat, contribuía a crear una visió pròpia del mon i de ta naturalesa de tas 
relacions socials qua ara subversiva perquè no ara assumible pm tas classes 
dirigents Una visió del mon I tos seves relacions socials, pletòrica da motivacions i 
cTintuicions. perd indigents de raons" (Idem) 

Mancats da raons, da projecte transformador, i, afegiríem, d'organització. La 
cultura comunista, si mas no iguaPtarista, ha pogut tenir arrels protundas i una rica 
tradició a casa nostra, però no ha reeixit, tret de determinats moments, a 
vertebrar-se orgáWcament I, és clar, tas ideas sansa organització, sense 
mecanítmea de vehicularització i reproducció, moran o s'esmortateen. 

La geografia fabulosa, ata somnis, d'igualtat és ben present an la nostra cultura 
popular. La compil tació da legendas i rondalles realitzada per Joan Amades ho 
reflecteix amb tota ctaretat. Una igualtat radica] trasmesa oralment, de generació 
en generado, amb te religiosa I esperança terrenal. Fe en ta raó 1 esperança en el 
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canvi que han legitimat aJdaruls, protestes, revotes I revolucions, "MI que, sovint, 
seis N na negat el paradla terrenal 1, ós ciar, queda t) consol de que si be Mi ierra 
es pete i ta, ei cet he és pete pobres AM ho expressa to cançó de) MaLBiC 

*No passà l'espai duna hora 
que el poor el ja va morir; 
truca a les portes del cel, 
les del cel i paradís 
- Mira, Pere, qui hi h? aquí. 
- El bon Déu, és aquell pobre 
que el mal n va fer monr 

- Obre-I les portes. Pere, 
les del cel i el paradís* 

(J AMADES, 1969, pp 475) 

La gran majoria de les revones i aldarulls rurals són d9 tipus defensiu, ós a dir, es 
proposen la defensa de les tonts de subsistència amenaçades o la recuperació de 
les perdudes Lluny, doncs, de cercar un rrwtorament de to seva situació, ara al 
contrari, esdevenen temptatives desesperades de conservar els mitjans de 
subsistència que hom amenaça des de rextenor Un tema eomptexe que 
intentarem treure aigua clara en un apartat especie 

Sovint, però, ens deixem enlluernar peto aldarulls i els moments de M a sense 
adornar-nos de to seva excepcenalitat I, en bona mesura, del seu fracàs De cada 
protesta fracassada els rics esdeven més rics i els pobres més pobres. I els fills 
envejaran to situació dels seus pares, D'un pare heroi en surt un í l trapella Dues 
formes, si més no, d'entendre la protesta A ia rebel·lia, individual i col·lectiva, ens 
referirem en el primer apartat 

El desenvolupament del sindicateme agraí de classe donarà cos i sobretot força 
a tes idees iguatoartstes. Ara els pagesos planten cara i fins i tot en algunes 
comunitats aconsegueixen passar de la subaternsat a l'hegemonia cultural I social. 
I al domini defadministració pública. El període 1917-1920 serà ta estapa daurada 
d* l'iguafitarisme radical esperonat per to Cnt. L'Església Mentará respondre amb 
to formació d* sindicats catòlics agraris i rebatre a través de to propaganda to 
quimera igualitària. Mossèn Josep M Rovira, un dels impulsors de la Federació de 
Sindicats catòlics agraris de Barcelona i director del seu portaveu, 1 A LLAR", 
escriurà un editorial en ta publicació esmentada que ens permet analitzar el 
concepte de igualtat defensat per rEsglésia: 
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"Otrtm ta gama dats modems ideals que ha perseguit sempre una bona part de 
rhuman*at. ha sigui et de riguaíat, meat més fortament perseguit, potior perquè 
es ef més dtffcl d'obtenir. 

A i d"obtenr riguaftat entréis homes s'han Meitat tes coses més contradictòries i 
s'han sostingut teories descabellade» • impósteles Tant « i rordre polite com en 
rordre econòmic, M na q>jl defensa l'igualat de tots els ciutadans, destruint 
l organizado actual i implantar* una tal manera de viure 1 de produir que tots 
seriem iguals (...) 

La tes» és ben r^wj cJara U guaíat és ura 7 mera que, a niés a més, posa en 
peni restat de coses present Mossèn Rowa he intenta demostrar bo i posant 
crexempte ta naturalesa: 1 realment les Beis per les quals es regeig fa naturalesa 
no son de igualtat sino de varietat*. 1 segueta ctescnbmt-nos que rw ha homes més 
als que un sant Pau i d'altres ciue són un tap. riegres i Warics I, r» cal dir-ho, tes 
diferències que N han m rordre moral I espiritáis, hj han persones bones I d'altres 
dolentes. Itestes i bordes D aquesta manera posa en entredit la proposta 

Totes aquestes raans son mis que sutcterts per fer comprendre lo tmpotsljle 
que's uf» igualtat en l'ordre econòmic. Lrtefigencia, la força, ta salut, ta sort, 
restaM, l'aplicació I afires ml condicions pròpies de ta vida I ne creades per rhortie, 
tarin sempre que l'humanitat sigui absolutament desigual, per més que diguin i 
pensin i fassm tots els comunistes del iT^n' 

La solució, doncs, ne és troba en ta utopia ipattarista sinó en ta caritat cristiana 

"Lo que si et cosa fád de fer es obtenir una owta igualtat ajudant-nos mútuament, 
practicant ta doctrina de ta germanor predicada par rEvangei I establerta en a creu 
Efta at rúnica que par ta caritat cristiana fa possAie <jue s'aixequi el petit I s'acosti i 
s'acoti el més al trovant-se iguals per l'auxili rrutúu. (...) 

LTgualat a tota ens enamora, perquè ta desigualat sembla odiosa en el fons, pero 
no he et par aquel que te esperit cristià I sap comprendre tat cotas talcomson". 

A la fi, accepta a contracor algun determinat tipus d'igualtat meritocràtica. però, 
u i , potser tampoc donarà satisfacció a tothom 

1 aquesta ha d'ésser la nostra Igualat dintre ta desigualat regnant, procurar que 
cada mcSvicu tingui to seu I a ta mida dat seu esforç i capacitat, i si un dia podem 
tograr-to, veurem com ens anirà I si també estarem descontents' fLA LLAR*, 
15-X-1Ü1) 
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nràcticar te cariat. rnMorar et O M M njouf i resionació; sobretot resionació 
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Rabassaires i amb «Ha t l ert que arrossegarà els pagesos, gairbé, • la luüa final: 
"La h n pal qui Mi trobada" Un concepte iguaJitarista meritocratic però, d 
capdaval. tfruatartota I, per tant, transtomwdor Una luía I una rebatia, com la 
qua»caria t l president Companys des de la preso, tanto. Perquè sagrada ara to 
terra deu seu* pares I sagrat al frj* qua botava del seu esforç, 

É̂ÉPa«BBj ajpii^vtop^psMMfieajF ^ W H P P P W ^ ^ W P » * W P P S J Í e»^p»^^a^w#wasjap»jpsw *iar^iw™PwíPBe§> ^BJUP^P aaBp^^Pja^pjnap upa Í P ^ I P S sapas» a d ÍÉPSJF 

• J ^ I P W H B ppajpS/ ^ P V P ^ W P pp^apfca^pwH^^p ^ppsaappQppwBpji •p^ipwiip' ^aaepp RMpPSPpiap a s w * ^ p * S P ^ S P ^ P ^ P I I ^ * W Ï P P P B VHtpasMnMasppBjaiBjB 

radfcai esperonat pato anarcosindicalstes Una utopia, aquesta darrera, que 
expücarem en l'apartat tttotot ai tonf de rEdèn, anf com to seva assort en 
rertrontament amb raltra concepció iguaftahsta i al seu esvaniment amb la derrota 
mrfiar del 1939 

U s transformacions r/aquestes darreres dècades han desdibuixat les «muñíais 
rurals Es cremaren ets ponts quan ato papaos decidiren, o foren compelits, 
abandonar to toro i marxar a ciutat, quan substrtutrsn la Her de lev par to televisió, 
quan dentaren da comptar a ttf I h© feien amb calculadora japonesa, quan portaren 
els fills a fer el batxi&erat, car havien «ta ser qualsevol cosa menys pagès No hi ha 
vota de fui. La ciutat na engolit def mitrvament a i camp Però malgrat «to canvis, el 
pas de pagesos a agricultors i cajtadans, to «dea lorça de to igualtat no ha estat 
cremada peto pesticides, l'any 1976 tomi a revlar en el ert mob*toador *Volem 
vwre da to terra" Ara defensen amb ungles i dents to viabilitat de les explotacions 
famiiars clavant ei rapto del model "callomtà* i et mercat úric europeu Res de 
nou, farien per aquel R t t n que ets M asseguri to supervivència, com abans ho 
havien fet per tos tenes comunals o pels fruís de to terra. Aquesta i s to grandesa i 
mfesvtt del gualrtansme pages: to tossudena en to reMndfcacló d'una esperança 
da vito. 
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"tn afcufi dtotfaW la popotoíione njrale * trova nela atesta síuazione di ert è 

mertspatura del Iquido per annegar e* (R H TAWNEY) 

James & Scott posa aquesta d a de Tawmry» referida to Xina dat 1931, en tf 
fronüspid del M I trebal sobre "La Economia Morat del» pagesos*, ambientat en t l 
Sud-Est asütie (2). B probiema principal de te temia pagesa, subratfla Scott. es el 
de to npMvMicbK ©onpiafifre abé es comprendre, atxf malea, les raons del seu 
compórtame* poJlic La seva les», dimes, i t que to por a la lam ens explica les 
opcions tècniques, socials i morals, altrament inexplicables. 

"> faft} d i t ehf vive ai 8miM̂  data autstoftma di sous prefensce evitare i dtoasfio 
económico, rinunciare a un incremento del propio reddüo quando cid comporta 1 
risen© dl perderé tuflo queft» che ha, è di tondamentaleimporlarua par 
comprendere lenòmeno dalo slruttamento. (..) 

Mi tono sforzato di metiere in evidenza 1 contenuio 'morale* del dWtt© ala 
tusslsterm I probtome dato slruttamento a data riVota si atfroma non tolo in 
termine c* calorie a di redólo, ma pariendo da oò che i contadW intendono par 
gústela soaaie. dWti, doven. reciproeíUr. (James C SCOTT, p 23) 

El modal leònc de Scot s'inserew dins del marc da reconoma pagesa" dibuixat 
par Txamev 1 posa raocent en el que t l anomena Tèítca da la supervivència" B 
pagès, que viu al »fH da to supervivencia, optará sempre per aqueles ocoons que 
I garanteixin aquest mWm abans que optar par traure un màxim benefici La seva 
aspiració no és la d'esdevenir un empresari, bo i seguint tes leonas neoclàssiques, 
sinó to d'aviar s'assegurar-se al mínim par a sobreviure El pagat viu amb l'aigua 
al col, amb rai! al cor, i no està par masses brocs i, menys, innovacions, car al que 
as juga als daw no és més o menys benefici, sinó to pròpia existència El pagès 
preferirà un tipus de contracte da conreu que I garanteixi el mínim, que no pas un 
atraque to part da Mirament al propietari i s menor però que el minim no és 
garantí. En et maleta sentit es judicaran lej contribucions estatals, tos taxes Nies 
seran considerades més injustes que no pas tos que graven to producció Al 
capdavaf, el pagat és pregunta "Què em queda? abans que "Què haig dspagarr. 
En aires paraules, el pagès actuarà més com a consumidor que no pas productor. 
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m vta per HM, non cha UN devono assert uguaT 

cal comprendre, et nnwirittirla I M revoa.es " * ^ " « com a i 
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I t i l mecantoiiies a i t ate M i 
• conoscerua 

Atal dones, to ooncepel© dat men, ruca del trtoal l déte beneficis, a rinterior de 
leí comurxals rurals i t antinòmia da Ui pregonada pel capitalisme Tots, si més 
no, M e n dret a soorevwre Pero lanem volar cotorra tl idealitzéssim ato 
mecarwnea que regulen les relacions socials da lat comunitats rurals. Els 
pagesos debían pagar cara la teva supervivencia to suoaftemrtat total I absoluta 
ala sectors dirigents Defensar, fins i tot. un estat de coses que, malgrat garantM 
to supervivència, el condemnava a to rrüèna par sempre met. I 4 que els 
pagesos, mentre no passi l" aigua del col, seran explotats i espoliats tense 

Les retoctofis contractuals entre propietari i pagès tindran com a base to 
concepció da to «cJpiocla! del canvi, amb to stmcctogta del do com a reraions Les 
dfamnts tormaoons sooais. o modas da producció, nan «daquat o ataiconat 
aquesta radpfocW i ttnbolclai del do Els pagesos duraven un present als 
senyors, dt to mateixa manera qua es deben per fer-to padrí dato seus Ms, com a 
garantia da rebre rectorocament el mínim par a sobrevwre P»0 com mesurar 
aquest inMnt, to protecoo da to qual té nacetstal ner part del propietari? Officii 
estabfr ttmutos matematques 1, per abé, to certraHat en et nosire cas sobra tos 
parto qua at pages era ottfgaj a donar ai propietari és, sov«, endaba^ts. En teoria 
•urar to matat de to cotta és mis gravos que no pas Hurar el terç Perd a to 
practica to revolta pot esclatar an els pateara del terç i no pas en els mtjers. La 
qüestió és quan ato pagesos, a parir da Tatica de to «ajjirvtvèficir, son ©anctonts 
da que aHe trencat to recprocitai en el canvi, aul com el preu (usi de tos coses o 
de tos laxes, i. per tant s'ha vtotot el principi m justicia que justifica to revolta. 
D aquesta consciència, individual i col lectiva, sorgirà to figura dat bon i mal 
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trotaria tn un M U Í da ouerra c M permanent, l'exototació ear a destarniar U N 
* w * (p*»aB* ap %P ePw»̂ sjpwWBjajpBjp/ >«ff ^PBBJPWP^ w^v^iw^iiwap WWP^BP •waa^MPawKrïP * *^sp ^IPSP •PWP* wp t̂Éppe '̂̂ ap^pap) •WB** »jpeaap 

vHÉ moral flt canvi desigual. Soott renceru quan dtoNngste bo I rafarínt-sa al 
paper dato agaadots extenort (da la outat. del sirtfcalisme) entr% la torta 
mnriánria H* classe date MJMMMM i las df icuftats d*oraanització 

i M pacÉnÉf^aiAph áNaâ a%Mi ÉHBMJMMHPM'dbJk í t í vuBsPMRMavJaak #ÉK àVMawRBÏflUVBt 9 ê UfV'kÉ̂ feSkÉV'hflk ^LtoMs ""'ísaJtaü 
ee aap^flií^Bj^^(F ^Mns/*sBj"i •̂ P'BjasjpWTiPajffeeeji w * piWP*»w^p^a^p ^BP aae**Ti^^BBw^p ™ piw»Pwjr*BP»* ̂ p ^^^pieap »apj**j"Pi 

ooeetoniar a quals dat fuete dagl 'agistor! estomf da un punto da vista nuevo, I 
w0M^epajp™pBWar sjpw^^y" s(iPSjp*pBpeBwjspPwBwwâ p ^i^^p^iitpspew* %PSP* psasjBBíPspwasiJF ^ce^ps* ™ wp™jpas SBBVSF ^PIPS^P·W aparip* WW^SPNHPIS ap* 

SJP*ÉI<SÍJPI »«iPf WIF ajPMPMPPPwP w aj§ *j*w» %MPSBMJP l A M M ' WWP*PPJ Bipw%p wwPPMnpsajp Hr"P**ajiP»"# %•* pap*! w »PÍP*BBJF B»#*%r 

dato in cant» sampra dl mant. Non sono «Mima dl una "mistllicazione·; non 
ñamo bsogno dl tomanM etstjni par capim cha tono V W I M dl un descante 
sfnjtamanto. parché t i questo lanno espértenla ogni gomo. Ció no wot d»a che 
gi etemeni estam» non servono a mente Al contrario, to toro preserva è spesso 
dacMw par la sortí dei movimenti eontadW, ma non perché permettono ai 
cortadM di capre che tono degf sfrutiati. perché, m un contesto di siruttaroento, 
lomscono renerga. rassistenta a rorganazazione cha permettono ai contadán di 
'aoW E tul piano del azone colativa ena te pecde soc»eià cortadme tono 
traofecimnte c^coS nc^ sui piano 0>«a c»soen/a * classe* (Idem, p 218) 

Aquest ptantsfameri ant ajuda a comprendre mNor -en la línea encetada per 
Jaume Iwas i seguida par Josep Notant- t i fenomen da ie§ guerres carmes i de 
to seva reacció contra al desenvo^pament del capíaltsme i rEstai überai Deis 
catfns, sense entrar a fons del tama, s ha d* tot i mat I fonamentalment que aran 
una trabucaires toca-campanas ligáis da mant i peus pato capstans. CakJria 
amular, si mes no, rev^uoo ideoiogca i cuturaJ dato carina. AJ meu parer, ado 
qua defineu rmlor ato carfns és to seva defensa da to trade*}, da tes rvtoctons 
seetots comuntanes qua garantien to supervivència dato pagesos La defama, si 
mat no, da to concepció JguaWartota da qua tothom té al drat al mMm paf a 

Lammat cartma 'Déu, Patria 1 Reagio* canviarà, sana duMtt, da sigrtfcaoó amb 
•is pas del tamp, Mo debades, mols carMns no combregaran amb ato continguis 
de retentiva 'recnstiantaadora' desfemiada par rEagtasto, a cavall del segle, l 
tocan cap ato rengles da to utopia anarcoandtcalBta El mateu Ramon Porté, 
dmgent MdtooilHa da l'anaroosindicaJisme agran, provema de familia carlina i ftns i 
tot d l menut rectava poastos 9k Centra TradWonaWa da Montblanc Veiem ara un 
fragment da fotna Ajgflfj írr.afriaflM atom par Joan f»u1g i Ferreter rany mi 
L escena qua tot segut anem • reproduir, per tal de refrescar-M to memotto, as 
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alúa « i at moment qua et pastor Romani i ai fpmtèm Bartomau esperen, al pati 
<tet primer, l'arrivada del Foraster I N d*una M presenta d «•• Man$o, un cariï de 
cao a Deus. i la BràuMa. la dona del Dastor U dteoara a boca da canó' 

"BRAULIA I ara! On va aquest carlnot? 

MANSO (alegrament) B! El...I Qua no M puc tff, Jo? 

ROMANILL: No firi comptàvem pas. 

MANSO Perquè'' 

BAFITC)MEU El Manso es amc meu i allà on )0 laiQ un. el cerrpre »a dos 

MANSO Cert, tant al calè own a ta taverna, tant si es beu Wane com si es beu 

negre. 

ROMANILL San respoct' 

BRAULIA Però. no tou etff, vcwf 

MANSO Què té a veure? 

ROMANILL Tu diràs 

MANSO Home, soc card...? segons com s'entén atxó Partidan de Don Carles si 
que ho sóc. de trares i capellans, no 

ROMANILL Don Carles bé els defensa, els capeBans1 

MANSO Oueoelensiloqueldondagana. e«! 

BARTOMEU Home, Ja r ï » he d l altres vegades atad no està be si no pots 
mum ato capellans, fes-te republicà, eem fo i tf Romana...! 

MANSO A M mail Mount. Acal Manso sempre sha s*gut carií, el meu f i també 

BARTOMEU No ho pots ovio que serà el teu t i ' 

L'anàlisi económica da la vida material, da lat condicions de vida, ós, dones, 
insuficient par a fornir-nos una teoria fenomenoiógica da rexplotació o da la 
rebel lia E P Thompson, Rudé. Genovese, Bamngioon Moore, Wo*, Scott entre 
d'altres, nan intentat descobrir rentraJlat tot reterint-se a Teconomia morar, a la 
consciència, individual i col lectiva, da t t r objecte d'una injust loa En aquest sentit, 
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to rebel 6a neaerà dat mmmmñ o"injustic«a. cT«oú«, tfartrtranetat o dotensa 
Tanmateix, parlar de sentiments és sempre rjfici, de drficl quantificació Ida (Mid 
descripció, at n i t no. I» així mateix, podant caurt an la teranyina placida da 
respocutoció. En aires paraules, podem passar d i runivers articulat da 
restruciuraisme a Mi geografía da rabstracció De lea respostes economistes a 
tos psco*Sg*/u» - l, com ai mateu Fraud 1 agradava recordar tot sovint ato seus 
deixebles rasants, un cigar, to majoria de vegades, només és un cigar Aaí. 
doncs sentia que to sortida dat tune) és lanafei de ir*§ condeens de vida a la 
turn de ta consciència social establerta Retormutar, §1 més no, tot concepcions 
dato conrtictes scoaJs da to protesta, de to resstencia de tot classes subalemes. 

La anoto és nomét unt dt tot sortides, I excepcional, en et context d*explotació 
i da mtoèria dato pagesos I tan important és explicar ei perqué da to revolta comal 
perqué da to seva absència o resistència soterrada. Resistència, és tamatetx, un 
terme evidenment msatisf acton El seu significat ans remet a una actitut doposoó 
da caràcter negatiu, m al sentí que normatment es dóna a to suite reactiva, que no 
permet aplegar fàcilment al sentí positw i d'altemativa que, mol sovint, as tracta 
d'identificar tant ato moviments organiuats com en les actituds espontànies El 
tem» Mat hauria da ser capaç d'aplegar, en realitat, fornies mol variades 
croposció das d'una simple consciència d'opressió, fins a l'expressió col tectrva 
duna alternativa revolucionària La finalitat, an electa, és recuperar nivells i graus 
da rebuig al sistema mol diversos (J MILLAN) 

Ben segur qua to resistència de tot comunitats rurals I dols pagesos no quallarà, 
sovint, en una alternativa clara i deMda, mis enUà d'una defensa da la situació 
anterior, però té unt efectes gens menyspreuabtes en al desenvolupament de 
l'estratègia da tos classes dominants i del model urbà-mdustnal La realitat ens 
palesa c ^ to ideologia o^ les dasses dominarts ria estat alerada o subvertida per 
tos classes populars amb més freqüència d'afto qua a cop d*ui nom pot suposar. 

Deixant da banda rocoó majoritària da lautoexpotacíó, nf i han d'altres, da 
rebelies i protestes, de tipus individual o ce lectíu L'emigració» per exemple, és 
una toma de vaga permanent individual, t ops col lectiva L'apropiació de fruits 
en el repartiment contractual és. ban segur, to resposta més estesa i duradera. Una 
pràctica que liga en el nostre període contemporani amb el fenomen històric del 
bandoierisme. és a dir. amb to imatge popular cTuna persona que pren ato rics per 
repartir entre ets pobres 0). En aquest senti, cal entendre to col·laboració de to 
població amb els maquis dels anys quaranta. Un tema, con tant d'altres, que 
encara necessita desfer-se de topics i analitzar-to amb profunditat. 
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La crema de paners o la DOda d'arbres i s una aira mesura utilitzada amb 
(raqúéxcia en n emf t t da oonflictet amt> «Is propietaris Josep Colomé, en la seva 
tesis de licenciaiura sobre tJ movimení rabassaire a darreries del VuH-cwtfs. n'ha 
recoM exemples amb escrea A cor;, corn ens explicara Cels toils, 
renfrontamenl entre propietari i rabassaire prendrà fc+ntitas màgiques, el tipc "mal 

Xum m «amen Batia i Juvany. de Dosnu, va talar els pins de la seva propietat I 
va dorar lat m u t a rabassa metí», n§ va voir per rabassaire RamonPolanya.de 
Canyamars. 1 aquest |wà venjar-eafi i t teu bruixot par tat anys i assegurà a an 
Batle que no gaudwa mai d aquelles vinyes I, an efecte, paf te o par nafas, en 
Batle perdia cada any la collita del raUT (Ceh GOMIS, p 47) 

B Mtta al sen/ei tnBar es una aïra veta que ens portaria a completa/ aquest 
quadre de rebel lia pagesa Els pagesos no entendran mai al par quins tat tat» 
rEstat. un factor aliè a la comunitat, haurà d l prendre-los uns braços toves tant 
necessans pal treball de la terra i, a más a nus, par no tomar-tos a veure mai mis 
o retrobarlos mutilrtats El rate ai servei rmlrtar serà pregonat abastament pato 
moviments d'esquerra i, mol especialment a casa nostra, pato anarcosindcalistes 
Las dadas globals da las quals disposem palesen un index superior al 10 par cant 
da prof jgs a Meto dat segle, durant ta primara guana mundial i tot just inaugurat el 
regim republcà Lat estimacions més partailaritzadas an algunes iones rurals 
augmentarien aquest índex m períodes diferents, principalment, durant la 
mtensrfcacto de ta guerra colonial al Marroc, a tas darrrenes de la primera dècada i 
a ata Meta data anys vint Sona part dels que hi refusen prendrà al camí de Franca 
aprofitant ta manca da braços a l'agricultura durant i després de ta guerra europea. 
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Els aldarulls populars «ón la plasmació r r ^ «curac'a <Je l« rebel to «< tactiva U 
seva imatge és M I esclat espontani | aïrat de tot m potato dempeus i desfermat pels 
cauen mmm pm una idea sentida com a justa, una tempesta eia a to I sorots, un 
cop calent, a vegades • mata<iegota, que neo de to desesperació econòmica o de 
ruSratje d'uns vators morals considerats sagrats (4). Ell histonadors, sovint, shan 
recital en to gota que to vessar al gol e l'espuma que cato t i toe ato rostolls, 
sense, però, tenir en compte raigua acur Miada o to secada persistent i, menys, 
esbrinar el pèsl tfuna cuttura d'anys I panys Així, doncs el metí és tant 
estèticament caòtic ©om èticament racional 

Afirmar que to gent protesta quan corre ia rata pel ventre és descobrir to sopa 
d'al En aquest sent», amatent a una VISIÓ espasmòdica, el motleomcidfeto amb les 
crisis de subsistències Tanmatea. no serrare els lamolencs es revoten La mare 
dels ous As esbnnar quan la p r̂« té to ser«ació de p/ana í aquesta sensació es rnés 
cultural qua i tea. La fam no at pot quantMcar simplement a partir o» let gràfiques 
de prodúcete i de consum Encara més. to sensació de Justicia és inequívocament 
ideológica. Per abé, EP Thompson, refenntse a tot erts» de subsistències del 
Set-cents» parto d» Teconomia moraJ de to muRrtud" i Q Rude, aiütfnt a tot 
mobNzatíom populars durant to Revolució francesa de 1789, insisteix er el còctel 
d'Oees -torça i d'idees-denvades agitades per rexpenència 

Els aldarulls desfermats a tos comunitats rurals armi de to cnsi agraria finisecular 
segueixen el model de protesta conectiva, legitimada per to comunial I dirigida 
peto sectors benestants Tot amb lot I agrtaoo permetrà obrir escletxes dms el 
movement intwetosttta per on sorgiran nMndcacionf, bees-forces c*te pagesos, 
que aniran més anta dat rebuig a tos brigades anti-f* loxèriques o l'impost dels 
consums, és a dir. posaran en dubto el sistema de propietat, si més no, tos 
relacions laborals I esperonaran rorgantzaoó autònoma dato pagesos Zangheri ho 
explca prou bé en el teu estudi dato aktaruts al voltant de rtmpost sobre el gra 
motojut: 

"Artntel© del 1869 to campagne «miañe furor» seosse da un vasto moto popolare, 
che abbe origins dalmtroduzione deN imposta tul macMo. it movimento dei 
contadW emMani rápidamente acquwtò, in quei gemí, i cfiratteri e to forme de la 
rfvota. Non fu una rtvolta democrática, drena contra I rcstíui feudal neHe 
campagne, non posa 1 problema deUa temí; e tuttavia nel suo fondo eo oltre 
revidenza, conteneva un germe di awenire e si convertí, da impresa retriva, in un 
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toJto d progresso § if fetnotont. 1 traotoonal dirtQentí • modera** date 
popotoitonf rural, nal ail segno 1 mole fu eamptuto, ben prado do ettero randrai 
fagtone ene esso aveva créalo It oonttoff defla decaderu a dat toro prestgio ed 
apeno la vía ad uno aviupyo, »ra It masse corcjdine. di posiztoni social t poWiche 
autonome (R ZANGHERI. 1977. p 189) 

El cas de Barberà Oi la Conca, rany 1894. palesa amb asente aqu*st gjr 
©aperncÉ, els pagesos passaran de to subaïemitat a -/nqutfir rhegerjionia dins la 
comuniat Darrera, és dar, hi ha tota una tradició, una associació autònoma,uns 
vincles anil N moviment sMcat rabassaire I tf corTent potte del republicà, «sme 
El tumut no és toc d'encenais am t i contrari, ei naixement dun nou est* de 
coses Comencem, pero, de cap 

Aquest procés da canvi en la naturalesa dato aldarulls al podem resseguir 
amalen a to seva cronotogta.motivació i ubicació geogràfica D antuvi cal 
diferenciar els aldarulls generats a to Catalunya Veda, a començaments de to 
dècada dats vuianta, conta tos brigades anr>fii kwériques, i ato desfermats a to 
Catalunya Nom, a patir de 18S3, contra rtmpost da consuma. 

La proposta de Joan Miret da crear un cordó sanitan pirenenc a lEmpordà, amb 
to destrucció da to vinya en una franja de trenta quilòmetres de larg per vint-i-cinc 
d'amplada, tou rebuda peto viticultors amo un eruMr de danto. Mo era de rebut, al 
seu parer, sacrificar to gasiina dels ous d*or quan encara ponia, i, a més a mis, par 
a treure les castanyes del toc a to retía da viticultors da tos comarques centrals o 
del migjorn Encara mes, ato pagesos aran convençuts da to fata'/tat de la plaga i 
que tot remei era endebades Tot amb lot tot manifestacions i aldarulls 
emporoanesos amrien lligats al problema da to insutuciciéncta da tos 
indemnitzacions 

L'akferul mas sonat tou el de LLers, rany 1880 Segons al 'DIARIO DE 
SARCaOrW: 

"...ato vel» de Llers as van amotinar En nombre da vul-ctnts acamparen a to 
carretera en actitud paclica. sense armat da cap mana. Obligats peto revoltats i 
al toc de sometent, hagueren tfuntr-se al grup rAjuntament i ais clergues da to 
parroquia per evitar així ato escasos qua en un principi as temien Des dato primers 
momento feien gram crits da Visca al reír, Visca al govern"! i, "Morin els qua 
maten to fil·loxera I tos vinyesr.- fatal per J IGLESIES, 1966, p. 75) 
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Li subordinació dril pagesos ais propietaris és absoluts I §4 clam a Isvor (Jal rei 
expressa la confiança caga «fi l'Autoritat. El re* erattnua encarnant la figura 
patriarcal de to bondat i justícia Una imatge sagrada, com la que temen els 
pagesos russos de) tear. AM ho f^nüatti «4 corresponsal del "DtA» CATALÀ-; 

*.J amb r alcalde I regidors amb les seves vares i bandes i amb et clergat al davant, 
la muMud na set* de to pobiaoó par impexír rentada d'aquells exploradors al 
tonne. La manifestació era imponent, ja que r» ma tothom homes I dones, vells i 
criatura», rics I pobres Immediatament tot autoritats alian posat en moviment El 
subgovemador amb to pol·len. §4 governador mttar a del caste» de Figueras amb 
tropa dinfantena i eavaftorto 1 el jutjat, s'han adreçat i trobar els mtntaatanfa, 
estant rebuts ai ert unànime de Vaca Affens » r t *A baix «to matadors de tot 
vinyes", i descobrint se loto. Amb tal actitud han volgut demostrar amb eloqüència 
que to poMca no «firava per a r«t «n «to actos I que eren respectuosos amb tot 
autoritats* {Ídem, p. 76) 

La part ¡cpació dato capstans és considerada per to premsa ant i-derical com una 
prova tangfeto de l'act<tud meseila dels pagesos. Els capellans, segons "LA 
PUBLICIDAD", demanen resignació davant «1 flagel, car és un càstic dM merescut 
par guarir tos animes pecadores, I s oposen als avenços de to ciència i la 
modernifcacaó del país Tanmatmx. tots ptogats coinctíeaen en rebutjar to 
destrucció dato ceps i tos indemnitzacions mserabJes El 21 de marc de 1880 se 
celebra a Figueres una magna assemblea de propietaris on, davant l'esta» 
o'agíació generalitzada arreu de to comarca, soliden al Ministro da Fomento el 
cessament imnvdiat de Joan M M , delegat «special del govern en to M a contra 
ta filoxera (S). 

L'agost de 1383. esclata la revolta al nord del Maresme, concretament a Malgrat, 
Santa Susanna i Pineda, que assoleu aturar «Is treballs de tos brigades 
anti fil toxènques, dirigits per l'enginyer agrònom de to Diputació de Barcelona, 
Ricard Ri-bió L'intent de reempendre «to treballs de destrucció de tos vinyes 
provoca els aldarulls del 14 i 15 d'octubre a Calella Aalels explica l'enginyer Rubió 
en rirtforme adreçat al Ministro de Fomento: 

"Acordado por to Comisión provincial de defensa reanudar tos operaciones 
anMoxérfcas suspendidas desde el 18 de Agosto último á consecuencia de la 
sublevación de tos viticultores y colonos de tos términos invadidos de Sta. 
Susana.Pineda y sus Irntrofes tan pronto como VE. destinase fuerza suficiente de 
to Guardia Cfcrl para proteger tos Brigadas, «I ingeniero que suscribe como Director 

393 



dt estos trabajos nctüe orden del Sr. Vicepresidente accidental (te la misma D. 
Franch» Benet y Cotom « H i í N actual (cctubru) para que tos continuas* toda 
¥ Ü que podía disponer de iraWa individuos dt la ««presada fuerza (...) 

A tos primeras horas del «abado (día 13) M hallaba reunida toda Mi Guardia CW 
I n Pineda á la cual me uní con tos indrvduos de las Brigadas de operaciones 
donde procuré convocar al Ayuntamiento para comunicarte tos órdenes que itevaba 
y en especial se avisase i los propietarios de tos viñedos filoxerados i fin cíe 
tortonmizartos dt tos cepas que habían sido destruidas por los tratamientos 
empleados Dos horas largas permanecimos en esta población stn que el Alcalde n» 
ningún otro MMduo del Ayuíiattitoflto apareciesen, manlestánctome el AJguacil 
que t i primero so halaba dt caza y el Secret ano enfermo y que os demás de la 
Coiporacion muriicip^ rx) sabía donde se encontraban" (6) 

A Santa Susanna es repetí la mateota escena La compScHat dt tot autoritats 
munictoats» recordem, Is una caractenstea deis akJaruMs populars La reunió, però, 
amb to Corporació murwcpai de Pineda i els propietaris afectats es pogué realitzar 
aquella maleaa nit, en la qual s anuncià to reanudado de to destrucció dels ceps 
amb una idemnització d'un ral per cep. Els propietaris feren muts a la gàbia 1 
rengmyer Rubió, foficial dt to Guàrdia C M i el seu ajudant anaren a pernoctar a 
Caleta, 

"El domingo 14 del actual á cosa de tos ocho de to mañana me avisaron de que 
numerosos grupos dt gentes procedentes dt los pueblos inmediatos ocupaban tos 
afueras y principales cates de la población en actitud nada tranquilizadora, pues se 
veían muchos armados, con fuertes garrotes, hoces y otros instrumentos dt 
labranza Al poco rato tos grupos fueron aumentando considerablemente dentro dt 
to pootooón oyéndose voces dt "mueran tes de to filoxera* dirigiéndose to mayor 
parte dt eltos a tos casas que ocupaban tos expertos, profiriendo terribles 
amenazas y queriendo penetrar tn titos para matarlos" 

Levolució ha estat considerable, per una banda, els clams a favor del reí o del 
govern s'han esvanit I, per raltra, I'actHud pad Ica i respectuosa s'ha trasformat tn 
gent armada i amenaces de mort. L'arribada del "Setè dt cavaNena* trenca el setge 
i impedeix que to sang arribi al mar: 

" (la Guàrdia Civil) llegando á tiempo de evitar que tos amotinados penetrasen tn 
tos casas dt tos torfviduos dt las Brigadas como deseaban pudiendo apenas 
contenerlos y disorvortos, habiendo momentos en que la Guania Civil 
desobedecida y sitiada se vio en la precisión dt prepararse y apuntar sun fusiles 
contra tos mas revoltosos sin que por ello se intimidasen, pero que gracias á la 
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serenidad y previsión de toe Guardias y i los esfuerzos de tos autoridades y ctrat 
personas de Mi población pudo evitarse un día de sangre y de luto riara todos, 
dtsoviéndose ia multitud tan solo cuando se les prometió por las autoridades de 
que telegrafiarían a * f , pan que m retirasen las Bngadas. con lo cua' y i cosa d i 
las once de la mañana ya no quedaba ningún grupo en las calles" 

El Ministro de Fomento ordena la suspensió de l i t tasques anti-lii loxèriques I 
rendema al matí arriba t i coronel de la Guardia O i Laporta amb to missió de 
protegir revacuació de let Brigades Tot amo tot, ato carrers et tomen a omplir de 
geni recelosa da tot prometas realitzades I exigeixen un document par escrit com 
a garantia de que no tornarien a reempendres Mi destrucció dels caps. Let 
autoritats as comprometeren a evacuar let Brigades amb el tren de les nou. En pic 
tocaren el dot, to mutíud assaltà to casa on havien fet ni : 

"apoderándose de tos azadillas y demás instrumentos qua tenían y después de 
destrozados los echaron al mar, terminando por añora el conflicto 

Cuando lodo había quedado tanguito al parecer salí acompañado del Coronel y 
Juez municipal i recorrer tos calles de la población encontrando en tos afueras 
mucha gente de tos ptjebfoi immediatos y en actitud pacífica quienes al pasar nos 
saludaban notando también vanos grupos en las tabernas sin ánimo de retirarse a 
sus respectivas localidades pues los había de Canet de Mar, San Pot, Santa 
Susana, Pineda San Pere de Fki, Malgrat. San Cetorw. Tordera y otros punios 
hasta en número de mas de ves nvl.de tos cuales había se^un me aseguraron tos 
autoridades de 500 á 700 hombres armados con tusé-j Remington, trabucos, 
escopetas y demás armas de fuego, situados en un pinar inmediato al oeste de to 
población á quienes pude distinguir entre tos pmos y dispuestos á penetrar en la 
pobtocior) si to Guardia Civil hubiese hecho resistencia ó atac -nos en el campo si 
hubiéramos salido i tos operaciones (...) siendo por lo visto una sublevación 
perfectamente organizada y de cuyas Menciones no podían menos que tener 
conocimiento tos autoridades locales respectivas". 

EM feto acabaren amb tlnfent de fcaament de dos operaris desolats i el setge de 
más «fun hora de l engmyer Rubió a to fonda de to població Aquest concloïa el seu 
informe rentant-se les mans de l'extensió de to plaga si no s'intervenia 
decididament per a fer respectar to leí i mantenir rorc*re El Govern preferí fugir 
d'estudi. Andreu de Ferran, secretari de riacsi, en to memoria anual presentada el 
1S de gener de 1884, ho recriminava sense embuts; 
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Tofqu«laleyr»e«ley<)es<teelrT¥ymntoqu«noexgesueslndocum(*m»ertoa 
tote, asi tos que mandan como tot 9 » obedecen; porque tos hombres 
desavenidos Inn vtnkto a ñauarse «1 una meva Babel; porque se han desoldólas 
amonestaciones de prudentes, porque se han soliviantado tos ánimos; y porque 
hamos acabado con el triste espectáculo de pueblos devastados en motín contra 
I » que intentaban Morarlos del naufragio (.4 Nos hemos quedado sin criterio que 
nos rija,™ brújula que nos gobierne* (dat per J K5LESIES, 1966, p. 13§) 

L'any 1893 le situaao al camp català era expíe-iva El mercat trances s'havia 
estroncat el preu del vi havia davallat per rxAa del teu cost de producció, la 
• taxarà penetrava amb força a lei comarque? meridionals, l'Esta exigia rimpost 
dels consums, cinc cèntims per litre de vi, mentre els cups vessaven 0 les vinyes 
s'esmorteïen,! to saquera amenaçava els sembrats Tot plegat, un polvorí sensWe a 
quateevulla espurna 

Lagitaoó s'estengué per tot el Carnp de Tarragona, to Conca de Barberà i el 
ñrtorat Durant el mes de juny se celebraren assemblees a Riudoms, Cornudella I 
("Espluga de Franco!, on tos peticions de supreüó de rimpost dels consums toren 
avalades per milers de signatures, i culminà amb un acte massiu a to plaça de 
braus de Tarragona, presidi per tot automats provincials La resposta negativa del 
Govern provocà una corma de dimissions entre tos Corporacions municipals 1 to 
presència dels recaptadors d'impostos ato pobles generà ressistència passiva i, 
sovint, aldarulls Claudi Ametlla, en les seves memonestot comentant l'atóarull que 
visqué de menut al seu poble (Sarral, 1894) no troba explicació racional a la 
conducta conta els consums 

*Jo no se pas perquè la negativa a pagar s'esmerçava en l'impost de consum i no 
pas en t'urbà 0 el rústic, mai tan religiosamer? satisfet com ara. Tampoc no sé d'on 
treien les raons, aquests mgenuus, per a pensar que podrien eludir el pagament, 
ofensa màxima per a qualsevol Estat, amb to qual mai transigirà, baWament es 
traci d'un tan poc organitzat com f/espanyol Quan penso ara en aquest 
aixecament contra els consums, i no contra afras càrregues mas pesants de sang 
ode diners, m'adono que m'acaro amb un dels misteris de rànima simple del poble 
en ets quals 10 entendreu res: com de vegades no entenem res en tos sobtades 
irat deto Manto". (C. Ametlla, p. 31) 

Ametlla, aleshores «I de l'alcalde I posterior representant de l'autoritat 
republicana com a governador civil de Girona (1931) i de Barcelona (1933), no va 
comprendre mal, des de la seva mentalat burgesa, l'economia moral dels 
pagesos. Ber segur que tes oontribucíof is urbanes I rústiques eren més gravosas 
però. dissortadament, ei sn tan naturals com to secada. Allò que treia de polleguera 
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ets pagesos era ixi imposí sobra el vi quan Its vinyes estaven anorreades per to 
fil·loxera Com es podia gravar una coMa que to natura no donava? No eren iras 
d'infants, ni aldarulls irracionais, ant al contrari, sentit comú. No pagar és sempre 
un consti ben acottt. I mo» més entre ets pagesos, ens diu més endavant Ametlla, 
pero ¿Çiè determina que #s paguin uns impostos i aures no?. El sent» de justicia 
popular, legitimat per to comunitat, arrelat an to mentaWat d* uns pagesos qua al 
cap i a la fi eren conscients qua "tan pobres serem pagant com no pagant, to 
qüestió es que passi la nostra* 

Els fets ocorreguts a Montblanc, to captat de to Conca de Barbara, el 13 de 
setembre de 1ÍS3, foren ato més importants, tens dubtat par to sang vessada, que 
commoctonà l'opinió pública (7). El 30 d'agost at convocada par las Juntes 
directives de tot societats del poble, amb raquiescència de tos autoritats 
municipals, una manifestació de protesta contra al Reial Decret pat qual es 
suprimia el Jutjat da Primera Instància de Montblanc. Tanmateix, to manifestació 
prengué un altre caire; 

"aJ grito de (fuera tos impuestos y contrfxjctones! y ta to casa del recaudador!, se 
dirigieron tos masas a este último punto, donde arrancaron al rótulo de cobranzas, 
quemándole más tarde an medio de to Plaza Mayor. El entusiasmo avanzaba.y 
provistos los ny rtf estantes de una cometa (segurament una grana) recorrieron la 
población haciendo prepones en lo» qua «a amnsafaba y mandaba a km varirio» 

te Vortpianc que no pagasen la comnfoc^ 
de la miseria Viendo las autoridades al canz que tomaban tos cosas, sa dio por 
medio de la campana mayor al toque de somaten, restableciéndole al poco rato el 
orden*. ('DIARIO DE BARCELONA", 4-IX-1893 El subralat és meu) 

EM 3 de f etemhre. *¡ batlle convidava al pagament de to contribució per to tarda, 
i no a la nit com era de costum, I desautoritzava al pregó subversiu realitzat to nit 
anterior que esperonava a rimpagament Una companyia de to Guàrdia Civil havia 
estat traslladada a to població per a garantir l'ordre La gent, pero, es manifestà al 
ert de (Fora pagos! i ,Fora gavetes!. La Guàrdia Civil intervingué violentament 
disparant efa fusells El baton; final de to tragèdia fou: cinc morts, entre els una 
nena de povs mesos, i una vintena de ferit. 0 Consell de Ministres discutí els fets 
i. espartáis davant el peni de que s'estengués una revolta per tot al camp català, 
envià l'exèrcit i exig! actuar amh energia. El comunicat del general Arsenio Martínez 
Carrpos, aleshores Capità General de Catalunya, ós categòric: 
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"..gut to tuerza pública empleara la persuasión y to exhortaciones oontra los 
atoorotos en que solo M produzcan gritos y lodo M vaya en voces Que 
respondent a ios palos, insultos, ele, ele, con las culatas de los fusiles y tas 
bayonetas Y que los tiros serán contestados con tiros, para restablecer, cueste to 
que cueste, el imperto de la ley- ("DIARIO DE TARRAGONA', 15-lX- .893) 

Poca dtes després, Martinez Campos sera objecte efun atemptat a 3arcelona a 
mans de l'anarquista PaJIas Martínez Campos sort! í.lès però to bomba ierf el 
general Castellví, el sau home de confiança i propietari de Montblanc Així, doncs, 
to sang dels montblanquins tou ventada, com ho tou la de Paltos, executat, pel « M I 
company Santiago Salvador tancant tos bombes dol Ue§u. 

Els aldarulls continuaren Uns ban entrat al segle L'any 1899, a l'Espluga és 
Francol I, el recaptador d'impostos tou tancat pel balcó do l'ajuntament l lapidat por 
to muMud, Les diligcencies judicials portaran al procés i empresonament do 17 
persones i to demanda par part dat fiscal da quatre condemnes a mort. Els fats 
sagnants d j l'Espluga de franooM inspiraren diferents copies recitades arreu de tes 
comarques vMvMcotes. Heus aquí una do tos estrofes més famoses 

*Si féssiu com a rEspkjga 
l'Espluga de Francolí 
que van matar el cobrador 
tant prompte com va sortir 

Pere CavaM, en el seu drama LaJtan (1917), descriu to situació desesperada 
d'un poble del Priorat durar* to invasió de to fltoiera. Ets jornalers han perdut la 
confiança en els propietaris 1 s'organitzen pel seu compte. La discus^ entre 
l'alcalde (Eugeni) i els representants dels jornalers (amb uns noms ben triats, car el 
cap de cota és el Gana f un altre el Curt) traspua to presa de conscience de tes 
classes subalternes 

"CURT.- Mentre vostès eren a esperar a aquest senyor, nosaltres, els pobres, em 
vam reunir, 

EUGENI.- A espatlles meves7 sense dir-ne'n una paraula? 

GANA.- Com que ja sabíem que no n'havíem fy treure res de dir-fho'Tu no hauries 
fet més que embullar la troca! 



Tanmateix, seguint el drama, el retorn <fun propietari amb el ronyó ben cobert 
facrtta rent esa entre els propietaris I ets jornalers per a superar to ertü amb restore 
comú i, si s'escau, plantar cara al m i Govern Reproduí» un paref de fragments 
mis, en els quals es patosa to rastotencto passiva de tos automats i el greuge 
comparatiu amb Castella apuntat pel mestre (Pasqual). 

•EUGENI -Prou sabem tots que des de que ta sfeMCtt s'ha posat tan ttvanta, des 
de que el govern va fer responsables ato regidors d l lot to que esdeveiguét, no hf 
ha regidors f i ajuntament. Tothom va desertar del seu toc. (...) 

PASQUAL - Però is que és prou1 No N ha justicia, i » N ha consciència' Jc m'he 
cansat d*es- jre-ho al diputat, al governador, al m«wstre a tothom, però tot, fins 
ara, ns sigui en va. No sé per quwnofalres hem dès»er de p ĵor condició Bé han 
sigut eximides dels pagamento de trtjuts tos torres castellanes castigades per to 
plaga de la lagosla, que no és pas tan devastadora a m i a fitoxeraidOTKS per qué 
re s'han d atendre tos nostres instàncies? 

EUGENí -Es que ens hem col·locat en actitud de rebel lo i per això et govern no hi 
passa, A mi et governador m'ha enviat diferents corriinicactons per a què em 
persones al seu despatx; però demana a l'alcalde I jo ja no en soc." (Idem, p 281 
36) 

La partí' ipactó de tos dones en els aldarulls és fonamsntal destacant per la teva 
agressivitat Així les veu Ametlla en l'aldarull de Sarral 

"Al Bur voltant, colles de dones criden, avaloten i es desfan en improperis conta el 
govern, el recaptador, ratcatde i els regidors Eles creen, com en ets reculats 
combato tribals, aqueta atmosfera d'exetaoó i de M a que dona coratge ato 
guerrers i pot convertir l'home més paclic en heroi, o en assassí* (C AMETLLA, p, 
32) 

Les dones són tos principals protagonistes dels aldarulls del 28 i 30 d'abril de 
1894 a Barberà de to Conca. L'alcalde. en els seus informes al tinent de to Guàrdia 
Civil i Governador C M , relata unes escenes que res han d'envejar a tos rodades 
per Bertolucci a •Novecento*. 

"...que han recorrido tos cales de esta localidad unas doscientas mujeres con una 
guitarra y panderetas cantando canciones y dando el grito de "VIVA LA UNION", 
contestándolo en sentido tumuluarfo de VIVA, y detrás de esa comitiva de mujeres 
seguía otra de unos ©tonto cinquenta hombres, a lo menos (...) 
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juzgado, únk» que puedo poner en su conoamtento, mi obstante tas muchas 
investigaciones practicadas y mi W«tvtnc§6o ofioaJ m el asunto de que se hace 
méritos' (Idem, p. 165) 

Els aWaivls de Barberà de la Conca, com deWm mis «unit, palesen «I canvi 
(fhegemonia eft» Its comunitats rurals Ara, I aquí, les clases súbateme* han 
assolit fer majoria, tal com Informa el tinent j identMcar tes seves reivmdtcaaons de 
classe amb lat reivindicacions comunitàries Un procés excepcional, però tampoc 
Me 

Malgrat raparció i consolidació dorganitzaaons socials i pottfojues de otaste tu 
el si de les comu;*ats rurals, els aídanjls I manifestacions cottacMves no 
desapareixeran Hi haurà novament coincidència, í legitimació per la comunitat, en 
tot ano que faci referència a ta lula contra ta creixent subordinació de ragncuttura 
a ta indústria i del camp respect* a ta ciutat La qüestió serà. a cada conjuntura, 
esbrinar qui, propietaris o pagesos, són els que ostenten rhegemonia i, per tant, 
dirigeixen el moviment i tan identificar els anhels col lecttus amb uns interessos o 
d'aures Simplificant, podem establir que ei front comú, principalment contra el 
Govern, es produirà al voltant de ta poHIca de preus i que aquest es trencarà quan 
es plantegin problemes estructurals i, sobretot, ei de ta propietat de ta terra. Així. 
doncs, els dos erts més sonats "Visca ta terra, mori el mal Govern»" i l a terra pel 
qui ta treballa'" continuaran mobilitzant el camp i, durant els anys trenta, 
esdevindran sinònims 
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L'anarcosindicalisme agrari tou sens dubtes el gran pregoner 1 protagonista a 
Cataluña de la utopia iguai(t?nsta radical de concepció njraMa e, si ho preferiu, 
agrarista Una utopia, tanmateix, d'arrels religioses 1 roussounianes, comuna • to 
tradWe del socialisme utòpic 1 del comunisme (8) Vul d* que no era una visió 
privativa dels anarcosmdcahstes, fins i tot naunem de parlar de tos divisions 
utòpiques dins el moviment anarquista (X PANIGUA) Ell pilars fonamentals 
d'aquesta utopia seran el comunatisme, l'abundància (to tol I preferenment (to 
menjar, la maquMzatíó alltoeradora de força de treoal i. es clar. el igualHansme 
« f o r i ÒQ acasdacú segons tot seves capacitáis i a cadascú segons tos seves 
necessitats Abti ho resuma, f any 1931, el portaveu "TIERRA Y LIBERTAD-

l a nueva economía del mundo (to iguales y itores a que aspiramos ha (to 
descongestionar tos monstruosas agtomeraoones urbanas que para mayor 
enervarme-ÍÍC derroche y prepotencia ha creado el poderío capitalista. Prepictomo* 
ya en el mundo obrero la vuelta al punto pertído "to comuna Hbre*, y deseto esa 
basa natural y nada artificiosa, sino verdadero cimiento da to biología soeiat, 
hagamos por estructurar la nueva vida a bast de un reparto proporconal ds tos 
tuerzas motrices y tos instrumentos mecánicos realmente útiles, pasando a artaar 
el desenvotvtmwnto agrícola de tos comunas con sus derivados industriales 
precisos a sus necesidades beatos, es decir, industriar en lo estrictamente 
PIficjSQ tos productos que requieran una vida simplificada en to cual las 
necesidades del espíritu tengan más espacio y tiempo para sul cultivo" ("TIERRA Y 
LIBERTAD, 1§-V1M931 Ciat pr X, PANIAGUA, p. 96) 

Al capdaval. és una versió laica del parade reNgiós. en to qual la ciència 
maqumes, medicines - substluttat la tutel la protectora ds Déu José Sánchez 
Rosa pubfea rany 1931 La idea anarquista amb resti peculiar dels sermons 
'¡Obreros del Campo" (Soy to idea del bien que os habla! ¡Escuchadme!, que 
procuro vuestra redención. ¡Alendedme!, que vengo a concluir con vuestras 
desgracias!". Si to forma no pot ser més religiosa, el contingut encara ho és més, 
de mligiós. Duna banda, insisteix en el tema de l'abundància, convençut que uns 
nova distribució del treball I una utilització racional de to tècnica generarà t»èm 
H limitats, si més no suficients per a garantir tos necessitats ds tothom Per l aira, 
dtouixa amb precisió l'Arcàdia fedç, el jardi de l'Edèn: 
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Tulirad las casas qu«, ««lad» Ue urutt cte las otras y con la 8ufia«ri»e vervaactón. 
tienen aplicados todos tos preceptos aconsejados por to ciencia Miradlas como, 
rodeadas de befos jardines, parecen pajaro» bonitos, de grandes dimensiones que 
nan caído sobre sfos para picotear sus verdes hojas y earn embalsamarse con el 
aroma de sus fores' (crtal per X PANIAGUA, p. 92) 

Tot teta pensar que aquesta visio continaasta és exclusivament de pagesos 
condemnats a rinfem de les ciutats i, per tant, gelosos del paradís perdut o de 
intel lectuals esteréis per la barbarie, estètica I social, de to industrialització Anem 
a punt, to etutat era. ben segur, un Wem, perr> tot condicions de vida, t i mes no 
amptgmm,itcmipmmm^pmmj^m.Mlqm.eMnUú»^biá,^mi^§ 
passats ton recordats amn benevolencia i fins i tot mSMeata. L'aversió al 
desenvoiiipameni mdustnal -recordem (Viftan Monto i tos seves Noticies tfanBoc 
(1893)- podía ser una gran força moral i social a tot ciutats que pregones un altre 
modal de desenvolupament ecoiOimc i de relation? socials Pero, també t tos 
zones rurals7 

La nostra Menció no i s referir-nos ato pagesos nostàlgics, si he tren, ni a tos 
proclames dintel lectuals mes o menys tronats o visionari? No. votom parlar de 
ranarcosindicaiisme agrari, c ts seus nrotagorostes i de to tetra tasca. Pagesos 
que somien, és dar, però Meant de peus a terra (9) I d*entuvf una advertiment els 
apòstols de I anarcopmdeateme agrari no ton «to damnats de la terra, els 
miserables jornalers o els escanyats parcers, ans al contrari són patis propietaris, 
car to petita propietat ofereix to possibilitat d una certa independència econòmica i, 
per tant, els garántele i exercia de to llibertat La Hwriaf és un factor axiomàtic en 
el pensament i racció dato anarquistes No endebades, e«s agrada la qualificació de 
at>eriaris El modal de fhome, i to dona, anarquista és «t d'una persona tfuna sola 
pep, que rebutja qualsevulla imposició, que no acota el cap, ni mira cua d'u», ni es 
mossega la iJenguaans al contrari sempre camina amb resguard altiu fiant els ulls 
craBri amb dignitat Davant l'adversitat no es doblega com un jonc sinó que cau a 
plom, com un roure 

Aquest és el motilo en què seran pastats efe dirigents anarcosindicalistes del 
Camp de Tarragona, persones com Ramon Porté, Pere Sagarra, Joan Arans, 
Josep Pinas . Tots plegats hereus d'una profunda cultura ijualrtansta radical i 
afaiçonats pel verb cald de fidel Marti i tos mobilitzacions pageses de' 1917 20. 
Apòstols, sens dubtat, d'una nova utopia, que et reuniran els diumenges al mati, 
durant to Dictadura primemvensta. a to muntanya bo I compartint to teca i to §.etca. 
I, és clar, eto somnis de to Terra de Gandòíia. o de Xausa, o el jardí de l'Edèn. Un 
segon advertiment: el procés col.lectivitzador endegat arrar de ta revolució del 
1936 no sortirà del no res, ni serà f i de to improvisació, ans al contrari porta cua i 
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ha «slat Inn present en ei pensament I l'acció dels nostres anarcosindicaftstes. 
Peni Sagarra, rweetog del grup dirigent de ranarcosinrfcafisme agrari català, 
posarà M a l'agula. tel just encetat §1 nou regim republicà, 1 expicara amb pèls i 
senyals to construcció del Jardí defeden 

•El Sindicato, como primera providencia, na de cautarse de todas tos Iteras del 
Municipio qua ne sean labradas directamente por el propietario con tu propio 
esfuerzo Croemos hay que respetar a los propietarios una parcela suficiente para 
podar vMr con su esfuerzo para aviar lenas y rasístenctos qua podrían entorpecer 
la marcha ascendente da la organización del orden nuevo. Desde luego, nay que 
aceptar en al Sindícalo, a los propietarios que aporten voluntariamente su 
patrimonio. 

Considerada común la Marra del Municpo habrá que ira la organización del 
trabajo conforme al espíritu que guie al nuevo orden social Hay que suprimir an 
absoluto, en los trabajos controlados por al Sindicato, tos labores individuales (...) 
Para que al cultivo sa pueda nacer por grupos o brigadas, antas habrá que dividir 
el terrario en fraccionas adecuadas (...) 

Es astas explotaciones, que podrían abarcar cien o mas hectáreas de tener» y 
donde trabajarían veinticinco o cincuenta hombres, podría establecerse una granja 
con todos los adelantos modernos» donde podrían cobijarse los animales de 
íabranza y los aperos necesarios para to misma, como, asimismo poderse dedicar 
a la cria de conejos, aves da corral, cardos y demás animates que, aparto la 
utilidad de sus camas son grandes productores de estiércol, tan necesario para 
una agricultura próspera. Haciéndolo asi se podría trasladar a estas granjas los 
ammaies que hoy se atoergan an tos casas, ganando nuestras viviendas en gran 
manera salubridad a higme que tanta (alta hacen en el campo (...) 

El Sindicato local tendría grandes almacenes para guardar to producción agrícola 
local (...) De esto produción se reservaría to necesaria al consumo de los 
hablantes del lugar y lo sobrante se vendería o se cambiaría por o:*os productos 
agrícolas o industriales que el pueblo no produjera 

El reparto de las utilidades que rindiera el cultivo de tos tierras rontroladas por el el 
Sindicato debería hacerse por necesidades familiares, mejor que por el esfuerzo 
IndMdual aportado (...) 

Hay que hacer de cada Municipio una gran propiedad de todos. Hay que suprimir 
los M a s innecesarios y organizar al término municipal en grandes partidas como 
si fueran taNeres da agricultura. Esto as. Hay que industrializar to agricultura en 
cuanto a to organización y administración del trabajo. Qua cada campesino se 
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trabajo ccimo s. fueran accionistas de w tasar industrial y como m su estuario 
fuera como una pequeña rueda de ese gran mecanismo simple y magnlico que 
puede ser una comuna turar. ("SOLIDARIDAD OBRERA', 26-VII-1931) 

Una io^a forç^ reteradamert aserta i aíaiçonada per Pere Sagarra i prê ^ na per 
la veu potent l persuasiva de Ramon Porté arrtu de Catalunya. No tot term escrits 
i parante*. Lsny 1934, Ramon Porté, decebut per la influencia de la Fal dins ta 
Coiieder*eMiadtCfiata8ittdfeaBdt3posi^ 
agnccs'-> al seu poble (Montblanc) a partir de raportació de terres, animals i 
instruments de trebal d'un grapat da pagesos, lots petits propietaris. L'ingrés a la 
colJectMtat de papaos sense terres i poc donan a doblegar resquena originà les 
tensions qua, al capdaval, determnaren la fi de rexperiènca Vet aquí la 
contradicció real, tothom tenia dret a participar dels beneficis da Mi coi tetfrvitat 
(fguaiaifiit» radeal) pero r» ta l poda exigir que treballes mé^ Porté solucionà el 
trencacoll ame una fugida endavant: no pot reexir una col lectrvitat dins un ambient 
hostl, cal canviar radical les relacions socials par a que pugui desenvolupar ->e 
sansa entrebancs el procés col lectivitzactor Aieshores, an ai periode revolucionan, 
els dropos o pobres despert seran només e» gra del cul, molest {prova fefaent de 
ta imperfecció humana) però no definitiu para ta salut da ta cd tectrv¡tzac»ó i la 
marxa del jardí de rEden. 

I el dia pregonat arnbà, ara juliol del 1936 El nou ordre tou infantat arri sang i 
iota, com éa Ja rebut. Els vells ídols foren lençats a foguera, els falsos profetes 
sacrificats a las cunetes da tat carreteras i ato edificis propagadors iel cute a l'or i 
adulador dels poderosos convertits en estables-per ©art, ne havia nascut Josús en 
un estable?- i magatzems municipals o d'ús col·lectiu Es dar que tot no foren flors 
i violes Ben segur que M hagueren els aprofitats da tom, qua sota ta protecció 
dunes sigles. sembraren et terror i substituïren ata antics Senyors an respotiació 
data pagesos Tanmateix, que ta sang i ei deapvel ne ara amagui una realitat moí 
més rica i diversa. 

En primar toe, cal insistir en et caràcter vofcjntari de ta formació da les 
col lectivfcats, a partir da tos tartas incautadas ata propietaris declarats feixistes 
paro, així mateix, da raportació da tarrea, animals I instruments da trebal par part 
data particulars qua s hi afegien En segon loe, subratiar, malgrat al protagontame 
anarcosindicalista, ta col laborado sovint d'aires forces sindicals (Ugt i Ur) í. fins i 
tot, ta constitució da col·lectivitats sense presència Confederal Així, doncs, un 
procés voluntari i heterogeni. 
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Les «Jades oflcWt de Mi Genera** ens ofereixen un nombre aproximal de 
dues-centes coJ.loctrvitats, dulces, pero, descatir, mis enià de les que 
respongueren a renqutsta tramesa per la pròpia GeneraWat o let apuntades ptr 
estultos (principalment F. MINTZIW. BERNECKER) o per la memòria personal de 
düerents protagonistes AJ final de lapartat hem elaborat una geografia de let 
col ledivHats agràries completant el istat (ft W Bemeccker ami les espigoiades 
de It premsa Confederal CSO.IDARIDA0 OBRERA' i "CAMPO*) A cop d ui 
podem otservar It seva difusió • let comarques meridionals i, concretament, al 
Camp de Tarragona, és a dir, al feu de ranarcosindeaJ»' me agrari. També podem 
estat* el principi, suggerit per Bemecker, de una proporció més grans m pobles 
petts. En aares paraules, to Mtntlai col lectrvtzadora disminueix a mesura que la 
població de to comunitat rural creix. 

Let cottoctMtats de l'Al Camp I la Conca de Barberà, to pàtria del grup dirigent 
agrari de to Cortederaaó toren de tot mes reeixides, quantitativament l 
qualitativament Malgrat to dedicació nacional de Ramon Porté, com a Secretari 
General del Comte Regional de Camperols, i de Joan Arms, responsable de to 
comtofió de Prevttiitrit, to direcció l orientació era garantida per Joan Pinas, que 
ocupi succesivament la prestíèraa del Comitè Antifeixista i ralcaldia de Valls, i 
Pere Sagarra. director d'ACCIÓN SINDICAL*, el portaveu Confedera) d'aquestes 
dues comarques I una de tos mflofs fonts per a resseguir ei procés ceUectfvtzador. 
Precisament, et corresponsal d'aquesta publicació a l'Espluga de Francolí, Isidre 
Poca, ens remet una crònica que tot segut transcrivim Fixeu vos bé en el rïuaí 
i·lgfos, abans d'entrar el pastisser al jardí de reden purificarà el seu passat, un 
bateig perd de loc Del foc del passat, dirà el cronista, sortirà to Rama de to igualtat 
Pero alo que es destrueix és un passat-recent aduteraf (i? usurpació o robatori 
dels béf« comuns), car no es fa res més que lomar al princf» dels temps (al 
paradís terrenal), quan no M havia amo ni servidor, quan tots «ren iguals i podien 
trebalar i menjar 

"El pasado domingo, dto 18 (d'octubre), tuvo ligar enaste pueblo, un acto que, por 
su sencillez, sinceridad y gran significado, fué acogido con simpatía por tos clases 
humors y explotadas 

El compañero Juan Catau, dueño de una panadería, en nuestro pueblo, 
demostrandosu bondad y desinterés, al establecer junto con tot demit 
companeros (convencido de lo que barrios a nacer), to Agrupación Colectivizada 
qua rige este pueblo, pues al dejar tu modesto comercio, para ponerse al frente de 
to nueva y gran panadería con otros companeros del mismo ramo, para abastecer 
de pan a to colectividad y al pueblo §n general, not comunicó a la comisión el día 
antes, del noble y acertado gesto que I » a realizar, el cual to comisión entera to 
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aceptó satisfecha da tu grandeza moral y material, per 18 que, le autorizó al 
compañero citado que lo hicwa no sólo en su nornbre tiró en el de to colectividad 

ftm bien, t i acto conten tn quemar pübhcamente y delante del Sindicato de la 
CWT, toa «yetas, tetras y pagante» que tu déntela la adeudaba y cuyo valor era de 
unas 25 000 ptat. y para demostrar más tu desinterés, sirvieron las escrituras de 
tut propiedades (ya que las ha aperlado a to colectividad) de brecha pava 
encender t i luego, que rociados con gasolina todos estos papeluchos (tanto tot 
aaaturaa cama pagarés y tetras) hacer de ataa una tama lama pera Ha- >,7 a U 
i H # M ti «ti le Neieran lot demás industriales y comerciales 

Que tomen neto, lodos aquellos que ates del 19 de Julo not caucaban de 
atracadores, de pistoleros y demás sandeces y después del memo nos laman 
ladrones, porque nos hemos Incautado de tot propiedades de la gran burguesía 
fascista. No hemos robado nada a nade (ya que lo habían robado primero eHos de 
una manera paulatina) to hemos incautado. Si. para que en ella trabajen y coman 
lot que antes del mernerabto y glorioso 19 de íuleJ, no podían hacer m una cosa rv 

A»i obran los comunistas libertarios' 

Que cunda el ejemplo, ya que siempre hemos predicadocon el memo* ("ACCIÓN 
SINDICAL', 22-X 1936 Subratllat meu) 

EJ desig de la Igualat radical topà amb r a i n desig, no menys tentit. de to 
guaitat meritocràtica No es discutia to concepció de propietat col tectrva de la 
terra, però si el destí dels seus fruits En atres paraules els truís eren de tothor. io 
o"aquel que els havia suat amb el seu treball 

Comptat i debatut, to riquesa havia de ser distribuida segons tot necessitats de tot 
persones (guabtansme radical) o segons ü treball ettnercat (igualitarismo 
mtrttocrattc). Vltt tqui, formulat d'una altra manera, to mart dalt ous d'un problema 
que enfronto dins de la mateixa revolució a organitzacions polliques i sindicals, 
que pauten de concepcions igualitaristes i. per tant, revolucionaries diferents. La 
polèmica era servida i, com en tot guerres de religió, eft enfrontaments foren a 
caixa o fatxa. 

Jean Peiró, un dels dirigents anarcosindeaiistes met lúcids i de to corda dalt 
trentistes, N reflexionà en veu a»a • fixà la teva posició an un artide pubflcat 
roctubre de 1936 i Ototot t a tragèdia de to tona" (ara receptat a E É É L J J Í 
"—gifrtl), Lopinió de Peiró, qua et moca amb mitja màniga, resumeix prou bé al 
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pensament tgualftansta radica) dels Confederals Omm banda, blasma contra el 
repartiment de terres 1 resterütat dels pianteiaments de l i Ur-Psuc, i per raflra 
subratla sense embuts la propietat coi.lectivi t i t Mi ierra I dels teus fruSs 

oestionats Del Sindicat o el Munfetol (osmuftaitfnt rnunteJoaD: 

"¿N*tsMc segur que el progrés material d'Espanya, depèn de It col·lectivització de 
to ten? m, n'estic segur El dubte sorgeix quan m'adono dels resulats dels 

assaiçjsde(»lle<3ivtzaòóqu«homfatòcaf^ 
•oc de abaratir ia Droducció aaricoia. Caneante escandalosament. 

Certament, això que nom to als camps de Catalunya, no éa col lectMtzabó ni es 
res. Es un simple ftotfWnttt de terres ernbocaiat anib el nom de ccilectivtaació, i 
col tectivtzació es tot el contrari del repartimeni. 

Col tecfcvteacio vol * agafar tes tames de lot un terme mumcoab I ascriure-les a 
ta direcció i administració del Sindicat o del Municipi, més aviat en aquest que en 
aquel. Col·lectivització vol dir més, encara Vol dir que les terres han d'ésser 
treballades col tecttvament, passant per damunt de totes les fites, puto que les 
tenes r» són propietat deningú, ni tan 

soto en usdefruit, perquè les terres son del Sindicat o del Municipi I els fruits de ta 
terra també' (J PEIRÓ, pp. 156-157) 

En el mateix article, Peiró, segueu assenyalant «I procés erroni a ta plana del 
Bata Llobregat I, cenottamari, del Prat del Llobregat Al seu parer, aquest tipus de 
col lectMsme (meritocratic) fomenta ftgotomt i tat conveniències individuals i 
ataca tas essències de ta ooLtocttvUacioi *..M vertader dea) del col lecüvtsme 
consisteix en organizar restore, de ta ooMactMtal t profit d'ella mateixa* I ctou de 
forma categòrica l a tragèdia de ta tant continua, com continua rescarm a ta 
guerra, a ta Revolució ) a tas idees i doctrines de manumissió econòmica i 
humana*. 

Passem, si m ptau, a un aira zona geogràficament i políticament diversa. Ens 
anem al Segrià I concretament a ta col lectivíat formada pel Fount en la propietat 
de ta temia Raventós (*Codomiu*) a Ramat, situada a quirat quumetres de ta 
capital La posció del Poum, si més no oficialment i teòricament, t'aproparà més a 
tat tesis del Psuc que no pas de la Cnt El Poum partidari, Is clar, de ta 
socialització de ta terra no creu que obligatòriament s'hagi de trebalar de forma 
col lectiva i ho argumenta, com ho farà el Psuc, des de la més puraracionalitat 
econòmica: 
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Texptotació Immm no es coaj mucho» pueden creer rudimentaria y 
artf-econorr»ca, sino que el Maris que pone el campéame en •& parcela le nace 
producir frecuentemente mucho más que en explotaciones colectivas del tipo que 
existían hasta ahora piteas explotadas por administración) (...) 

Resumiendo, podemos afirmar: el campesno irá a «a colectividad cuando esta 
represente un menor esfuerzo yun mayor renAmèento Y esyas condiciones 
únicamente te cumpfcran cuando te disponga de lo siguiente 

a) Cantidad de ierra superior • to (¡ye cultivaban lot campeemos individualmente 

b) Témenos y cultivos adaptables a cuervos extensivos y ratíonalzables. 

c) Maquinaria y meólos eoonomtooe para adquirir loque tea necesario para el 
rr*|oro>serM>lvirnientodelacoiectrvidad 

d) Dirección Ménica que coordb* el esfuerzo de los campesinos y aplique los 
sistemas modernos de cultivo, perfeccionando cada v«z mes tos métodos e 
instruyera en su prof esion a ios campesinos. 

Y partiendo de este crüeno corno el POUM fijó tu posición respecto a esta 
cuestión, propugnando para que se trabajen col lectivamente únicamente aquellas 
lincas que hasta el 1S de julo se explotaban por administración, es decir, en donde 
ya existía una comunidad de trabajo, y en aquetas casos en que, reuniendo varias 
paresias, se puedan conseguir unas condiciones semejantes* (R SARDA» pp. S-7) 

I aquest era el cas de Ralmat, una tinca de mis de Ires ml hectàrees, de les 
quals 2 300 eren de regadki i conreades de blat. vinya i ferratges, explotada 
separadamsnt peto s» hereus de Manuel Raventós, però amb una virificacio en 
comú. 

La mrtina anual de producció eren 550 tones de ctreals. 60 vagons d'anals i 
700.000 tires de vi Hi trebalaven pror de 130 tamies, la major pan de les quals 
vivia en to mateixa finca En el tempe de les cenes eren legats una bona pea de 
jornalers. Tot plegat, una gran «mea, una gran producció fes une de tos pocos 
ejemplos de latifundios explotados hasta cierto punto racionalmente, debido a que 
el propietario era amante de la agricultura ytendía a tos mètodes modernos de 
explotación"), una gran famfca i una gran església 

410 



"Cerno buen latsundfeta. el propietario « a un ferviente catea» y no faftaba en la 
H P Í ^ I P S J I ^p*WSt eipwpSjf* PtS "SjS^"^M"ppS* 4BS P S S ̂ •fcP^P "p^p^rSpaSI'flip·WSM'PPawPWp t i p * ^ e e a s w ^ B P W P fSBStWS^iSe PlpflP vpvtS'SSi^SjpSSetPlpqBJIf» 

» BMW de caer en desoracia del 'uno', to cual sianficaba tarde o temorano la W V * ^M »PW W I W W* • WP^P^PMJP* WPWP WP̂ P* W * "*F f ^ » 1PWPJPP OTB_P ̂ MwWMMPMt mPJ* W «P «W* * TP™ W P«Pf * •» 

expulsión (...) ¡Al estalar la insurrección del 19 de juio, ai 70% de tot campesinos 
de Raimat eran analafeetetl (...) 

A petar de to selección que hacía el propietaria de obreros 'doctes', en Raimat 
existia el iSde tolo una célula comunista del POL·I*. (idem, p. 1*^ 

U oollptfíiriJt de RahMt prprig^ 
fou elegida una Junta Directiva de t i l membres Dantuvi saugmenta el tatori deto 
tomato flus a un twWm de mM pasteles i et rebaixà en un 50 per c*nt el toguerde 
rtiabíatge, aixl com el preu òe la llum i es dsctoü gartula la lenya pel consum 
tamiar. La col·lectivitat, aix( mateix, obri una lleca I una escoto com Marx mana: 

*En Raimat se creará una Escuela sodaista en substitución de la vieja Escuela 
religiosa que ligaba y empequeñecía el eapüu y to mentalidad de tos niños Una 
escueto en la que los runos estarán todo el dto ocupados en tot más diversas 
tareas instructivas, trabajos manuales e intelectuales. Juegos deportivos, ele (...) 
mandándolos a tot Universidades y Escuelas Superiores socialistas, donde 
adquiriran unos conocimientos que. apicados de cara a tot intereses de la 
comunidad, laborarán por tu er^arxlecmento y progreso y por el benestar 
genératele los campesinos* (ídem, p. 16) 

La col·lectivitat de Ratmat saprofita de to mecanització de l'explotació i encara 
demanarà més tractors i d'altra maquinaria per a substituir (amerar) torça de 
trebal. Paral·lelament, temen en projecte to constrx*cció o"una granja avfcola per tai 
de diversificar to producció I rerxfibítear durant tot Tarty to mà d'obra. A més a mes: 

t a s compañeras da tos campesinos, en vez di malgastar esfuerzos preparando 
N P ™ ̂ P*"SP* * * "̂ p™ W^SF P*PS*P4PWP %p*F»*^P«pawp§ %P*PP*P#JS» P*P*P *»WSJP WB epüPep *p^Rpee w »pap%"Pw*p*iP%F «PS^BI H u n p i p a w p ^p^p 

trabajos domésticos que retularten inútiles cuando to vida colectiva funcione 
debidamente, te dedicarán princtpalmentt a trabajar en la explotación avícola, 
además de otras actividades propias de su sexo y que renundarán en beneficio de 
to eolectividacr. (idem. p. 18) 

El dirigent artmotindtoaasta Ramon Porté, ens uns escrito inèdrts, comentava 
rexperiència ceLtocfvlzadCf** bo i reflectir* to cara I to creu. La utopia I to relat 
Comencem per to reaüat: 
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hacer al Drimo. L i cotactividad a mi mode da entender no deba tar to nodriza da 
• •MUMP» W» | P I W « W F « I M V Í 1 W P W 1 ™ ' » P Í M P » Vi **WI 1 I W 1 P P 1 W w » • • • WWW » ^ r ŴKWBWP flWB* WV «^IWIWHapVi W 

lodos loa chtouilos. al salario tenate tiene intenciones humanas, oero au ta 
pràctica fatula aar culpable da Mi procreación sin orden y medida Todos lot 
^#vw w^w WJWW • vte MIMBMP VWJWJWJWV* * B I ÎÉWIWWJWJVJF V I WWIWWWVW v^* •www • ^wiiww%wvw WIFIE W^& %W*WSF 'swjr w fcw * 

f k i ü n l a l fy^Tw^rafl aBÉ f U M t f l Mv> I f t f t hÜTMff a ü l I ñ a l I M I I I I I W . # i f t S I M I i % f l i l t a w t I f M l #Mta% 

*V™>WJWwiiwap^W'» www* pwpawjwtw ^ajiinw vwwwv™^irfPMpiwiP** IWIWIw a w v ^wiwipswwfcwjww*WMWWMW* • • * s*ww*^WJP ^WW 

i "WWjMflPa* WMV WJIWWWWF * Wjr w 9 %wiWiww^ v i avw * vaww v i w * * vwwf • VIRÍ IW%F wwa1 wat •w^wiî vwjíWfcWi %$ v^w* ™ VJP^ÉWJP^HPVW WJIF 

aumentar la producción y, esto tolo se logra ce - inteligencia y extinguiendo a lot 

La colectividad sufre, pues, un datado con al tatafto tamíiar. por egoísmo muchos 
te proclaman colectivistas, con premeditación tat lamHtat numerosas no aptas 
pata al trabajo sofcetan al ingreso esperando que sus Njos crezcan para pedir la 
bata y reclamar tut derechos 'cuando no te deponen ni de ideas, ni de sentido 
común, es una l»nt#rta cooperar con aloe..." 

i acabem amb la utopia: 

"Ya verás como pronto {posa en boca d'un Inlettoctiter) ta civizatío>i y el progrese 
se extenderá por estos campos al igual qua en ta capital, en las primeras horas de 
ta manaría estaremos al corriente de todas tas noticias internacionales, nos 
recrearemos con ta musica, asistiremos al Miro, ski movernos de ta sombra de 
este árbol ¿Lo adivinas amigo Porté? La radto -contesté yo. Encima de ese gran 
nogal -prosiguió- instalaremos un aparato potente que resuene por toda esta zona, 
trabajando tendremos sol, aire puro y música; entonces at tima de nuestro trabajo 
será de artistas Sisera de artistas porque tos trabajos duros se encargarán tos 
máquinas Por to menos esta "canana" disfrutarán de ta vida y del trabajo, yo gozo 
con ta imaginación y terminada ta guerra qué realdad..." 

Tanmatete, haurien de pastar una bona pla d'anys per a que la "canalla" anés al 
troç amb "Wafcman* a tas óreles, tractors ant» aire acoftdtotortat i maquinas de 
veremar. Pere no és el tardi de r Edén, skid rwem del desenvolupament incustrial 
que, ata pagesos que no han tocat et dos, el té novament amb l'aigua al col. 
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B H o t original M revelador del * uoMdUdor 9 » segueta Soot, i t • dr. tf 
plantejament iniciat par E P. Thompson ant> el seu estudi T n a Moral Economy of 
I f » English Crowd in t f » Eighteenth Century* (1071), Tot a n * tot, per a filar més 
prim, eatdrta afeo» els treballs de Bamngton MOORE, jr., fiofial fífWfUJi 
fflflagflftte l i l i P t f f l i ^ ^ 
(1966) 1 (fEnc R WOLF, PttÜiPJ WJfl f f t M IWfUletft fit»*»/ ( t t71) , dats quals 
rautor se'n reconeix deutor 

3) Catalunya ha estat al Quóflt-terra de bandolers 

Tot amb tol, si fenomen dat bandolensme s'esvanf a its darreries del Vuit-cents 
ant) ta desintegració de les ccmjrwtats rurals i nraatf^ 

En paraules d*Eríc Hobsbawm: * Los bandidos pertenecen al campesinado (...) no 
puden ser comprendidos si no es m t i contexto del tipo de sociedad campesina 
% * * * # ™** • » ^ M S S ^ W | P B H I P W^0 9 WBJtjF «••jWPw WPPSP %t^p ^ I W B F UPI tJSJI SSjptS"9 Sjî BS» WUPMÉWP^SP ^<WP WB» • ^PBPIBJFS W ^aPip^P ™ •wiWSit 

scbrevivido t i traspaso de la sotodad agran a la industriar (1976, pp. 1671170). 
Bs bandotenj no son uns revolucionaris, en t i senti modern i alternatiu del 
concepte, sinó mis aviat uns 'reformistes' o restauradors cTun ordre anterior: *Q 

413 



<l»ataniw4Aw «tal /yHfn trfrfjràrvifl rfm fam çmam ^mà flap» deberte*! §§•* (lp iaia an 

lat sociedades tjadfefonalae. autors decir tal OMÍS M crat sus hablan *&* an un 
oaaado raal o mftJco)* (Idem, D. 22). I an aouest senti, sovint, taran dioostans de 
resperanca da justicia dais pagesos:' la muerte dal bandWo as la derrota ds m 

••HPSBPaT m%WP san SJPWWSSI %^#wSSW*^WHslS»jj§ w^ w # I p W » w W j ^ w a j ^ d I M P aaajp wwajjWS™S»»"JWa»» w^fítf " H ? i i a * f l ^ H P 

puedan vMr sin Justicia, y an general se ven obligados a t ío, pero no pueden vMr 
sin esperarua* (Idem, p. 59). 

4} Lai motfvscld da Is reDsl.Ha col.lscttva da Tusntsovsjuns*'. ambtontada s <s 
CsstaHs dlssbsl Is r f t f W n és l'honor, no is manes ds ausvturss. EJ 
aa^sdea%jBBBit̂ ad_aal ^ÉLsk EfNaarfHtfa r̂iaap a^a^ai^aaaHNaaunBi jamvai aeesi aaa^esflMui ̂ ^ aa^M^aiHeiMBtffcSAa jaâ flS^Ma eattfha\^a^BdBi aauBtaaÉet 
SJWwSwaBsjwawî a ^snar • i w P i w " » i "«WB^^Bwrnanwa ĵi ÍPSSJI ajpaa aaaMMPaM» p̂MSwaaHSsMsmMMi ^wmpae* VSVMIN^V4P^I •eapwWs' 

LOBS ds Vaos, out no smsoava to savs stmoatto oar las manffastsctons 

••^•HpWSlSJBi SJPJ B̂™ SSJ ^PS*MPW»SJP8SJP SJB HP^ST •jwajPiBwB^SFaP •l ·BIp·JRWWP·SWP·P* inmRfàlt •JP·e, 'S» 1 VPiVSppBH I M p H B 

figure matriarcal da Is retna, qui ala defensa da fofensa (I explotació) del 

S) La petició és acompanyada par 12§ folis ds signatures os tot rat Empordà 0 s 
primers 18 loas, signats pal davant i pel darrera, corresponen a propietaris da 
Figueres, ato segueixen «es signatures date pobles figueras Avinyonet da 
Puigventós, Boadella. Borrassà. Cabañales, Campmany, Cantallops, Casteló 
cTEmpúnes. Darnius, Esposa, Llançà, Llers. Mofat, Pau. f*ont da Molins, Port da ta 
Serva, Rabos, Rosas, Sant Ciment Sescebes. La Salva del Mar, Tarradas, 
Vilabertran. Vilafant, Vilajuïga. Vianant, Vilanova da It Muga, Vila-sacra i Vilaür 
(Archivo dal Ministerio da Agricuíura, Pasca y Aftnentactófi, fondos dal siglo XIX, 
sig. 18, carp f ) 

• ) Archivo del Ministerio ds Agricultura, Pesca y AJImenteclón, fondos del 
sigio XDC, slg. 17, csrp. 8. U crònica rssUads dar la revista del "Centro 
agronómico Cetaién" Ha estat recollida par J. tgíéitaa, i t ü , ep. 127-139. 
Segons una estadística elaborada paf mateix ençlnyer Ricard Rubió I datada 
al 27 da Juny da 1883, s'havien delectat, ari aquesta zona, 111 focus 
ILtoaMes amo 5.695 caos malalts 126.857 tractais ds lofiwa preventiva. 
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7) Sobra «is lets de Montblanc i ete atdwts Ai la Conca de Barberà podeu 
oonsuíar A MAYAYO, 1986. pp 143-152 i 159-165 

8) A Andalusa, per exempíe, • Mcia del segle circulava ptt camp una utopia en 
forma de legenda esc/tia per Esleban BELTRAN i lioUda SQQa&snXLÉQÚCQb Tai 
com indica Antonio M Calara en restudi preümnar, to 1 desient t l malentès de 
Joan Díaz dat MoraJ que to quattfcava de utopia anarquista Ta izquierda 
asfáltala, y en particular el movimiento obrero, tenían un patrimonio ideológico que 
en gran parte era común, puesto que comunes eran, en gran pana, tu erica a la 
sociedad vigente y tus objetivos últimos (...) Ello es más valido cuarto más se 
desciende da to M a t dirigentes a la bata mHante o simplemente simpatizante' 
No endebades, al seu autor era eMIpc mtei lectual progressiu del poble. 
poUcament repubfca. i tant rabiosament artcttricaf com prorunrJamenf cristià En 
electe, l'estructura format de l'escrit és de concepció evangèlica, ami» sermons, 
paràboles. "Nosotros, toa socialistas, sorres cristianos, señor, y no sa morirá 
wiad da hambre an nuestra Colonia', dw una jove al cápela. Tai com 
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l i M f <*<* gf 

* l^MHpWBI^ * y * ™ * W I F AIPIPS^P JPWIFV 

f C«lo Cah«fD «i tamo qut ios 1 

del poto opinio 0U ttéitOi* (E, J H0K4MMJN. 1974, 
p.14) 
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CAPITOL IX 

de la situation qui luí est f u i i to campagn» nest 
D*s qu « »e ««4 I M est Iac4e fit s evader, de 

L eiode rural est tint forme de la greve, 

I l i iwnplW.fAUGE-tARIBE, Ut 
p. 102) 

LA vida i tes comurtfats .„._.« »._ . .^« , 
La mortal «at Manil M I * pa de cada dia, 
•pidftmiM. L any 1883 a MontWanc. par 
menors de dos anys l esperança «Se f-" 
•is 3§ anys 1 peis que superaven Ml 

d« vida. 

una cursa de cent metres lliços 
més. com hi calamarsa o Its 

dels 1S1 obits. 42 eren Marts 
generalment, es situava entre els 30 i 

fatídica deft ciuc anys, la vida no 
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s'ajornava més enllà dats cinquanta any» No ena ha <f estranyar, doncs, qua ato 
infants comencessin • trabatar quan tot just s'aixecaven un pam de lena La vida 
•ni curta pero, sobfsief durt 

L i natattaf, és etar» era elevada Les dones panen, own a mitjana, cine o s» f«s 
L'tapMttneki da generacions dwneatrava» sense to necessita de ta estadístiques, 
que m mortrta de part» o al cap de pocs «íes ,1 un altre no duria to calça llarga A lot 
estirar, tres o quatres aconsegirien surar i far to vsj-vtu, l, això, ai abana to mare no 
traspassava com a conseqüència del part. cosa bastan» probable Tampoc ana na 
de far estrany, doncs, que to gent ta cases ben aviat, principalment tot dones, lot 
just anbaven a l'edat de procrear 

Els Unto del creixement demogràfic a lat societats agràries és determinat paf 
moda dt. producció (1). El tubal, to tecnologia emprada I tos relacions socials, 
fixen el tamany adient de to poMatíé. Ela canvis tecnotógcs Modula par 
l anomenada revolució agrícola, posstoWà at creixement da la producció agrícola I 
ramadera i, par tant, da to població Malgrat tot, tot teories mathustones 
aconsellaven to reducció, si més no control, da to natalitat, to qua, al seu parer, ato 
recursos són limitats 

El control da to natalitat a tos societats agràries obeea a raons d'estricta 
sobrevrvèroa. mentre a tot societats ur- banes-tndustnals va lligat a una rmflora da 
to qualitat da vida. Ei pas del primar at segon motiu assenyala at canvi de pagesos 
a ciutadans Un canvi d actitut que tindrà «oc a l'ensems date canvií econòmics i to 
penetració da to cultura urbana. La difusió dato corrents ideologies transformadora, 
a pant da començaments da segle, pregonaren, així mateix, to necessitat da to 
planificació fartitar responsable A Barberà da to Conca, feu i bressol de socialisme 
agrari, tos famílies pageses controlaran to natalitat dat da tos primarias del 
Nou-cents i esdevindrà comú al f i únic, màxim dos 

El cost humà. paro, del qua votom parlar an aquest capaot no és al da to 
reducaó da to natalitat La factura demogràfica qua al mon rural catato na hagut da 
pagar té un aire nom: èxode La quantificactó da rèiode rural és torça dittcï,|aque 
al costat dol problema conceptual cal afegir to manca cfestadistiques 
generalitzables I, sobretot, fiables El criteri mas comú ha estat considerar població 
rural a totas tos agrupacions humanas interiors ato 2 000 habitants I separades mas 
de 10 quilòmetres d'agrupacions da cake urbà. Tomàs Vidal, an aquast sentit, ha 
xifrat un 686 835 persones ta pèrdua de to població rural catalana antra 1860 i 
W 0 ( 2 ) . 
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L* m^a de la pobiac^furtltn «quests 110 «ny«é« prou moóesía, une 100 000 
habitants, peté Mi percentual sobra «i total de Catalunya passa del 47% al 13%. En 
aires paraula*, a mitjans dat «aVctnai ta matat de ta població vtvta en comunitats 
rurals I cent anys i escaig després només M vtaa un de cada deu. A més a més, cal 
tenir en compta que hi població tura) del 1WQ eia, comparativament, moderada La 
«apunt inriustrialtzació de Barcelona havia provocat un tort creixement 
demogràfic El Barcelonès, aleshores, representava ja un 18% de ta població 
catalana, tant com ta tercera part de ta població rural 

L'èxode rural pre-tndusthal era considerat, gairebé, com un càstic dtvt. ; na 
perquè el camp tot el paradís, ben segur que no ho era, sinó perquè ta ciutat era 
palee un cau de porqueria, un món matea I insalubre Comptat i debatut, rmfem 
Però ta industrialització ho capgira tot i ta ciutat esdevingué el miratge encisador, la 
possixWat de començar de bel nou i canvia ta sort A partir d'ara ta no mentaran 
exclusivament eta desheredáis, eta marginats del procés productiu o de ta 
comunial El pagès sempre serà pobre. L obrer industrial pot deixa de ser-r» Vet 
aquí ta diferència, el canvi oopermcà pel qual mols pagesos decidiren guillar l és, 
en aquest sentit, que utiteem el concepte de vaga Una vaga permanent, fins eta 
nostras dies, de caràcter individual, pern que ha implicat a centenars de milers de 

Eta primers en tocar el dos, geogràfeament parlant, foren eta pobladors d» tas 
muntanyes, que baixaren al pla per a continuar després, junt amb eta de ta plana, 
cap a .Barcelona I el Moral. El procés ámfmrsMir #§«_•#*!; dentil cer*« ar»ys 
podrierr, exposar-ho plàsticament en un vent*3, plegat damunt eta Pirineus amb el 
mànec clavat a Portbou, que es va obrint lentament, empenyent ta gent al seu pas, 
fins arrtttar ai deia de l'Ebre L'any 1975. tal com indica el mapa, ta població 
catalana és concentrada al volant de Barcelona i al targ del ütoral en una franja de 
venta quilòmetre. Més enllà d'aquesta linea, comença ei desert demogràfic amb 
uns poc:, oasis concentrats a ta plana de Vic, ei Bages (Manresa) i ei pta dtJrgef 
(untamett amb Lleida 

La JespcWació del camp, rabandonament de mote pobles de muntanya I la 
desaparició de centenars de masos, és sens dubtes ta imatge de portada de la 
destrucció del món rural. El paisatge desolat de la derrota. Però, com expressà 
horroritzat el Duc de Wellington tot passejant peto camps de Waterloo, no hi ha res 
cue s'assembli més ai paissatge d'una bátala perduda que el d'una bátala 
guanyada. En aquest sentit, el cost humà de ta destrucció del món rural caldrà 
cercar-lo també en el casc antic i, posteriorment, en eta suburbis de les ciutats, 
com ara Barcelona. L'etxampta és elterrttori de ta burgesia. 
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QrHje • . - Zones ót conctntrtció demògraf¡ca dt Cattlunyt, 1975 

BARCELONA 
i.»a»nnïi M vi 

SJWT *L- • U. 

d r M i te ¿rltru 

Densi tat en h/kr^ a l e s zones i subzones de 
concentració -

120 Z. Tcrtcsa-Arposta-Del ta de l 'Ebre 
197 Sz . V a l l è s -Baix Llobregat 2 

El < 'endre l l -"al l s -Car\br í l s 
Berga- M anresa-Vonistrol 

264 Z. Costa Brava-La B i s b a l - F i g u e r e s 
264 Z. Lleída-Tàrreaa 

217 Sz 
263 Z 

324 Sz . " i l a f r a n c a - A l t Penedès 
329 Z. P ipo l l -V ic -Aiguafreda 
334 Z. Icrualada-Anoia 
3 7 3 Z. O lo t -F luv ià 
473 Sz . ^'ilancva-r.arraf 

574 Z. Gírona-Ter 
754 Sz. Matarfi-Maresme 

1.518 Sz. Tarragona-Reus 
1.789 Sz. Vallès-Baix Llobregat 1 

16.426 Sz. Barcelonès i Cornellà 

Fent Elaboració* LI Racoto* ao>* I * dadat dt lat taules I t . 22 i 25 
Nou P»t • « t u * lat comarque) «r. * maj>e vefeu •< » * » * I . 



Gràfic f - - Magnitud de les comarques segons població, 1975. La mida de cada comarca en el mapa es propor
cional a la població de fet de l'any 1975. Tout de Catalunya: 5.663.125 habitants. 

Font. Elaborado da U . tocotomaotoradad«nunkeahda<l.N E Padró 1 9 » 
Nota: Par a fatentifcar la* comarquai vagau taula 1 * . h> vobarau tamba mdcat a* nombra d>ui»unt« qua corratpon a cada comarca 
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