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Htm repetit abastament en aquestes pàgines la tesis de que la Ur tou més que 
una sinpie organització sindical, que esdevingué amb el pas del temps un partit 
agrari. Una prova més, d'aquest fet, la trotarem al f¡n-»i d'aquest apartat quan 
seguim les pesses de la Ur a ¡'exili Una organització sindical que, l'any 1945, 
conservarà ta seva estructura organrtzatrva. amb punts de referència en més de 
trema Departaments francesos, lluny de la terra, que lluitarà aferrissadament per ta 
seva independència, aquest cop cor^a tos maniobris del Psuc, que editaià 
reautarment el seu portantveu, "LA TERRA", que organizará assemblees í 
conferències tot pensant en la reconstrucció nacional i de lagncutura, que Mentará 
reorganitzar-se a rimerior... Aaó és més que una simple organització sindical 
destinada a recollir tes aspiracions econòmiques dels seus afiliats Aquí hi na fusta 
de concepció global de ¿s retaocrts socials, del paper de íes nstrtucions de 
lordenació económica. Aquí ni haurà morts, ben segur lorgnteació que gaude», 
dossortadament. és clar, del llista més llarg Aquí ni haurà tanòé, ¡3 ho veurer.i, 
marro. 

Catalunya és u.i pais de Sindicats més que de pants polítics. Potser st ju i perqué 
és una nació sense Estat i <is períodes amb institucions de govern ha e*at més 
aviat migrats. S i f t com sigui, ei cas és que el protagonismo social l'han tingut o el 
tenen Sindicats, com ara la Cm, la Ur, Ccoo o la Untó ds Pageso? Els partis han 
estat, i són, mésete de tos msiituoons publique" estructures electorats c agitadors 
ds la consciència social. Partís, al» que se n diu partits polies, podríem esmentar 
i'Erc en als anys trema, el Psuc durant la revolució i la transició democràtica, i la 
Coalició Ciu A tot estirar, parlaríem, en determinades conjuntura històriques, de 
plataformes polítiques de gran consens social, com foren la Solidaritat Catalana o 
l'Assemblea ce Catalunya, amb l'afegitó de rEmesa dels Catalans. P@rò tomem a 
laUr. 

l'anàlisi, doncs, de la Ur depassa restrtete marc sindical i es projeca en un 
moviment soao-poiftic de pes en el camp català durant els anys vim i, sobretot, 
trema. Una organització que es desempallegarà de l'ascendent de determinat 
corrent polWc, o electoral, quan no es faa la seva. Com havta de racortètaer 
Companys en rAssemblea de delegats de la Ur celebrada al cinema Sroauway de 
Barcelona l'any 1933 T a Unió de Rabassatres és major dedal í per tara no 
necessita estar sota la tutela de ningú*. I, per això, exigirá 3¿r present a les 
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candidatures de' Font d Esquerres amb el noti i cognoms propis Repassem la 
llista electoral i les etiquetes que acompanyen cada candidat, tots són sigles de 
partits menys les de la Uf Es dar, el partn agran. 

Tanmateix, i sense perdre d * vista aquesta prèvta, haurem de centrar-nos en 
l'anàlisi estricta del desenvolupament smdcai. del seu creixement i extensió 
geogràfica Ras i curt, ta Ur neix l'any 1922 i limita la seva organització a la 
circumscripció de Barcelona aplegant 20.000 afiliats, amb radveniment de la 
Republicà come.-c* la seva extensió per lot comarques vitivtncoies del Ban 
Penedès i dei Camp de Tarragona sumant-ne 25 000, a darreries del 1932 penetra 
a les comarques gironines de ta ma de bona part dels sindicats adhents a r Asa; en 
#l Primer Congrés (maig d t 1936). comptabite* 50 000 afilats; començada la 
gcerra/revolux absorben l'Upa extenent-se a tes Terres dt Ponent i, 
posteriorment, pm tot Catalunya arribant prop dels cer* mi afiliats Comencem de 
cap, 

Amadeu Aragai. tn a mmcxaò del seu mm B problema agrari cama. m0cz 
•ts ongens de to Ur tot dient: "Quan a començaments d t l'any 1921 mitja dotzena 
d'homes de bona f u r t a t començàrem a posar sis fonaments d t ta avui potent 
Unió d t Raoassaires i...*. Qui eren aquests només de bona voluntat? Republicans 
3 esquerra, advocats 1 potties com üy«s Companys que bo i segumt Its passes de 
Francesc Lay ret (43) defensaven ois raoassaires davant els Tribunals 1 maldaven 
per repmsentartos poitcament a tot Com. Auri, dotes, amb ¡empenta dels 
republicans d esquerra 1 aprofitant el canemàs orgarftzariu d» tos societats d t 
resistencia creades pels pagesos, K darreries d*i 1921, prenia cos la Unió dt 
Rabassa,fts. En rAssembtea oonstitutnt Francesc Riera, de Martorell, fou elegi 
president i Pert Etmendia, dt Ruoí secretan Company:, stria considerat com a 
Tjrewdert fundador* 

El 22 d t juliol d t 1922, el governador civil de Barcelona aprova ets esntuts d t la 
Ur. J seguit s endega ona campanya propagcndistica a tos iones vfMvmJouies. El 
15 d'octubre sortia el primer número d t "LA TERRA", portaveu de ta Ur, sota la 
direcció d t Hue Companys i d'un comte dt redaccció format p*r Francesc Riera 
(Martorell), Pert Ricart (Sant Pert d t Rfces), Jaume Font (Molins dt Rei) i J. 
Bonastre (Masquefa). El 15 de gener de 1923, al teatre Marma de Barcelona, 
tingue lloc el l Congres de» treballadors del camp de Catalunya, orgarHíat per la 
Ur, amb rassistència d'uns ires mil pagesos. La Ur aplegava aleshores prop dt vint 
mN raoassaires (44). El programa reivindicatiu anava precedit d'una ferma 
declaració de pnncfns 'només el treball crea drets efectius per a la possessió í 
usdefruit de la terra* 
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L ambigüitat de la Ur davant la Dictadura d t Pnrno de Rrvera. contada que en 
prodna treure pre*, facttà to seva corsolidaaó El desenvoluoament organrtzatiu 
de la Ur per les oomarques vitivinfcele* d t la cttcumscripaó d t Barcelona. 
Penedès. Baix Llobregat. Vallès. Bages, Anoia, es completà el 1925 amb la 
incorporació del Maresme i n aquesta data. Josep Caivet. dirigent de l'antiga 
Federació d t Treballadors d t la Terra del Maresme, junt amb la Societat 
d'Argentona ingressen lomvtiment a la Ur. Tot amb tot. la confiança depositada en 
el nou règim ana a mal borràs i ta novella entitat se n ressentí "LA TERRA* sortia 
frequtnrnent amb espais en blanc, censurada, i ¡organització estava glaçada. 

La instauració d t la República obn noves perspectives A partir deis decrets de 
l'onze d t juliol i del s« d'ao/ st. començava la gran lluita legal d t revisió dels 
contractes d t conreu. La Ur aposti sense embuts per aquesta via legaitsta i oferí 
ets seus serveis jurídics a es Societats pageses que aplegaven, mafontànament. 

vitíeufors. El rebuig, si més no mciterencia.de la Cnt vers aquesta via donà peu a 
quemones 

Societats del San Penr-tdè* i et Camp de Tarragona s adhenssm a ta Ur (45). 

Així, doncs, ets r3jassaires a raotopàjc de la Ur presentaren les demandes d t 
revisc dels contractes d t conreu. Segons els cateuis de Bateáis, foren prop de 
trenta mi tes demandes presentades, de its quals un terç es concentraren al 
Paredes (9.334 a viaíranca, 2.952 a El Vendrell ¡ 1.118 a Vlanova). La innbícó 
deis pagesos d t l'AB Camp i la Conca de Barberà tret d» Barbara i Viia-rodona 
patea, malgrat la penetració de ta Uf, qu# rhtgsrnonia sindical eoninuava a mar¿ 
da ta Confederació, 

L estiu d t 1932 tas costa al camp comencen anar a mal borras. Les sentències 
no satisfan els rabassaires i la tibantor entre pagesos i propietaris pup de to. El 13 
d t juliol, un grup dt baties i jutges municipals, encapçalat per Francesc Riera, 
alcaide dt Martoral i president de ta Ur, apei ien al Govern de ¡Estat per a què 
intervingui abans que la sang arrtbt al nu. L'acsi. amb el suport d t la patronal 
catalana, reacciona i exigeix el respecte a la legalitat vigent, aun com e¡ 
manttrwntnt dt rortíra púbic greument amenaçat. Marc*».lí Domingo, rrmistre 
d Agricultura, aconsegueix que ambdtis pam acceptin la creació d'una Cometió 
Arbitral sota la tutela del minister) " i t quan Marcel lí Domingo delega la 
presidència do la Connssio a Serra i M .. i lacsi trenca la barata. Tot seguit ets 
rabassaires del Penedès convoquen una vaga general d t tres dies al camp. La 
vaga, que comptava amb radhesió de la Cnt, mcbwttza, segons "La Soli", a més de 
sis mil pagesos. Per primer cop i«s ¡orces d'ordre public republicanes actuaren 
amb deesió contra eis raüassaires tot protegint els propietaris. La Ur protestaria 
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enèrgicament. Josep Torrents, un del» dirigents de* Baix Penedès, encara aniria 
més lluny i apuntaria al cap de l'Erc. alhora que pragenava la necessitat d'enfortir 
un partit pollic inequívocament de classe 

l a huelga de tos "raoassaires* como protesta a la actitud adoptada por el gobierno 

respect» al conflicto originado por las revisiones de contratos es justa y oportuna. 

(...) 

Villafranca, ta vila de lot comerciantes regorditos y d t tot forandos burgueses, se 
ha visto inundada de "bravos* mozos de tes aue forman la legión de asalto 
prjvistoj de perras y armas rían repartido con singular audacia estacazo limp» 
demostrando una vez más sus excelentes condiciones físicas. Estos rnucnacnot 
rían producido gran efecto entre la población Los comerciantes han quedado 
admirados y los propietarios entusiasmados del traoap agri y contundente que 
realizan estos fornidos atletas.(...) 

Los pueoiosinmediatos a Villafranca nan recibido también la visita de tos guardias 

de asalto. Han ido a tos pueblos a proteger a tos propietarios Se nan puesto 
incondcionaimente al servicio de tos neos que nunca nan trabajado, que son 
monárquicos de toda la vida y por ¡meres El instituto de San isidro, seguro de la 
confianza que le dispensa el gofctemo»responde con bravuconadas a tos intentos 
de arreglo. El feudalismo de tos proptetartos se supera ante la actitud francamente 
parcial del gobierno burgués. 

La mayoría de Ayuntamientos del partido judicial de Villafranca están en poder de 
tos 'rabassatres*. No obstante se na hecho caso omiso de a autoridad local 
atropeiiando eso del principio de autoridad sin ninguna ciase de escrúpulo De todo 
esto, camaradas "rabassaifes", nemos de sacar una provecnosa lección No 
debemos c restar confianza ni entregar la defensa de nuestros intereses a personas 
que no pertenezcan a la dase trabajadora. Debemos formar el partido poli ico de la 
clase trabajadora que se inspire en tos pnnapios marxistes de la tuerta de 
cfases.La 'Unto de Rabassaires" debe seguir esta trayectoria...*. ("LA BATALLA", 
11-VIII-1S32) 

L Aceto Social Agraria de Girona s'h? adherirà a les reivindicacions de la Ur i 
adreçarà, a principis d'agost, un telegrama al President del Consell de Ministres, 
signat per Boi Juscatresa i en nom dels 10,000 afiliats de la federació sindical, que 
acaoarà dient "Sí constituyentes decepcionan aspiraciones campesinas, alteración 
orden público inevitable esta provincia, por estar cansados promesas Gobierno" 
Mentre, ei dia 4 d'agost, Amadeu Aragai intervenia a tos Corts en ei debat sobre la 
Reforma Agreña deminciam el problema rabassaire i recordant que la Ur comptava 
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amb 25 000 afiliats i una influència social que ultrapassava els 100 000 pagesos. 
Més endavant escnuna. en «l lltore esmentat. "Els res es creen fent pobres No et 
tracta solt de crear nquesa, sinó de dtstnbuir-ia rmltor * 

En ei mes de setembre, l'agitació rabassaire sacseja el Vaièt, amb la soidantat 
dels treballadors de ta industria i sis serveis, sota la consigna lo t cap a casa!" La 
situació de crismado social obliga Companys a intervenir, et dia 13, en una famosa 
al·locució radiofònica, en la gual passant de puntetes sobre el püM que enverinava 
ei camp apef.la ai seny i amenaça amb rexputtíó de ¡a Jr de tots aquells que 
protagonitzin actes d® violència Potser sigui la darrera vjgada en que la veu de 
Companys sigui escotada amb fe religiosa. El rabassares pteguen veles i 
accepten, de la m i del president Macià, seure a negociar. E 21 de setembre es 
S'gna l'acord entre i tacsí i la Ur conegut com el "Patte de la Generalitat" (46). 
Comptat i debatut, els dirigents rabassaires sortiren escaldats Mentre els socs de 
rtaest aplaudien tos bases aprovades, tos bases rabassaires arrufaran el nas i en 
aigunes zones, sobretot les influenciades pel tec, no basaren la guàrdia 

El Penedès seguirà patint un sstat d agitació permanent l no debades, la 
Federació Regional de Camperols de la Cm eligirá Vilafranca per a celebrar el seu 
Congres a metas de setermre Pocs dies després, el governador civil de 
Tarragona ordenarà ta clausura del local del Boc a El Vendrell. El dia 29 de 
setembre, Pau Padró és detmgut a la porta del cementin quan presidia el dol de 
enterrament crvil de la seva companya, u i repressió endegada contra els dirigents 

pioquistes s'atura davant l'arranaça da vaga general a tot el baix Penedès. Padró 
és posat en tftoettat, Q s a d i novembre, convocada oonpntamtnt per la Ur i la 
Cnt, té toc j Tarragona una massiva manifestació de pagesos. Els Guàrdies 
d'Assalt obren toc contra els manifestants fertnt greument dos pagesos. Macià, que 
as trobava a ta ciutat participant en la campanya electoral de l'Erc. posa ei crit al 
cel. 

En ei sogon semestre de rany 1932. amb ragitaaó rabassaire de Ions. passa tot i 
força en el panorarr» sindical agran ca A A tes Terres de Ponent es consolida la 
Upa. l'Asa de Girona, després d'un gran desenvolupament, es fracciona i una pan: 
déte sindicats s adhereixen a la Ur (el dia 2 de setembre surt el pnmer número 
d"EL TERRASSA", publicat a Uançà), la Cnt revía i celebra Congrés a Vilafranca, i 
dins la Ur hi ha remor de fons. L'amptí refús del rabassaires de r anomenat "Pacte 
de la Generalitat" la repressió violenta de tes autoritats i els decrets del Govern 
Central roents al ptett encara més a la bana, provoquen la pèrdua de credibilitat 
dels dirigents de la Ur. El mes d'octubre, Francesc Riera i Claramunt i Jaume 
Saltés i Figueres, president i tresorer, respectivament, presenten la seva dirmsió 
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dels seus cantes. Ras i curt, s han cremat sindicaiment, tot l qué continuaran en la 
direcció de! sindcat. i !'E,c «to hi ofereix una sortida digna own a diputats ai 
Parlament de Catalunya. 

Pau Padró, símbol de la repress«J rabassaire, passa a ocupar la presidència de la 
Ur, Els btoquistes dones, guanyen posicions dins el stnrJcat i i'Ere veu amenaçada 
la seva influència. Però f'Erc escombra, aiudada per la llei electoral, a let eleccions 
al Parlament Català (Riera i Sallés són elegits diputats a Barcetona-circumscnpció) 
mentre Pau Padró, dins la candidatura del Boc a Tarragona, obté i.813 vots. un 
magre resultat. La lectura dels resultats electorals i s notoria: els rabassaires 
•ornen a delegar la seva representació polica a i'Erc. I és que els seus màxims 
dirigents havien estat taxatius: "ara va de debò, solucionarem legalment el 
problema rabassaire per sempre més' 

A les acabales del 1932, tos aigües tomen al seu i t dins la Ur. Josep Caivet i 
Mora, alcalde d'Argentona i vice-president d#l sindicat des del 1931, substitueix 
Padró a la presidència i Amadeu Aragai, diputat a Corts per rErc, assumeix la 
secretara general. El Consell Centre* de ta Ur quedà constituH, al costat deis 
esmentats, per Pau Bagues, Ramon Mas, Jaume Llopart, Ennc Esplugues, 
Francesc Riera i Pau Padró. La vtnouíaaó dels dirigents rabassaires, tret de Pau 
Padró, a l'Ere es manifesta perd d'un corrent mott més ertic. 

Fixem-nos que Caivet, vee-presiden» del sindicat, no es present a la signatura del 
"Pacte de la Generalitat". De fet, de* assistents a la rsuntó només resten a la 
direcció Aragai i Riera. Tot amb tot, mesos més tard, Josep Torrents analitzant la 
qüestió agrària i el confusionisme de l'Erc criticarà el desplaçament dels btoquistes 
de la direcoo del sindicat: 

*(...) Valiéndose de habüdades y trucos han desplazado a tos verdaderos 
¡ucnadores. porgue eran comunistas y se han colocado intrusamente en la 
dirección de una organización que nada hicieron para crearla y que ahora están 
empeñados en echarla a perder En el único distrito que a los campesinos no tes 
costaron sus revisiones de contrato m tiempo ni dinero, fué en el distrito de 
Vendre* No queremos enunciar tos méritos, pero si que nos interesa hacer constar 
que el único que asiste poniéndose mcondioonaimente al lado de tos rabassaires 
de Villafranca durarte la celebre huelga de campesinos, donde se tugaba la vida o 
la muerte del movimiento rabassaire. fué ei companero Padró. ¿Dónde estaban en 
aquellos momentos álgidos los diputados de la Esguerra? Se fueron a Madrid ...*. 
CÍA BATALLA', 20-VII-1933) 
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El 14 d'abnl de 1933. segon aniversari de la proclamació do It República, més da 
vint mi rabassaires procederes de tot Catalunya es manifesten pels carrers de 
Barcelona per tal ¿"esperonar faceto lesgisiatrva del Parlament En el document 
lliurat al President Macià, i subscrit per 240 seccions locals de la Ur, s'afirmava 
• ..l'activitat del poder pubic en radopoo de mesures i la promulgació de lleis 
adients resuda duna lentitud desesperant, el maten per alt agneultors en general 
que per ato que cretem que la revolució necessària en els moments actuals és 
possible sense arrisar a la violencia material.* Tanmateix. l'Erc. plena de 
contradictors i de pcabaraBes internes, fuig d'estudi 

L'estiu de 1933 un aire cop la coHita és a punt i encara no s'ha arribat a un acord 
satisfactori pel discutió seu repartiment. La Ur, amb la mosca tm% l'orella, demana 
• i cap de Pere Mies conseta' d'Agncuitura i dirigent de la Unió de Sindicats 
Agricoies. El President Macià no du pruna però Míes ¡uga fort i presenta la dimissió 
arrossegant dies desoris al Conseller en Cap Cartes Pi i Sunyer La erts és oberta. 
Malgrat guanyar poseions et sector més moderat de rErc en la reestructuració del 
canteas la cons#%na d'Agncuitura passa a mans de Joan Ventosa ¡ Roig, conegut 
per les seves simpaties amb la Ur. Aquest fet facilita de nou les relacions entre l'Erc 
i la Ur de cara a tos ttecoom de diputats a Corts del 19 de novembre de 1933. 
Catvet es presenta a les llistes de t*Erc i Aragai reciten. Ambdós surten eiegits 

El desembre de 1933 a despit de rErc, i« Ur fa ¡ateta amb les ets partis i 
sindicats obrers bo i signant la crida a favor de r Aliança Obrera. D'aquesta manera 
palesa, malgrat no mtegrar-se definitivament en el moment de la seva constitució 
e( març de 1934. una vocació inequívoca d'intervenir directament en la pottíca 
catalana amb un perfil propi. Una actitud que es consolidarà durant ta repressió 
arran dels fets d octubre de 1934 i que es manifestarà púMcarnent en el moment 
de confeccionar ta candidatura del Front d'Esquerres i, no cal dír-rto, a parar de la 
revolució amb a parttppaaó directa en totes les institucions de govern. 

Les condicions derivades de la repressió del confíete social i el protagonisme de 

la Unsó de Sindicats Agrícoles durà la Ur a transformar les seccions sindicáis m 
sindicats agredes-cooperatius tot seguint f exemple d'Argentona 

*Aixl fou com, dur?!* el bier»* negre, en què la repressió de Gü Bobies 
impossiiitava una acció sindical en gran escata, es dona la consigna que cada grup 
sindical es doblis d'una cooperativa açncoia que realizes en comú tos operacions 

de compra i venda. Attó era tant o més necessari per quan existia a Catalunya un 
moviment sindical agrícola tfonentaaó burgesa (es refere» a la Usa), el qual, per 
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procediments gens acostáis a tes idees de cooperació i tf emancipació, i sí mol a 
les del caciquisme, pretenia adquirir l'hegemonia dels interessos economics dels 
passos"- (TERRA LLIURE", desembre 19*7) 

D'aquest procés neixerà la Federació de Smo jats Agrícoles. Paral·lelament, la 
Ur, en la perspectiva de millorar la prestació de serveis constituirà la Mutualitat 
d'Accidents. Al mancat del Born de Barcelona instal·larà una parada de venda dels 
productes del camp A \/iiatranca del Penedès bastirà una Central Vinícola 
Cooperativa, a la qual s aonenran tot seguit els cellers de Vilafranca. Les 

Cabanyes, Llorenç del Penedès, Casteitoisbai. Porrera i Vita-rodona. Cal destacar 
ets contactes que tractarà aquesta Central Vinícola pm a l'exportació de vi a 
Txecoslovàquia. Atxí maten, posarà en peus una cooperativa de consum. Tota 
aquesta activitat económica i cooperativa 1 permetrà «xemptar la seva base social 
La Ur, sens dubtes, es protesscnaiitza perd, tanmateix no abandona la lluita 
social. Ans al contrari, crea esoecácament una Secció Social per a tot alto que fact 
referencia a la Hurta sindical * poirtca En la seva direcció destacaran els elements 
Woqutstes amb Padró al capdavant. A parer del febrer del 1938, el protagontsme de 
fa Secció Social crea perd els dirigents de l'Erc ïmn begut oi . l'abril de 1936. 
Amadeu Aragat, desplaçat de les tistes electorals i arraconat dins la Ur, intentarà 
passar a i ofensiva organizan: un miing a Martorell La direcció de la Ur 
desautorizará racte i, durant el Congres, t i maten Aragat (47). 

Ei l Congrés de la Ur s'obrí t i dia 1S de maig de 1938, a la sala d* actes de la Untó 
Cooperativa Barcelonesa, amb i assistència de 250 delegats en representació de 
les <x --centes cinquanta seccions i vint-.-anc mi afiliats (48). A la n i , al local del 
Cada, tingue lloc l'assemblea ordinària de la Secció Social. La radiografia temtonai 
de i'organitzaoó continua palesant «I pes de tos zones vitrvmcoies Del 1933 al 
febrer de 1938, podem observar una consolidació de tos comarques tradicionals -
Maresme, Vates, Anoia, Bages, Baw Llobregat, Penedès, Tarragonès i Alt Camp-1 
una més gran extensió a les comarques penfènques del rovell de l'ou: Osona, 
Solsonès, Segarra, Conca de Barberà, Baix Camp i, fins i tot, Terra Ala. 

L'editorial del numero doble de "LA TERRA* (t-VI-1936). que reprodueix els 

debats i resolucions del Congrés, subratlla ei caràcter d'organització de classe, els 

seus objectius transformadors i la voluntat de contribuir a la untat de les forces 

socials de classe: 

"Caldrà tenir present, també, que la Untó de Raoassaires e. una organització 
obrera de classe i que, per tant, sobretot després del Congrés, ,a no serà possible 
mantenir deliberadament contusions sobre la naturalesa i et caràcter dels seus 
procediments i dels seus objectius. Fidels als principis que situen fa seva activitat 
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social en la lluita de classes, la Untó de Rabassaires actuarà constanment amb 
trinca oposició amb la class* burgesa i amb tos institucions polítiques que. 
permanenment o circumstancialment. represe.Ttm els interessos d'aquesta classe. 
No serà. tampoc, possible, per tant, /oler exigir de ta Unió de Rabassaires certes 
actituds ni compiaenets que, sí bé són bones pm a sortir d*un oomproms, 
representen sempre una traïció ato pnncipis i un allunyament indiscutible dels 
objectius que propugnem (...) 

Es absolutament inc ispensable arribar amb major urgencia a una articulació total 

de les forces obreres catalanes, i la Unió de Rabassaires, conscient de a 
trascendencia enorme que auò significaria per a la vida social del nostre país, i 
conscient també de tes seves pròpies possibilitat', es declara des d'avui 

fermament disposada a treballar incessantment perquè aquesta articulació sigui 

possWe". 

EI Congrés rectoria solemnement ai President Companys la reposició de a 
totalitat dels pagesos dtsnonats l*LA TERRA*, ei i5 o* juny, publicara tot un llistat 
elaborat per la Secoo ítoctai dels pagesos que encara no nan estat reposat si l les 
quanttats que efe preptetans obligaren a rr¿t©mar i pagar indegudament ais 
conreadors durant t i tm*rm negre. Recordem j u * aquests eren ete dos punts claus 
introduís per la Ur en iH pacte electoral de» Front d'Esguerres. L'onze de juny es 
promulga el decret que obliga ets propietaris a retornar i pagar als pagesos les 
terres i tos parts retingudes indegudament 

Els càlculs efectuats per la Ur. exclusivament a partir de tos seves seccions. 
situen la quantitat global prop dels zmc milions de pessetes. La Ur demanarà, 
voluntàriament, és clar, el l*j,*a:f*ni als beneficiars pel decret del 10% de l'import 
total a cobrar per tal de bastir un Casal a Barcelona, El profecte del Casal, obert a 
tots els pagesos catalans, és encisador ja que contempla la insta! laoó d'un hotel 
de tres peos, amb cinquanta Habitacions "econòmiques i nigteniques*. un 
restaurant, un cafè, tos otoñes de les Seccions de la Ur, una sala d'exposicions de 
productes agrícoles, una sala de lectura i biblioteca 

La Ur, sens dubtes, ha canviat. Ja no és el sindicat dels rabassaires sino el partit 

agrari, deft pagesos catalans. Fins i tot "LA TERRA" canvia la legenda i surt com a 
•Portantveu dels Trebafladors del Camp de Catalunya" Josep Torrents, un dels 
més ferms defensors de l'articulació de la Ur amb el projecte tfuntteació obrera, 

proposarà una adaptació de la lletra de "La Internacional": 
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LA INTERNACIONAL RABASSAIRfei 

Amunt obrers i raüassatfes, 
amunt al cat dt llibertat, 
3recem la nostra enseny a roja, 
da lustca i d'igualtat 
Els tirans de tota la tarta 
at cri dt piarra dtitfontm, 
1 MbOftant flttt • ffWttfM, 
Its mar» obrtrtt wtrtnytm. 

De ta lluita final 
t i nostre himne serà 
un cart dt lustcia 
qui t i patita salvará. 
De ¡a ¡luita final 
el nostre himne sera 
l a Initmacionar 
que el poce salvara. 

Tirar», caces i ¡nulas. 
el pobla ia no en vol cap mes, 
cremem tot seves Ms escrits 
junt an* tus par samprt més. 
implantant t i nos&t comunisro» 
roig dt wte i l t»rtal 
i trenquem dels tirans la M M 
que lliga t l pobla explotat 

De ¡a lluita fmal 

("LA TERRA". 1-VIH936) 



A darreries del juliol de 1936, surtirán cas el front els primers camions plens de 
raoassaires. amo (aixes i espardenyes, els punys dosos, sota Its banderes 
verdes-vermetles, distintives de la Ur, i, potser, cantant resmeniada internacional. 
Això si. de fusells i municions ben poques Semblava cosa de tres dies I la gresca 
i el dolor, duri trenta mesos. 

El nou ciima generat arran de la victòria del Front d'Esquerres i la protecció social 
assolien amb la celebració del Congrés permetrà i extensió de ta Ur per tot 
Catalunya En aquests mesos previs al 19 de |ul»ol es constituiran a les comarques 
gironines com a estructures orgàniques de la Ur, la Federació de Santa Coloma de 

Fames, la Federació Agrària de Torroella de Montgrí, el Sindicat Comarcal de 
Banyoles, la Federació Comarcal d'Olot, la Federació comarcal de Girona i la 
Federació de Sndtcats Agrícoles i Cooperatives de l'Empordà. A tes Terres de 
Ponem as produirà la integració de la Unió de Conreadors de la Terra de Lleida 
sindicat creat per t'Erc) i es mantenen 'relacions cordíaiissimes* amb la Upa de ta 

qual és secretan 'el nostre bon amic Garsabal". A m comarques mendíonais són 
en vtes de tormaaó les federacions del Banc Ebre i de Falset. 

La Ur gaudirà d'una posició privilegiada en els òrgans de govern i les institucions 
durant la revolució. Josep Torrents serà el representant de la Ur en el Comitè 
Central de Milcies Antifeixistes de fuNot a setembre de 1936, Josep C ai vet ocuparà 
«Werrempudamertt la conseiena d'Agricultura i Pau Padró presidirà, a partir del 
setembre d# 1937, ei Consell d'Agncutura. Paral·lelament, la Ur participarà tn el 
govern de la mafona d'ajuntaments i esdevindrà el pal de patter de la Fesac. Tot 
plegat H donarà r hegemonia sindical al camp català. 

El desembre de 1936. l'hegemonia de la Ur és completarà amo la integració 
definitiva de la Upa i absorció de ta Usa. De la fusió de "LA TERRA" i "PAGESIA", 
òrgan de la Usa, sortirà "TERRA LLIURE", amb respecrficaaó, però, de portaveu 
de la Ur i aires conreadors del camp de Catalunya En el primer editorial de la 
nova publicació es reafirma, malgrat la centralita! económica de ta Fesac. la 
voluntat inequívoca de díngtr la revolució al camp català: 

"En constituir-se la Federació de Sindicats Agrícoles de Catalunya la U.H. deoca de 
realitzar les funcions econòmiques que s'havia ¡mpotaat(...) Ara la U.R. toma a 
ésser una organització sindical. (,Pm a lluitar contra els propietaris^ preguntarà 
algú. No, per a orientar la manca de la revolució al camp. (..) Una reforma agràna o 
una revolució en el camp, no pot Imitar-se a solucionar t i problema social i deaar 
de banda els altres problemes -tècnics, econòmics i potties- que són tan o més 
importants que aquetts 
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{La Un Vol ésser el guia de la revolució ai camp la sevarnstòna i tes cinquanta rrol 
famílies agrupades 

ato seus rengles ii donen una autoritat ¡ndscutWe per a prendre la "iiatatrva." 

Les xifres d'afiliaoo de la Ur s inflaran, és ciar, per raons poltiques o de quotas 
de poder. Quan hom posi en dubte ratrtoucW sistemàtica de la conseíerta 
d'Agricultura a ta Ur, es replicarà amb vehemèncMi que la Ur compta amb "120.000 
famles pageses, que representen 300.000 ó 400.000 camperots* ("TERRA 
LLIURE", 15-V-1W7). A partir de julio! de 1937, TERRA LLIURE', començarà a 
publicar penodcament. en un intent de contrarestar els llistats confederals, la 
alació de les noves seasons tocáis que es van constituint arreu de Catalunya, 
principalment a la Terra Ferma i a les comarques meridionals. Tot amb tot, les xifres 
més fiables son les donades, el plíoi de 1937. per Víctor Colomé, és a dir, unes 
500 seccions amb prop de 85.000 afila». 

El creixement per tot de la P«-Ugt, a l'ombra del Psuc, esdevé una amenaça per 
i hegemonia sindical de la Ur, la qual reaccionarà defensant amb ungles i dents la 
seva identitat i, sobretot, la seva independència. El Psuc, »n la seva Conferència 
Naaonai del juliol de 1937, decidirà rugar sindicalment al camp les dues cartes la 

de la Ftt-Ugt i la de ta Ur. Aquesta, recelosa, introdueix una esmena, el mes de 
setembre, en els nous estatuts de forganització, que prohibeix la doble afiliació 
sindical. L afiliació a la Ur, doncs, será íncompatWe amb la de qualsevol altra 
sindical agrària. Era, si més ne, una mesera per a trenar rascens, fonamentalment. 
de la Rt-Ugt i evitar ta compjïitrvitat sindical 

Les relacions entre la Ur i d Psuc -un cop el F"suc hagi renunciat a l'absorció de 
la Ur i aquesta hagi acceptat et paper del primer com a pal de paller de la revolució 
seran estetes i reeixides. Tanmateix, davant les insinuacions formulades pel Psuc, 
en els seus documents i a cau d'orella, al volara del peril -contra la concepció del 
partí unc del proletariat- que suposa f existència d'una Ur amb característiques de 
partit agrari, la Ur decideix agate el bou per les ban/es í fer publica la seva posició 
a través d'un editorial de "TERRA LLIURE*(30*;<-37), sota ei ttoi; "Que és la Un» 
de Rabastaires?". 

"Quan una organització està composta per una massa imponent, té una història 
d'anys na portat í realitzat encara una labor «rrtportantíssíma. és tenir ganes de 

perdre els temps discutir que és*. 

l segueu recordant el motiu del seu neixement: 
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l e s mateixes paraules de Lluís Companys que han estat citades per a demostrar 
(?) que la URC històricament ós un partit poilfc, diuen KM ei contran. "Calia -diu 
ell- que els treballadors del camp tinguessin un organisme que els comprengués i 
que. sense ésser del tous de rinstitut de Sant Isidre, no tos tampoc del tipus que 
en les ciutats s havia imposat amb caire morbos i d'una violència endèmica i 
extraordinànament penl·losa" El qual diu ben clarament que cala que la Unió de 
Rabassaires no los un sindicat reaccionan com era el de Sant Isidre ni extremista i 
terrorista com eren alguns sindicats de l'any 1920" 

Largument contra l'afirmació de la Ur com a partit polite es fonamenta en el 

caràcter exclusivament pagès deis seus membres i, per tant, seria absurd un partit 

poltic format només per pagesos. 

1 en ta composició de la Unió de Rabassaires trobem l'argument més rotund i 
¡ncontroverttJle contra qui vol que sigui un partit polUc. Pm més combinacions. 
fiUgranes i equilibns que es taon amb la Unió de Rabassaires. sempre existirà un 
punt immutable, impossible de fer desaparèixer 9 de modificar: que la Unió de 
Rabassaires i s una associació de conreadors catalans 1 de res més que de 
conreadors, en la qual no pot figurar-hi ningú que no sigut treballador de la terra*. 

Bé, pordna ser un partit agran'' De fet aquesta és la mare dels ous de la 

controvèrsa. Aquí rarrjumtntaaó és més feble, p que. essencialment, es limita a 
rebutjar el model de partí agran reaccionari. 

Tormar un partit agrari ostguí recolzat en els camperols, no féu Dolus a Àustria i 
també no intentà la C.E.O.A. a Espanya. En els tocs on el proletariat es mostra 
altament avançat i revolucionari, la reacció mira de recolzar-se en els treballadors 
del camp socialment endarrerits Això podia fer-se a Austria 0 per terras de 
Castella, però no a Catalunya on la massa pagesa està també socialment 
avançada, gràcies en bona part a la Unió de Rabassaires que sempre s oposarà 
que el camp serveixi a la reacció Per això causa sorpresa que el qui es vol 
presentar com un esforçat paiadi de la col·laboració entre la ciutat i el camp, partí 
de la Umó de Rabassaires com d'un partit polite agran, després d'haver dit: 
"DoMuss aprofità el divorci entre els obrers del camp 1 de la ciutat, i es llançà contra 
ets segons amb el beneplàcit dels onmers per ofegar amb la veu dels canons, el 
moviment ailfcerador de la autat" 

Al capdavall, pstïica la seva protecció social en la vida publica catalana com a 

necessitats del moment històric. 

D»*KJ 



"Es tan for? t i caràcter social de la Unió de Rabassaires, que sempre es veu obligat 
a dir hi ¡el Psuc) partit socjaJ-poUic Tomem a trobar un ¡oc de paraules L'obra 
social pertany fundamentaiment m sindicáis, la política, ate ot i t is; leconómica a 
les cooperatives I és contondrei barreiar lamentablement les coses partir de 
partits scoals-poUíCS i altres combtnaaons per a snredar ta troca. 

Cert que tota missió social no pot desentendre s de ta políca. com la potoca no 
pot deixar de panda ei camp social, sense que pm això et confonguin '• 
rttressos particulars d'una protessió amb els generate duna nació Per a > .a 
Unió de Rabassaires, no ni na estat ¡ndrterent la Monarquía í la república, sis 

Governs d* dreta i ets d'esquerra, ei feixisme ¡ t l Front Popular. La táctica més 
elemental H imposava ajudar a enderrocar la Monarquia t implantar la República, a 
vèncer la reacció I a ter predominar les «squerres, a combatre el feixisme i a 

mantenir el Front Popular. Aires entitats smdeate, culurate o esportives han 

intervingut directament o indirectament en situacions polWques, serse que per aeró 

ningú no els na de discutir ara llur carácter fundamental i bàsic...* 

Així, doncs, la Ur seria essencialment un sindicat agran i arcumstanciaiment an 

partí agrari. Pmò hom no és defineix tant pel que diu ésser sinó pel que realment 

fa. Tot fa pensar que la finalitat d'aquest discerniment conceptual té mes a veure 

amb una /©luntat de curar-se en salut davant el Psuc i no posar-li brosw ai 
Deure que no pas amb seva activitat pübica on, si mes no. ¡essència í a 

arcumstánaa són indestriables. Són moments, és dar, efaqueís catalogats com a 

històrics. 

Els nous Estatuts de la Ur, registrats #1 18 d'agost de 1937. formalitzen la 
composició del Comiè Central a partir d'un representant de cada comarca, cosa 
que venia sent norma habitual El Comitè Central es reuneix, ordinàriament, cada 
dos meses i es dota d'un Conseí Executiu format per un president i quatre 
secfitarts: d'actes i relacions, a'agitació i propaganda, administratiu i d'organització 
«tenor El nomenament, aai com substitució, dels memtores dtl Comitè Centra! era 
competència de tes Federacions Comárcate i cata per a ser <tiegtt portar quatre 
anys com a mimmdafüiat a l'organització 

A darreries del mes d'octubre de 1937, m ta públic el primer llistat de membre» 
del Comitè Central elegits, sens dubtes el nucM dirigent,: 

Maresme Josep Calvet (Argentona) 

Baix Penedès Pau Pactà (El Vendrell) 

Alt Penedès Pau Baques ^Subirats» 
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Baix Llobregat Joan Bertran (Gelida) 

Aneit................. Josep Bui (Piera) 

Vallès Occidental . Jaume Qrau .Pins del V.) 

Vallès Onentai ., Feliu Tura (Molet del V.) 

Osoni................. Pwm TurtpMMi (Vic) 

ARCamp Josep Toldrà (Wa-rodona) 

Ei primer serta eiegi President i ets quatre següents secretar» (49). 
Posteriorment s'ammtn incorporant; 

Bages................. Francesc Brunet i ComaSonga (Vilatorrada del 

Cardener) 

fllsera d'Ebre. Jaurr.» Ator«so i Alger© (Mora la Nova) 

Terra Ala...,,...,.,. Míojuel Gi i Mentwdo (Horta de Sant Joan) 

La Selva......... Josep Turan i Mir (Farners de la Selva) 

At Empordà..., Francesc Pujolà (Rguerei) 

Barcelonès.... Cetesti doaca i SaivadonGramaneí del Besos) 

Tarragonès Francesc Paris»AgràsíTarragona) 

Bergada.. Joan Faro i Seuba {La Validan) 

Priorat............... Jaume Fortunado i Antic (Marçà) 

Segarra............... Josep Vives i Puig (Cervera) 

Urgen. Francesc Mam» (Tàrrega) 

Joan Comorera haurà de reconèixer, el mes de desembre de 1937, davant el II! 
Congrés de ta Ugt de Catalunya: "La més torta organització camperola a Catalunya 
és la Unió de Raba·sai'e·". a gener de 1938. TERRA LLIURE* es congratula de 
y difusió de 90.000 exemplars (u per afilat). La comarca de l*At Empordà i de La 
Serva nan assolit federar a cinquanta í vint «-ees seccions, respectivament. El ple 
del Comitè Central del 3 de març de 1938 parla de més de « « comarcals 
constituïdes Ei protagonisme dels (oves en l'organització i direcció de la Ur ens la 
dóna la noticia de la incorporaaó de mols membres del Comitè Central al front, 
pnnapaJment a parar del mes de maig de 1938. 

¿3*30 



Amb l'ocupaoó militar de Catalunya per part de l'exèrcit del general France 
s meta una nova etapa de l i Ur marcada per ta repressió, personal i col·lectiva, 
rex*, la HuMa contra ei nazi-teixisme. els camps de concentració i d'exterminí, 
Potser cap orgnitzactó catalana hagué de pagar una contnbució de sang tant 
elevada. Potser ningú com ets pagesos patiren ta dissort de la separació de la 
patna. o t ta terra conreada. La majoria restaren a raguait a l'aitre costat dels 
Pirineus Alguns dirigents aprofitaren ravmentesa i traspassaren rAtlàntic tot fugint 
dels estra.'ls <1e ta guerra, D'aquest nhi rtaguren que, amb diners provments del 
fore de la Ftsac, muntaren una fàbrica de sabó a Colòmbia. D'altres la situació «ts 
vingué costat amunt i no se'n sortiren. Josep Torrents acabaria suctíart-se, l'any 
1943, a l'hospital de dements de l'Havana. 

El 10 de juny de 1945, KM just acabala ta confrontació bélica a Europa, tingué 
ttoc a Perpinyà, al mati ai cinema Família i a la tarda a la sala Aragó, una 
assemblea de membres de ta Ur que es trobaven a França. P re t t fw i racte Pau 
Padró, Pau Baques í Josep 8uí» del Consel Executiu; Feiu Tura i Francesc Brunet, 
del Comitè Central; i Cèsar Borras, Sebastià Garsabati i Ramon Mas, de la 
comissió organitzadora L'assemblea aprovà per jnar.im*at una resolució 
presentada per Sebastià GarsabaH í Cristòfol Rebut que deia; 

"Ets sota-signants degudament documentats de què Josep Cafvet, ex-conseller 
d*Agricultura de la Generalitat de Cataiaiunya na cursat telegrames al President 
iria i a dirigents dels partis pòrtics en nom de la U R.C.. demanem a r Assemblea 
desautoritzi a ratudi senyor car considerem que no té dret a continuar detectara la 
representació de la nostra organització, merttres no riagi donat comptes de ta seva 
anterior conducte moral i no sigui de nou autoritzat pels aliats de la U.R.C.* ("LA 
TERRA", Nova época, 6-IV-194S» 

L'Assemblea reafirma el programa aprovat en el I Congres i ei manteniment de la 
«dependència de i organització de qv isevoi partí poltíc, així com la legitimitat 
deis organismes elegits l'any 1938 i concretament del Consell Executiu format per 
Catvet Padró, Baques, Bertran i Buit (50). Josep Calvet, doncs, serà desautoritzat i 
amb ell §l represenant de la Ur, Armengol, en ei govern català. Així mateix, donada 
ta convivencia de diferents opaons potttques dins t'organtzació, la Ur s ofereix com 
a interlocutora dels partits per tal de facilitat ta unitat política dels antifeixistes i 
expressa ei desig de que el President tria nomeni un govern de la Generalitat amb 
la presència de la Ur, la qual serà decidida pel Consell Executiu de ia propia 
organització 
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El dia 6 d'abril da 194§ sortirà i t primer número d t "LA TERRA", nova època» 
editada a França, on, al costat d t tot resolucions da l'Assemblea d« Porpinya.es 
publicara ets punts de referència da t'orgartizació en més da trama Departaments 
francesos. Pau Padró i Josep Carles dat da Prades, tindran cura de la 
correspondència i administració del periòdic, respectivament La cotització dels 
afiliats de la Ur s estbieix en 20 frares. 

Des d# its planas da *LA TERRA* es ncordarà ets companys víctimes dt la 
barbéne rtazMetxista, la nistòna de la L> bo i polemitzant amb diferents opinions 
(Feliu Ro«g reptarà rarticfe de Camps i Arboix l a qüestió aparia a Catalunya*, 
publicat, el juny dt 1945, a la revista "QUADERNS", d t Perpinyà) i slrformarà tant 
dato esdeveniments de l ' a i i com de riritrior. El mes de maig de 1946, el 
President iria nomena un Govern de la Generaiiyt format per Pompeu Fabra, 
Cartes Pi i Sunyer, Joan Comorera. Antoni Rovira i Vtrgtl, Josep Carner, Manuel 

Serra i Morat, Francesc Parweflo aquests dos darrers ben aviat presentaran la 
seva dimísió» i Pau Padró, en representació de la Ur, Un altre cop, gairebé com 
sempre, ei moment historic determina la funció d t partit agrari de la Ur. 

L'any I945,«a Ur es reorganiza a (interior i constitueix 

un comitè provisional a Barcelona fent circular "LA TERRA" Aquesta farà esment 

del clima de terror en què vw el camp català sota t l franquisme, je la requisa per 
part de la Cns dels béns de la Ftsac, i dels caos econòmic que dóna peu a 
l'estraperlo i l'especulació. La Ur valorarà mot possitrvament l'abstenció dt tes 
zones 'abassaires en ei referendum del sis dt juliol de 1947, ja que mentre a 
Barceiona-Cfutat les abstencions sumen 133.947 a Barcetona-arcurrecnpció són 
78.508. Concretament: al districte de Vllalranca d'un cens de 36.532 refusen 
participar 10.188. el 29 par cert. Deu n'H do! Sobretot tenint en compte que els 
col·legis electorats han estat instal·lats en tes fleques i botigues de queviures. 

El maig de 1948. "LLUITA", ei portaveu del Psuc a França, publica una crida als 

^abassaires. signada per vurt dingems d t la Ur, entre eNs quatre delegats 

departamentals Ramon Mas (Auda), Pau Rovira (Haut-Garonna), Pere Santacana 
Serna! i Miquel Colat (Gironde), convocant tos a una assemblea a Tolosa, El 

Consell Executiu posarà el ert al cel i desautoritzarà l'anomenada "Assemblea de 
Tolosa' com yna maniobra del Psuc de manipular i controlar la Ur Les ertíques es 
centraran fonamentalment en Evarist Massip. tx-dWgant d t la Ftsac a la Segarra, 
col·laborador habitual de "LA TERRA", i secretan agran del Psuc. 
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La majoria dels dirigents rabassaires faran costat al Consell Executiu, 
principalment a la figura de Pau Padró 1 "LA TERRA" 'juny de 1946) publicarà un 
manifest de recolzament signat, a més a més dels tres nnembres del Consell 
executw, per' Cnstòtor Rebufl, Cesar Borràs. Francasc Brunet, Joan Bosch. Jaume 

Fortunado. Pert Puig, Jaume Cortártela, Joan Bald*» Romà Planas, Jaume 
Saltés, Sebastià Garsabaii, Josep Baques, Ramon Pons» Francesc Mateu» Josep 
cmm, Joaquim Cutí. Josep Solé i Gregcn Btosca 

Tot í què lestiraoot del Psuc només armseça Ramon Mas del Comitè Central 
raoassairi, o gent de vàlua com Feliu Roig. assolirà trencar la Ur i ferir-ta oe mort. 
La llarga n i franquista se'n ocuparà de tirar li teta al damunt. Tanmateix, l'esperit 
de la Ur nttnaaara a començaments de» anys setanta amb la fundació de la Unté 
de Pagesos Pero, anà» ia son figues d'un altre paner. 
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SECIQNS LOCALS De LA UfflQ D£ RA BASS AIRES (1933*36) 

ANOIA. 

A) La Beguda Arta. Ei Bruc del Mig, Cabrera d'igualada.Calat. Capellades. Carme. 
Castellolí. Copons, Els Hostalets de Pie-rota Jorba, La Llacuna. St. jaume 
OttoUvtfM. Si l . Marta da Mírales, Si. Marti de Tous» Montmaneu, Odena» Orpí, 
Piara, Pobla de Claramunt Ela Pratt da! Rai, ¥a*»na, Wanova dal Camí 

3; Argençola Bellprat, igualada. Matara, Masquefa. Vacuna. 

ALT PENEDÈS. 

A) Avinyonet, La Bleda, Les Cabanyes dat P., Castalví da la Marca. Font-rubi, 
Gelida, La Granatía,Ljw*r«, Llorenç dat P.. Medíon?, Grdai Pacs, Pla de Penedès, 
Pontons, Putgdàtoer; La Rápita. St. Cugat Seagamguas. St. Jaume de Moja, St 
Joan da Medtorsa, St. Llorenç dUortont, St. Qumtf da Mttí»na,Sta Fe dtt P, Sta. 
Margantía i els Monjos, St. Martí Sanoca.St. Miquel d'Oterdoia, St. Pau tfOrdai. 
St.Pere de Riudebítiei, St. Sadurní d"Anoéa, Subirats, Torrelles de Poa-Cuscunyà, 
VBalranca def P. Vilobí del P.. 

B) L'Aiboçar d'Avinyonet. Guardiola de Font-rubi, M©ta<Otèr- dota). Torretavid. 

BAGES. 
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A) Artés, Balsareny. Caites, Callús. Cardona. Castellgalí. Fals. Fonollosa, El Guix. 
Horta d'Avinyó. Manresa. Mota, Mo- niatrol de Calders. Navarcles. Navars El Pom 
de Vilorrara. Rajada!, Rocafort de Bages. Sallent. Si Cnstòfoi.St Feliu Sasserra, 
St. Fruitós de Bages. St. Mateu de Bages, St. Sal- vadcr de Guardiola, St. Vicenç 
de Casteilet.Sta Marta d'Oló. Santpedor, Súria. 

B) Avinyó, CasttHoí dat BOIX, L'Estany, St Asan d i Via- torrada, St. Martí de 
Torroella. Talamanca. 

BAIX LLOBREGAT. 

A) Abrera, Begues, Cerveló, CoObató. Corbera da Baa.Coíbe-ra da Dalt. 
Esparraguera, Martortí.Moms d t Rai. Olesa da Montserrat. La Palma da Cervelló. 
El Papiol, St. Boi de Llo- bregat. St Climent dt UobragatSt. Esteve Sesrovires, St. 
Feiu de Llobregat, St, Joan Despí, Sta. Coloma de Carvaió, Torrelles de Llobregat, 
Tórratelas, Vallirana. 

8) Gavà, St. Andreu de la Barca, Sta. Maria de VHatoa. 

BARCEI ONES. A) Badalona i Sta. Coloma de Gramanet. 

BERGUEDÀ. 

A) Avià, Berga, Borredà, Casserres, Gironella, Olvan, Putg-rttg. 

8) Sta. Marta de Mertéa, Viver i Ser/atea. 
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GARRAF. 

A) Canyelles Castellet. Cubelles, Olesa de Bonesvalls. St. Pere de Ribes. Vilanova 
i la Geltnj 

8) Les Massuques de Casteile» 

MARESME. 

A) Atete, Argentona, Canet de Mar, Malgrat, Mataró, Orrius» Premià de Oal, St. 
Pol, Teià. Tiana, Tordera.. 

3! Cabrits, Galeta, St. ¡scie de Vallalta 

OSONA. 

A) Uussà. Prats de Lluçanès, Sí. J»iüà d t Vilatorta, 

B) Balenyà, Otosi de lluçanès,, Oristà, Or*, Perafita, St. Boi de Lluçanès. St. 

Bartomeu de Grau, St. Marti del Bas. 

VALLES OCCIDENTAL 

A) Barberà del V, Caldes de Montbui, Castellar del V., Cas- teilbtsoal Cerdanyola, 
Creu AJta(Saijadei), Moot-cada i Rei-xac, St. Cugat del V, St. Llorenç Savall, St. 
Quirze de Ter-rtssa, Sia. Perpètua d t Moguda. Rellinars. Ripollet. Rubí, Sabadell, 
Sentmenat. Terrassa. Vacarisses. Viladecavalls. Us tren. 
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B)GafUfa 

VALLES ORIENTAL 

A) L'Atmeila del V., Cas;eitterçoi. L i Gamp, Granollers La Llagosta, Moiiets. 
Montornès del V, Parets, St. Eulàlia de Ronçana 

S) Cafdtdtu. La Roca dat V, SI. Fost da Camptantates. 

ALT EMPORDÀ. 

A) Espolla. Llança. Viapjip. 

8) Campmany, Pau. 

BAIX EMPORDÀ. 8) Utaatrat. 

GARROTXA. A) Laa Praaaa. 

RIPOLLÈS. 8) Lat Liotas. 

LA SELVA. A) Anglèa. Blanat, St. Coloma da Famars. 

LES GARRIGUES. 8) Fuaada. 
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NOGUERA B) Vilamajor 

SEGARRA. 

A) Aguilar de Segarra i Guissona 

3) Bioaca, Sant Anted SI. Ptre deis Arquéis, Talavera. 

SEGRIÀ. B) Almacelles. 

SOLSONÈS. 

A) Clariana dt Cardener. 

8) Lladurs, Llobera, Nave*» Glut, Pinós, El Pinti, Riner. Solsona. 

ALT CAMP. 

A) Aiguamúrcia, Alcover, Aló, Bràfim, Cabra del Camp, Matí- torenç,Nules, Les 
Pobles tf Aiguamúrcia, El Pont d'Armentera, Puigpelat, Rodonyà, Santes Creus, 
Valls, Vïa-iwtona. 

8) Figuerola del Camp, Montferri 

BAIX CAMP, 
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A) Casteitvell del Camp l La Serta del Camp 

B) I'AWscar, Monftrto, Reus, Riudoms. 

8AIX EBRE. B) U Cava. 

BAIX PENEDÈS. 

A) Atunyana, t'Artorç, Bateíta Bit&at del P. Calafell, Ueger, Juncosa da 
Mofltmal, Papioiet Tamant. B Vend»!. 

B) Banyeres del P., Cum, El Mootmel, SI. Jaume dels Do-mertys. 

CONGA DÉ BARBERA. 

A) Blancafort, Pira, Rocafort de Queralt. 

B) L'EspJuga de FrancoM. St. Coloma da Quera!, Sarral. 

PRIORAT, B) Porreta 

RIBERA D'EBRE, A) Benissanet. 
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TARRAGONÈS. 

A) Bonastre, El Catllar. Creixell. El Morell, L i Nou de Gaià, Els Pallaresos. La 
Pobla ae Montornès. Roda de Barà. Salomó. La Secuita. Tarragona.Torredembarra. 
Vilallonga. 

8) Aftafula. Constant!, Eh Garidells, Perafort, La Pobla de Mafymtt, Vïla-seca, 
Vesoella ce Gaià 

TERRA ALTA, 

A) Corbera d*Ebft i Gandesa. 

B) Batea, Prat d t Compte, Viaiba dels Arcs. 

FONTS: A) 1A HUMANITAT", 15-IV-1933. El llistat és de tos 240 seccions d t la Ur 

que v» ' subscriure t i manifest lliurat al President Macià el 14 d'abnl de 1933. 
Vegeu A. BALCELLS, 1968(1983). pp. 425-430 {Hi han alguns errors en la 

cistftbu-cio comarcal) 

B) *LA TERRA", 1-VIM 936. Publica el fUstat de 23? tocaii-tats amb tes quantitats 
que tis pr»4 «taris oblaren a re- tomar i pagar indegudament als conreadors 
durant el titm% negre. Tal com mdica el mateix periòdic: "L'estadística ha estat feta 
únicament entri les seccions locals que el 16 de febrer d'enguany figuraven dintre 
de la UNIO OE RABASSAIRES" 

Hem optat per transcriure aquelles seccions que no tren presents a la llista A. 
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* Emara podríem afegir St Vicens CaWers(Baíx Penedès) i Ltoà(?ri©rit) 
cúnstiWfctes el 1931 3egons el registre d'As-soctarions del town CW de 
Tarragona. 

EXTENS d§ la UNIQ <te RAJAS5A1RK (1937-38) 

SEGRIÀ - Els Alamús, ¿ïbctàrrec, Alcoletge, Almenar, Archs (Lleida), BetMloc 
d'Urgell, Corbins, Golmés, Uarde- cara, Maials, Montoliu de Lleida, Seròs, Soses, 
Vilanova d'Alpicat, Olestria(Sidamoni, Puigverd de Lleida i Ros- seitó ce Segrià. 

LA NOGUERA - Abesa, Alfarràs, Balaguer, Bellcaire d \ - l Camarasa, , La 
Portella, Térmens, Torrelameu, Ventoses, Pirortia de Riato, ^utzèni, Preixens, La 
Sentiu de Sió, Gs de Balaguer i Montgai. 

L'URGELL Agramunt, Belianes, Castellnou de Se&ia, Tàrrega, Valtoona de tes 
Monges, Vila Tova de Bellpuig, Vallverd d'Urgell.Anglesola, La Fuliola, ¡vars d'Urgell 
¡Malda. 

LES GARRIGUt S • Borges Blanches, Juneda, Ei Soleràs, La Fto-resta. Els Torms, 
Torregrossa i Viiv«a. 

LA SEGARRA - Vallfogona de« Riucorb, Massoteres, Tórretela Ftorejacs i Torà de 

Riubregós. 

PALLARS JUSSÀ - Tremrv 

PRIORAT - Cornudella del Montsant, Cabassers, La Vilella Alta i Ulldemolins. 

BAIX CAMP - Rais, L'Aleixar i Prades. 
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OtiERA D'EBRE - Phi I L i Pato» d* Ebn. 

TERRA ALTA • Ei Ptwll d» Brai i bum. 

MONTSIA • u» Gatem dti na. 

CONCA m 1ARPERA - SoNvtMl. 

ALTCAM^-ValroA 

ALT EMPORDÀ - L'Amwntefa. t-.l Far d'Empocdà, Darnius«Llogaia d'Anna. 

BAIX EMPORDÀ - Cajonga *ie its Gavarres. Ceaçà, Pals PwUr>-j Peratateda i 

Ryp<t. 

GIRONES * Plaça, Cwrtpitong, MJift * t Trf: Tudela de Ter :$ant Gregori), 

GARROTXA • F?tf§ars (Joanetes). 

RIPOLLÈS - Vidrà i Mol». 

CERDANYA - Guils d» Cerdanya, Piularw i LIMa. 

BERGUEDÀ- Gósol Gisclareny, Cattaflar de K*Hug i Viíjr«a. 
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OSONA - La Torre d*Orístà, VTanova d© Sau, Osormort I Tavèr-noJes 

LA SELVA - Macaras i Famars da la Salva. 

MARESME - Calata. Patato* i El Masnou, 

BARCELONÉS - LHospitaiat i Esplugues del Llobregat. 

ALT PENEDÈS -La Rovira Roja-GyarOWa del Penedès! Foot-woi) 

NOTA: Aquestes noves inorporacions suposen un increment d'uns vuit mi atiats 
més. El nataú juliol de 1937, data da la seva torrnaciój'acorda expulsar la secoo 
que hi havia a Reus par seguir les directrius i astar ai servei duna aira sin- dical. A 
partir de ganar da 1938 as produeaen les baixes da fes ¿eccwrs següents Els 
GandetsíTairagonès), Puigcfetoer (At Penadas); SoroalSolsortès); La Torra de 
r£spanyoi(Ribera d'Ebra); Test(AJt Urgell); Clariana da CasteltetíGarraf); 
Ca-»nartes|Bam Ebra);Bassalla(Alt Urgaii); La Rapta deis Alfacs fMorWsià); 
Soni Pallars Sobirà); Salou da la Seiva{Gtronès); L'Aldea(Baa Ebra); Les Planas 
d*Hortolts< Garrotxa); Queaarts (Cerdanya); Seguries de Ter(Ripalès); Mé{M 
Camp), Artoe- ca, L'Espluga Calva i Fuleda(Garrigues);Uorac(Cortca da Bar-oerà); 
Cornudella dal Montsant i Gratallops*Pncrat); Líardús Solsor.es). La Secuita i 
Constantf(TarTagor>es). 

FONT: TERRA LLIURE" 
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UNtO P i RálASSAIRiS 1945 tfRANÇAl 

ARiEGE...................... .-mmm PuiQiecn. 

AUOER......................... Ramon Mas 

ALLIER..,..,.,.... Martí uofflbtii. 

AVEYRON....................... Jorn® Soiiooa, 

BOUCHES-DU-RHONE.............. Cridòlor Rebul. 

CALVADOS...................... Jotte Soü, 

CANTAL. Joan Rovira. 

CHER.......................... Bonaventura Junrvart. 

C 3RDOGNE Domènec Arla. 

EURE-ET-LOIRE........ Romà Planas. 

GARD PÉU Rípol. 

GERS.... Ante» Manyé. 

GIRGNDE Miquel Coiot. 

HAUTE-GARONNE Pau Rovira. 

UAUTE-VIENNE. (no oonata) 

HAUTES-ALPES...... Emett Roa Guasra. 

HAUTES-PYREN.. Bartomeu Fort. 

HERAULT....................... Sebastià Ganaban. 

iLLE-ET-ViLAlNE............... Joan Cadtvali. 

INORE Ramon Pom. 

LOT,..., Isidre Raimí. 

LOIRET, Jotep Ricart. 

MANCHE........ Jaume Prunes. 
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NtEVRE....................... Joan Pw§. 

OWE.......................... Paït Tarrii, 

PYRENEES-0R....... Jean Botch 

SAONE-ET-tOIRE................ 0«§eri Biotca. 

SEINE......................... Para Safttacan». 

SEINE-ET-MARNE................ Antoni Rigui. 

SEINE-ET-OISE................. Ariort Valla. 

TARN.......................... Jaurm Fortunado. 

TARN-ET-GARON................. Joan Mar». 

FONT: "LA TERRA', nova época, mim 1, S-IV-1S4S, 
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A tes darrenes deli anys seixanta, el sindicalisme agrari loma a articular-se. 
clandestinament es dar, ai camp català, Limpuis vindrà, un cop més» del cap ¡ 
casal, de l'extensió de les mobilitzacions soaats.de i auge del moviment unrversitan 
i de la intensificació de la M»t sindical alt centres mdustrtals. No endebades, §1 
primer Ment de reerganticació sindical agraria, Comissions Pageses, prendrà ei 
nom del moviment sindical tndusMaf constituí l'any '964 sota fa denominació de 
Comissions Obreres. Tanmateix seria poc riguros atrijuir la nova embranzida 
sindical agraria exclusivament a factors exògens Cal. atxi matea, fer esment de tos 
fi l les sectortafeades i terrttorialtzatíes que en aquests anys §s produeixen ai 
camp català, des de la Terra Ferma contra rexpropteoó de terres i privilegis del 
Bisbat o el preu del préssec '968). fins les protestes i negatves a pagar les 
injustes quotes m la Seguretat Social Agrana realizada peis pagesos de es 
comarques gironines, passant pel moviment de masovers de la nana de Vic l la 
tasca soterrada i efectiva de molts pagesos dins ei sindicalisme vertical i, moN 
particularment, en Sa dernocratftaae de les cooperatives. 

Els protagonistes de la nova organització sindical son ets oves, una nova 

genenou formada professionalment a l'Escola de Pents Agrícolas i poiticament en 
• i moviment artiranqutsta. Joves inquiets i compromesos que posaran el cuc als 
seus ames deis pobles < que (mentaran arrossegar ate seus pares. Cal temr en 
compte, però, que l'organitzacw sindical en regim de clandestinitat, plagada de 
dificultats i de perils, és minoritària i, per tant, que ens referim a un moviment 
d'avantguarda i rto de masses. Tanmateix, la qüestió no 4$ de nombres sinó de 
voluntat í de projecte i aquest grapat de joves pagesos eren pregoners de la força 
de la raó. 

Una afra característica d'aquest moviment sindical era ei seu caràcter unitan 
acombotat per tes forces poitiques antifranqutstes i democràtiques, principalment. 
t i Moviment Socialista de Catalunya i el Psuc. EI Psuc, el pal de paller de la unitat 
antifranquista, corfrtbuí decisivament en la seva organització i articulació, i, cal 
dir-ho, de forms generosa. En aquest sentí edità, a partir del 1967 fins el 1977, "LA 
VEU DEL CAMP CÁTALA*, una lobuna d'expressió «iure i obsrta a tots els pagesos 
que tenien quelcom a dir i s ho havien de callar perqu# el franquisme els tapava la 
boca. De la premsa clandestina dedicada específicament a les qüestions del camp 
podem citar "UNIR", publicació de les seccions comarcals del Msc. de la qual 
sortiren quatre números entre *96§ i 1970 
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La constitució formal de i«s Com«sions Pageses data de far.y 1968 i neix amb la 
voluntat d'aplegar a tots els treballadors del camp patits proptetans, arrendataris, 
parcers i jomaiart. AIXÍ no explicaven un w y després m el numero 1 de la revista 
"CAMP, apareguda ¡'agost de 19§§ < que es difondrà per algunes comarques de 
manera irregular durant poc mes d'un any: 

"Uns quants només honrats, treballadors del camp, representants de diverses 
comarques, ens vàrem aplegar en un poble de Catalunya per formar ei nucli de 
pagesia dat pas que os conscient deisprobiemes que patim i que solament 

nctatres mateaos podrem resoldre* 

Comissions Pageses de ball antuvi manifestara la seva voluntat inequívoca de 
•ligar tos reivindicacions econòmiques amb la necessitat de recuperar tes iti»rtats 
democràtiques, aní com la seva sondant at amb la lluita oe ta resta de treballadors 
amb et lema "Comissions Obreres i Comissions Pageses; una mateixa lluita" En la 
primera declaració feta publica exposara amb ciaretat es saves aspiracions, ets 

ofepctws immediats > concreti, ei flotat da reivmdicactong i, sobretot, la necessitat 

d'enfortir rorgaretzaaó: 

"Avui, com en el passat.sots prenent en tot nostres mans la defensa deis nostres 

interessos podrem fer valdré tos nostres fustas aspiracions 

- Ptr combatre ("abandó a que eis homes úm camp estem sotmesos pel sistema 

potlc i econòmc pfcítocraic qua ens mai governa. 

• Contra i exptotaoo monopolista a que ens sotmeten tes indústries químiques i els 

intermediaris deis nostres productes. 

• Pw acabar amb rexptetaoo dels propietaris absenttstts, amb tes conseqüències 
d'unes estructures depassadas • injustes, • amb la pervtvèneia d'uns costums 
feudais 

Es necessari que ens unim en un gran moviment retvindícaftu. Un mot d'ordre s'na 

d'extendre per tot ei País: 

* A CADA POBLE 06 CATALUNYA, UNA COMISSIÓ PAGESA 

* A CADA COMARCA, UNA COMISSIÓ COMARC/ L PAGESA 

* PER TOTA CATALUNYA, UNA COMISSIÓ COORDINADORA 

NACIONAL DE LES COMISSIONS PAGESES (...) 
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{reproduí» a "UNIR" juny de 19@8) 

Dels objectius assenyalats en aquesta declaració d e m ei de "reclamar i exercir 
§i dret de reunió i d'associació per la defensa dels nostres interessos" Sense 
organització let dees no poeten pervmre i sense llibertat l'organització és una 
quimera La conquesta de let llibertats democràtiques i nacionals esdevé, doncs, ei 
punt de partida, tal com l'tíea-torça. esenta amb majúscules al final del manies!, 
"LA UNIÓ FA LA FORÇAf. De tos reivindicacions apuntades, essencialment de 
tipus econòmic, destaquem una que Higa amo ta tradició m lufta cultural del 
sindicalisme agran "Volem escotes dignes per ais nos res Ms. Votem un 
ensenyament obtlgaion i gratul per a tols. amb mestres eficients i tm\ pagats*, 

L'agost de '969 se celebri a Madrid, sota ets auspoi del Fee, la primera 
trobada de les Comts&ons Pageses a nivell estatal. Hi pane-pen delegacions de 
Catalunya, Arago Casteta-Ueó, Casteiia-ta Manxa i Andalucía. S'ht adhereixen tes 
Comissions Pageses de Murcia. Pas Valencia. Galeta, Astúries i Euskaoi De la 
trobada en surt un comunicat semblara a resmeni*. 

El Primer de Maig de 1970, Comissions Pageses fa una enda a la solidaritat entre 
ots obrers • camperols bo i abonant la «Ma de ta piantficaoó económica, industrial i 
agrària, m benefici del conjunt deis trebaladors i del propi pas. Comissions 
Pageses, m les seves declaracions mes ideològiques, tecoltrà les dues grans 
ïriütwo» <M múCmmím agrari, a reformista, apostant per ia democratftzació i 
protessionaMzacaò de es cooperatives t a 'evoiuoonana. tot acceptant la 
possibilitat de crear formes de trebal en comú, ás a dir. cot.ltctivtzacions. 

La dècada deis setanta es caracteritzarà pei gran desenvolupament de tos 
TTooiWzacions socials, de 'associacionisme CMC de tot 'ipus de es forces 
poitiques i sindicals, i dels orgarismes unians democràtics. Les comarques del 
rtrapas i els pagesos no quedaran endarrera, fins i tot en determinats moments 
esdevindran protagonistes i polaritzaran la lluita antifranquista 

L'abrt del 1971, ets pmalers d*ampo$ta protagonitzaran la primera gran vaga al 
camp tn demanda d'un fomal de cinc centes pessetes, ret hores de treball i una 
remuneració de setanta-etne pessetes per les nores enraordinànes, A ¡nets del 
1972, la confttetviat prendrà volada dins de la mateaa Escoto de Perits Agncoles. 
El mes de febrer se celebra la IV Assemblea de les Comissions Pageses amb ta 
partcicació de representan» de setze comarques i dels estudiants de l'Escola de 
Perits Agrícoles, ara anomenada d'Enginyers Agrícoles (la majona dels qual*, com 
ara rAndreu Peo, formaran l'anomenada comissió técnica), L*Assemblea deaden 
esperonar la participació decidida -rtítració en dirien- dins el sindícateme vertical 
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Germandats, Cambras, Cosa. Uteeos- amo la finaltat d acce»erar el projés 
democràtic que sestenia per tot el pato. Llmpagamer* de la quota da la Seçrjretat 
Social Agrària, demanant la seva modificació i equiparació amb al règim general. 
seria elegida com cavall da batalla 

Els primers conflictes esclataran al Sagni. No endebades, ace-ita comarca, 
juntament amb ta Noguera»rUrg«!t i lat Gamguas, són las qua prafanten una més 
gran concentració da població activa agrària amb un impertan! dinamisme 

productiu. 

Aiii, doncs, vnt-i-nou pagesos d'Albatàrrec es neguen a pagar les quotas da ta 

Seguretat Social Agrària. EI dia 4 de maig da 1972 rwent d'embargament efectuat 
contra alguns dato pagesos rebecs és impedit per la terna actitud dei ve nat Uns 

fets qua recorden ets aldarulls contra els impostos dato consums, da vuitanta anys 
enrara, • que paüsan la parvwènaa d'una toma da «uta tradicional rural. El dia 10. 
vínt-i-vui pagans d'Artesa da Uattía publiquen a "LA VANGUARDIA" i 
TELEX-EXPRES* una carta da soüdantat amb els pagesos d'Albatàrrec bo i 
pregonant el boicot. 

Las protestas deis pagasos s'adnotn, aoti matea, contra respoiíaaó de les 
terres de conrrtu generadas pel desenvolupament del modal urbà-intfustrtal, 
concretament contra las industries d'enclavament a las comarques mencionáis, 
centrals nuclears i patroquimilas, i las especulacions al votant de la impresa 
Pegaso a S. Andreu • ta construcció da la Universitat Autónoma da Barcelona. 
Paral·lelament, "LA VEU DEL CAMP CATALÀ" publicarà un suggerent, i punyent, 
article sobre la situació de la dona pagesa i la necessitat de la seva incorporació a 
la lluita sindical • social a tos zones aïrats 

A la tardor de fany 1972, rafamo as polaritza en les eleccions da la Cambra 
Arrosera d'Amposta, que havien da renovar la meitat de la Junta Directiva Malgrat 
ws prestem d'En Márgala!, un date coneguts caaes franquistes dat Delta, a 
candidatura democràtica obté t l 30 per cant dais vots. A las acaballes da l'any, un 
grup da pagesos de La Canonja i La Serva del Camp són detinguts per ditusió de 
propaganda «ilegal i obtecte de maltractaments a mans de la Guàrdia C.vii 

L'any 1973 s'intensifica la recorda de signatures a las Terres da Ponent contra 
fes quotes da la Seguretat Social Agrària i pro la incorporació al règim general. La 
campanya fou promoguda per ta Joventut d'Acció Rural Catòlica i canalitzada a 
través da íes cooperatives i el sindicalisme vertical. Només a Balaguer es recullen 
785 signatures. Tot i ésser emparada pm una entiat eclesiàstica i exposar les 
maternes rei\ indicacions tatas pat president da la Cambra Oficial Sindical Agrària 
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(Cota) de LLeida, Joan Manuel Nadal i Gaya, i'acctó rebé 'oportuna resposta 
repressiva (1 AL DOMA, P 21). A Junada dos pageses patea an rembargamern de 
la furgoneta, la televisió i part del mobüarí. La repressió, pero, ganara solidaritat, 
adhesió, mooiiitzaco organització i voluntat da conquenr nous espais de podar, 
Arxi, a tal d'exempie. a Arbeca reposició democrática, dirigida pel jove pagès 
Josep Pau, assoleix la majoria a las eleccions del "Centro*, ta principat entitat del 
poble Al caliu d'aquesta mobilització sorgiran ets Comitès Populan? de Pagesos. 
formats per joves pagesos d'Arbeca, Belianes i l'Espluga Ca l» d'onentaac 
ideològica clarament socialista {511, qua editaran una revista, "CONREU", de la 
qual en sortiran circ números amb un tiratge de arte-cents exemplars. 

Els conflictes i mobiizaciom de rany 1973 representen un salt qualtatiu sense 
precedents. La situació de M a generalizada arreu del pas esperona sens 
dubtes, el moviment reivindicatiu al camp però, també, l'exemple dels confides 
agraris que es produeixen arreu ¿9 restat, com ta *p»ibrotada" de ta * ibera 
Navarresa (novembre de 1973) o la negativa (l'any 1972) de la cooperativa de 
Vilamataa (La Manxa) de fer efectiu t l iüurament obligaton del 10 per cent de la 
producció vinícola per la seva desttlaaó en acorto! a un preu ruines { ALONSO i 
altres, 1978). 

En aquest senti, cal destacar, tot seguint r exemple dels pagesos empurdanesos 
i de la Cooperativa de Vïtiamatea, i"acció col·lectiva de iotes les cooperatives 
vinícoles de a província de Tarragona contra el lliurament obiigatort. El procés 
d'aquesta acció és paradigmàtic del consens assolit contra ta poilica agraria de ta 
Dictadura i de la utilització de ta propia plataforma del sindicalisme ven cal per a 
plantejar i guanyar el confíete. Ami doncs, al pronunciament de determinades 
cooperatives, com la de Montblanc o Gandesa, s'adnertexen en cascada la resta. A 
a fi, el matea Mestres, president de la Uteco, que el primer any havia prestonai les 
cooperatives per a que fiuressm t l 10 per cent estipulat, no tan sols deadetx 
sumarse a la protesta sino que passa a encapçalar ia La negativa, recolzada per 
més d'un centenar de cooperatives i la Uteco. es reforçada per la creació d'un 
deposit comú, per valor aproximat del 30 per cent del durament, com a garantia de 
la posioo ferma de les cooperatives En aquest semi la cooperativa que cedía 
davant i Administració parda el dipòsit. 

L'esquerda entre el pas oficial i el real era cada cop més evident i, m aquest 
estira i arronsa, les institucions oiciais anaven perdem credibilitat mentre els 
organismes democràtics la guanyaven dia rera dia. Amb motiu del segon antversan 
de la constitució de f Assemblea de Catalunya, la Comissió Permanent féu public 
un important document especialment adreçat ais pagesos i els problemes de les 
zones rurals 
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"En conmemorar ara rAssembtoa óe Catalunya el segon antversan de la seva i 
Sessió no podna olenr se mflw tasca que la d'aiuntar se sòlidament amb els 
treballadors del camp, amb els pescadors I geni de la umita, en la seva lluita par 
tes seves reivindicacions, en el cam* de ta consecució de tes seves libertáis 
p o l t r e s socials. nacional (I apuntava, entre d'altres) 

- L'abandóculuraJI sanrtan dels pobles. 

- L'èxode constant dels homes del camp cap a sectors industrian conseqüència 
dels bates rendiments del treball camperol .pescador i da la mtgradesa deis 
jornals. 

- facetó del capital monopolista imposant ixproptaaoos de terrenys rendibles par a 

dedicar-ios a mstal lacons industriáis o a autopistes amb bastes iidemnitcsaoM, 
pagades amb regateig * tardança. 

- La manca dinstruments tienes í econòmics que permetin t i ri·lioramtnt d© la 
producció (...). {"LA VEU DEL CAMP CÁTALA*, novembre d i 19731 

La declarado no era simplement formal sino que obett a la voluntat de 
l'Assemblea de Catalunya de representar tom els sectors socáis del pats i a la 
presència directa de paguses en el seu funcionament i desenvolupament La 

declaració coincidí amb a detenció dels *113*. entre els» t u ptgaaot Ctltstf 
Regui, Afeert Rius ¡ Josep Rius. Els pagesos, doncs, tenien a un atr» punt de 
referència. Ara només e»s cala una orgamttació pròpia capaç crassumir la direcció 
i coordinació de les mobifaaaons que s'anaven produint. Aquesta naixeria t i 
novembre de 1974, després d i tot un seguit de reunion* cetabrades durant festiu, 
amb la denominació d'Unió de Pagesos, tot reivindicant la tradtoó histórica da la 
Unió de Rabassaires. No endebades, el seu portantvtu, aparegut per primera 
vegada el juliol de 1975, prendria el nom de "LA TERRA*. 
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(1974-1980) 

L i Up naix de la confluencia de tots els grups í moviments que són empenyent 
its mooMzacions pageses, des de les Comtssons Pageses, ois Comitès Populars 
de Pagesos fins móns dingents naturals dels pobles amb càrrecs de responsabilitat 
a tes cooperatives o el sindcaiisme vertical, díodrts a bastir un nou sindicat agrari 
untan, democratic i independent que aplegui tots ets sectors socials del camp 
català, pagesos i ramaders, arrendataris, parcors, masovers, jornalers i propietans 
que trebailm directament la tetra o les grange», sense cap mena de d;scnmmacio 
per motius ideològics, religiosos o polies. E.l novembre del 1S74 adreçarà un 
manifest ais pagesos i ramaders de Catalunya, ei gual serà considerat com ei 
-namlest fundacional 

"{...) L'anaisi del moment actual ens manifesta ben clarament que som victimes 
d'un procés d'acumuia ;>ó capitalista bona part del qual s na fet a la nostra 

esquena, xuclant dels camp català nosotamertt r estalvi, causa per la qual ens nem 
quedat sense torca económica, sino també el niiior de la riostra torca de treball: la 
joventut, que na emigrat an massa per engruixir exerat dels treballadors 
industrials, 

35 anys d*exploiacto brutal a Its nostres terres nan buidat les Comarques 
catatan»* i nan robat el pes politic i social que havien tingut en ei transcurs de la 
història, tan important t n requiW social català. La pagesia stia convertí durant 
aquesta època en ei sector més espoliat dei sMema polit c Ens nan deixa* també 
sense força social. Totes les nostres orçiarvtzaaons foren aniquilades al 
començament de ta Dictadura Avui no tenim cap pes en la política agrària del 
Règim, que va dirigida a funic profit dato grana monopolis que acaparen la 
transformació i comercialització dels productes del camp. 

:avant tfaaitsii situada ffKfftfmiá tota». \m ¿IS assistents nem gotnodi §n 
a i i »i notfra saci urgínr > anmtfi ét a ú'Qmnfàm-m, Cal sastr ypa 
Qroanizaciá pagesa de mnw força als HOSTM interessos econòmics i a les 

mfftft OTBirmmiB mniato 
Pm a«ó es precís superar les nostres diferènets* poiltqui», les nostres ideologies 
partícuiars, per ámbar a un autèntic Organisme Uwtan, representant defe 
interessos reats de tots els treballadors de la terra, 

Creiem que t i t objectiu» bàsics d'una Organització pagesa nan de ser de dues 
menes: 
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sconómfc? i socials 

• I a creado rt* nuarinm que assegurin la conHnuiat ami moviment page» 

(...) 

La nostra h i la està, doncs, vinculada a la dels treballadors industrials i altres 
sectors del poble par rettenaó de ¡es Hfcertats democràtiques i nacionals de 
Catalunya í de la recta de l'Estat espanyol La nostra Organització -que des d'ara 
luían» i * « 0 DE PAOESOS- cal qua prepari els homes adequats í»r la confecció 
d*un Programa d'autontca transformació agraria, capaç d'onerttar amb coherència 
ta poiBes Dagesa i ranadera en un futur govern democratic servidor del poWe*. 

Aquest manifest és, sens dubtes, una declaració de principis que recull la millor 
tradició del sirtdtcaiisrr» agran català D'una banda, detenu amb cruesa la situació 
d'espoliació democràtica, econòmica, scoai i mstftjcional del camp català, i 
assenyala sense embuts e« culpables, ta Dictadura % ei desenvolupament del 
capitalisme Per raltra malda per organització i la iemwaó de nous dirigents 
sindicato indispensable per i canviar les osses, es a dir üaborar un Programa de 
transformació i torça pttr a posar-no m practica dim tfun context de govern 
democratic. En la nova organització, doncs, es palesen tos dues característiques 
mes importants del sindicalisme agran: la cJaratat de tos reivindicacions, tocant de 
peus a terra, i la voluntat tie transformació social, de govern. 

Els principals animadors del sindícaosme continuaran sent els ¡oves de les 

comarques Merxftonais • de Ponent. Un deia (actors que ajudarà a vertebrar 
l'organització serà el deswnvetupament data nous mitjans de comunicació i de 
transport, els quals facilitaran la coordinació i eis desplaçaments, i la rtviada del 
moviment associatiu de tot tipus L'actitud de Església serà, aní mateix, un factor 
molt ¡mportant Les parròquies i tos abadies esdevindran ets locals de reunió per 
excel lèncta i determinats capellans jugaran un nap»r capdavanter, si més no, 
d'animadors. La parròquia, ves per on, toma articular la comunitat rural conectant 
amb tos aspiracions democràtiques deis pagesos. Aní em fio explica l'Andreu Ptw 
en una entrevista publicada a "AGRICULTURA Y SOCIEDAD": 

"En la constitución de ts Uniones de agncutores intervino también el desarrollo de 
los nuevos medios de comunicación, que permitieron romper *t aislamiento en 
ampias 2onas runües. En los satanta son ya muchos tos agncuit'.»rts que disponen 
de coche (to que no ocurra cfiez artos artes), se mueven más, salen de sus 
pueblos, especialmente tos más jóvenes. Muchos disponen de teléfono lo que 
permite fijar las convocconas, respetando siempre las normas de segundad al uso. 
Muchos agncuttores están f* acostumbrados a las reuniones de noche en la 
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cooperativa, en tot centros culturales o de ocio. Asimismo lot movimientos de 
iglesia representaron unos centros de formación inestimable Nadie se extrañaba 
ya de que entraran o salieran jóvenes de tot ¡ocales d t la Iglesia, de noche, o de 
que la plaza del pueblo 3e llenara de coches venidos de lejos. Son muchos los 
dirigentes que han pasado por la JARO o que fundaron las Uñones, impulsados 
por grupos d© jóvenes sacerdotes'. {"AGRICULTURA Y SOCIEDAD", 19S4, mim 
31} 

Ei primer, doncs, "organització "bastir una Organització pagesa capaç de donar 

força ato nostres interesses economies i a les nostres aspiracions soctais" 
Sobretot, però, a üp era una organització que netxsa sota et signe de l i mobtffaoó. 
I aquestes començaren a ntensrficar se fins esclatar de forma massrva i 
desbordant el stndicatsme vertical en les manifestacions de Tarragona i Lleida, ei 
maig de 1978, 

A Montblanc. la festa de 3 Antoni Abad del gener de -975 fou aprofitada per a 

protestar obertament contra el lliurament etolígaton del 10 per cent del vi: 

*A Montblanc, durant a destilada fraccionat de la ma* del porc, una de les 

carrosses exh&a enguany unes pancartes on deia: 'SEGURETAT SOCIAL 
AGRARIA PER AL CAMP" i "NO AL LLIURAMENT DEL VP. Els qui anaven a la 

carrossa cridaven "NO! NO! NOf í la mutiftjd va repetir els erts ¡ aplaudí' mor. 
{"TREBALL-, 441-1975) 

El dia 3 de març de 1975, Assemblea extraordinària convocada per la Uteco de 
Lleida davant les ¡imitacions governamentals a l'exportació de roti de i oirva tou 
desbordada per la presencia de tres mil pagesos de tos Garrigues i la Segarra. Els 
pagesos per primer cop parlaren obertament i sense embuts, a no estaven per 
masses brocs i els discursos apassionats provocaren el deliri dels assistents. Al 
capdavall, manifestaren la seva voluntat d unitat i d'anar a Madrid a protestar si 
convenia. 

B dia 8 d'abril de 1975, vufwta-quatre jornalers es manifestaren davant la casa 
sindical d'Amposta per tal de protestar de l'atur í crisi prof* inda qy© atravessaven 
els treballadors enventuals del camp. L'endemà són rebuts pel delegat provincial 
de sindicats de Tarragona, que promet lliurar oe formar immediata 150.000 
pessetes pm parar la primera sotragada. 

La celebració de la tradicional rome.ia deis pagesos de la Terra Arta a 
Font-Calda, batnean situat a vuit quiòmetres de Gandesa,co»ncidí l'any 1975 amb 
el Pnmer de Maig i canvià de color. El carnean aparegué amb una gran pintada on 
es llegia: "Fora la Dictadura", "TJtoertat". Democracta*, "Fora Baco-Vin* (empresa 
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monopoliza envasadora de vtns) Pels voltants s escamparen gran quantitat de 
tule on M denunciava la pellica agràna del règim franquista tot ao'bant amb el 
lema .listone de "La terra per a qui ¡a treballa" La Quinte Civil, a corre-cuita, 
esoorra íes pintades i recollí els funs abans no arribessin al balnean t l Governador 
Civil de Tarragona, t l President de la Diputació i d'altres autoritats Tanmateix, t l 
ressòde ¡acetó s escampa oer tota la comarca. 

El mes de setembre esclata la "guerra del tomàquet* a Extremadura i afectà, am 
malta, Amposta, on els pagesos decidiren reaWzar una vaga de quatre dits amb 
rooiectiu de preüionar t l govern a una fixació de cinc pessetes per quilo. La 
decisió fou criticada i combatuda pet president de la Cambra Arrossera. Francesc 

Margaief.en una asstm^ta de l'entitat que esdevingué tumultuosa. Un pages 
s atreví per pruner cop a fitar üs uls del cace Margate» i rebatre tos seves 
argumentacions una per una. Margaleg ordena la seva expulsió i Its tres quants 
parts dels assistents abandonaren assemblea en solidaritat i desacord amb e< 

president La vaga fou un I x i i obri its pones ai trtomt de la candidatura 
democrática en tos eiecccns de la Germandat. Lts costs començaren a canviar 
d* debo, mesos mis tard Margalef perdia t l control de la Cambra Arrossera i 
aquesta es pronunciava públicament a favor de la petició d Amnistia 

L'any 1975 es tancava amb la rtnovaoo de its Germandats, its qua», en bona 
mesura, canviarien de cotor. La Up impugnà les etecoont de la Cosa a Girona. 
Paral.ltiamtnt, els pagesos de la oonnurbaao urbana de Barcelona posen et crit ai 
ce i davant la desaparició de its tenes de conreu. No ntn navta prou amb ets baños 
preus que els pagava t l maionsta n amb ¡augment dels costos de producció ara i 
aquí els hi volen prendre la ferra. En aquts! sentit et manifestaren tres-ctrts 
pagesos del vades Orientat reunís en una assemblea per a impugnar et Pla Arterial 
Metropolità que st'ls m#rpva les millo;* t t r r t f de conreu No s'ht oposaven a tos 
necessitats imposades pel creixement del medei jroa-industnai només 
demanaven control democratic del procés i garantia de continuïtat de les seves 
explotacions. 

L'embranzida dtftnttrva do la Up et produeix rany 1976, qut s'mtem amb la 
celebració de la II Assemblea i la seva presentació publica, continua amb les 
manifestador» massives de Tarragona i Lleida, i clou amb la convocatòria i 
realització del I Congrés. 

El dia 18 de gener se celebra la II Assemblea de la Up, precedida d t diferents 
assemblees comarcals, amb ¡assistència de seixanta delegats representants de 

les comarques següents Vallès Oriental. Vales Occidental. A l Empordá. Baix 
Empordà. Garraf, Baix Llobregat Anoia, AH Camp, Baix Camp, A I Ptmdès- Baix 
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Penedès. Conca de Barberà, Ribera d'Ebre, Prior*. Baix Ebre-Montsià. Terra Alta, 
Osona. Solsonès, Bages Segarra. A l Urgell. Segrià (Pla de Lleida) i Garrigues. % 
més a més de tret delegats en representado dels tècnics. Aixi. doncs, 
rorganrtzaoó s estenia de Its comarques Meridionals i de Ponent a tos comarques 
Centrals i Septentrionals La It Assemblea de la Up decidí adherir-se formalment z 

f Assemblea de Catalunya i ai (Congres de Cultura Catalana. Així mateix, s aprova 
els contactes estawerts arno organitzacions pageses de la resta de l'Estat i tes 

passes en vers la constrtuaó cfuna coordinadora general. D aquestes trobades, 

anomenades 'Encuentros de Comisiones Campesinas", ntixerà. el mes de 
novembre de 1976. la "Coordinadora dt Organizaciones de Agricuieres y 
Ganaderos" (Coag) (52). La Up subratllarà la conveniència d'establir Mgams de 
manera especial amb tes organitzacions pageses de les lites i el Pas Vatenoà. 

La pagesia bula a tes oomaqLJS Mandionais, pe.- un costat a Amposta una 
manifestació convocada per la Germandat aplegava més de onc-cents ¡omaters 
precedís per una pancarta que pregon» - "VOLEM TREBALL!" per Taire, al camp 
de Tarragona i s'alcen veus que demanen una acció contundent. El 25 de març, 
rassembtea provincial dt la Cosa de Tarragona aprova treure els tractors a la 
carretera el dta 15 daonl l a resolució, malgrat tes presseons deis dirigents 
verteaisles, és aprovada per 234 vots a favor, 165 en contra, 58 abstencions t 7 
vots nuls El dia 3 d'abnt, una nova assemblea de la Cosa ratifica l'acord i sol·licita 
t l perrrà governatiu, que, tanmateix, serà denegat. Tot amb tot, després de forts 
estires i arronses, es pacta rautontzacti d'una manifestació a la ciutat de 
Tarragona, la qual esdevindrà la prova de toc del nou sindicalisme agran 
democratic 

La Up del camp de Tarragona mobilitza tots els seus efectius t dtton una proclama 
sota un lema que farà fortuna: "Volem viure de la terra*. El diumenge 9 de maig. el 
Secretariat permanent de la Up treu un comunicat convidant tots ets pagesos a 
participar en la manifestació del dimarts a Tarragona. El dia 11 de maig és, sens 
dubtes, una data histórica pel sindicalisme agran català: deu mi! pagesos es 
manifesten enlairant més de dues-centes pancartes per la rambla de Tarragona fins 
les portes del Govern Civí. 

La manifestació fou acompanyada per aplaudiments encormtjosos per part dels 
vianants Quan a la façana de la Delegació Universitària va aparèixer la pancarta 
"La Universitat amb sis pagesos", foren aquests els qui varen aplaudir, bo i 
convidant els estudiants a participar en la seva manifestació No debades, molts 
dels estudiants eren fills seus. Així, doncs, per primer cop pares i l i s anaven de 
bracet en manifestació Tot ¡usi ambaren a la porta del Govern Civil es produí un 
incident ote de tensió i emooo. Un dels guàrdies civils, visiblement nerviós, intenta 
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frenar l'avenç <ja la mar a tot amençant amto la metralleta. Aleshores, ei "Valenr de 
t'Aietxar, an com un San Pau, passa al capdavant deixant-se caure de genoilons i 
iot descordant-se la usua cansa vermella els escridassa "mateu-me d*un tret, ja 
és l'untc que us resta pei fer* ?w uns instants el silenci ho cobri tot i la sang es 
glaçà, allò podia acabar ce.. el rosari de l'aurora. A la fi, els guàrdies crviis donaren 
un pas endarrera í els manifestants, refets de l'ensurt, anaren llançant les 
pancartes davant la porta formant una impressionant muntanya d© proclames 

l'èxit de la manifestació de Tarragona esperonà els pagesos de Lleida, 91è la 

convocaren pei dia 25 de maig. De fet, els pagesos n estaven freç#s pel tema de 
¡'oli El 13 de febrer més de mil pagesos de tes Garrigues i la Segarra havien 
discutit apasionadamtnt «I problema de 1 oli 1 donat un ultimatum a es autoritats 

corresponents. El dia 3 ce may van ser detinguts tres membres de la Up acusats 
d'haver penjat una pancarta en un edict en construcció de tes Borges Blanques, 
§n 1» qual es feta mm.-xm 1 tes reívwdicacioni dels oivarers de tes Gamgu#»s. 
Els tres detinguts eren Josep Pau. d*Arbeca, Josep Duc. de l'Espluga Catoa. 1 
Modest Psnadès, de Belianes Dos dies després tren posats en llibertat 1 mulats 
amb anc mti pessetes cada un. 

Entre quree 1 vint mi pagesos es manifestaren pete carrers de la autat de Ueida, 
• i dia 25 de maig. La manifestació demostrà ia força 1 representatJvttat de la Up, car 
sis pagesos desobeint tos indicacions deis dinger» verücatatts, que proposaven 
un recorregut marginal per la ciutat, seguren t'ittneran previst í passaran pel bell 
rmg de let rambles de Ferran. Darrere tes pancartes de la Up -*Pa a quaranta Mai 
a deu: roftatorf, "Com més treballem, més N perdem", t e s Garrigues vctimts 
dels monopolis", "Volem preus pstos, perqué volem viure", "Volem relorma agràna 
t sindicat (Mure 1 untan*..-, malgrat les amenaces 1 la piup a bots 1 barráis, 
s aplegaren mes de déu mi pagesos, que decidiren ctture-ia davant la Casa 
Sindical Ei civisme deis manifestants fou volat per la intervenció dura de es 
Brigades Arwtdisturbts de ta Policia Armada, que dispersa ets pagesos amo el 
llançament de pots de fum 1 bales de goma. 

A les comarques gironines els toca #1 tom tres mesos després, §l m<#$ d'agost, 
amb ia manifestació celebrada a Torroella de Montgri en protesta per fa 
oontamnactó del nu Ter. Tot amb tot, la Up, després de les grans mobtlteacicns de 
la primavera, centra ara als seus esforços en ta preparació del seu Congrés, 
convocat pel 2S de novembre a l'Espluga de Francolí. L objectiu, explicitat §n la 
convocatòria, era novament de caràcter organitzatiu: "Cap poble de Catalunya 
sens© ia Unió de Pagesos'. En aquest sents, es programen presentacions 
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publiques arreu de les comarques, saprofita el moviment civic creat al voltant de 
Ta manta per la llibertat" per a difondre el seu missatge i sobren nous espais de 
<ntervencio en tis mitjansdmformactó iegals. principalment dtansi radios. 

El Congres de la Up fou un èxit total i absolut amb una participació massrva i un 
amoient festiu que palesava la seva forca i vttalüat. Un exit, en bona mesura, degut 
a la seva caracterització i preparació, inspirada, també, en la millor tradició dei 

sindicalisme agran català. La redacció de les cinc ponències fou encomanada a 
liferents comarques (S3) i discutides totes elles, amb anterioritat a cada comarca. 
Ert aquest senti, s estimulava el caràcter hertttontal i assambiean de l'organització 
Les propostes sorgien de la base, no del Secretariat, i la seva discusió era prèvia i 
apiegava el conjunt dels afilats. Abans del Congres, doncs, tot era cot avall i 
només restava ratificar i fer publiques tes resolucions l així. ei Congrés esdevenia 
una pacida digestió En aquest pomer Congrés, sans dubtes, de Festa Major 

L'tiecctó de Espluga de Francolí' tampoc era aliena al passat i present 
deísinoicaísme agran. D'una banda, la Conca de Barberà havia esta! el bressol del 
cooperattvtsm© català, tant del revoiuctortan com del reformista {tot i que, el fet de 
celebrar-se a i Espluga i realizar-se un homenatge, merescut, és clar, a Josep M. 
R#ndé, enfosquí »a tradició fevoiue»nàna de Barberà), i pedrera d§ dirigents 
sindicals de gran volada. Per l'atra. aleshores, era una de les 2ones on la Up havia 
arrelat amb més torça i a on s'havia assolit un espai de ilberat considerable. Era, 
com pregonaven, agosaradament ei bellugadís moviment jovenil: "La Conca roía*. 
No debades, però, fou la Joventut Comunista de Catalunya qui se n féu càrrec del 
servei d ordre i confecciona tes dues grans pancartes que presidien la façana del 
local. *l CONGRES OE LA UNIÓ DE PAGESOS", i la sala d*actts, *VC1EM VIUFIE 
DE LA TERRA* 

L'obertura del Congrés anà a càrrec d'En Pep Jai (Josep Vidal), el veí dirigent 
sindical d'El Vendrell, qui afirma l a pagesia catalana és aquí, és a dir, que no ha 
mort* Conrad RetiuH, de l'Aierp, va dir que "hem de perdre la por, ja que més val 
perdre una collita que treballar sempre per a «Us*. Josep Pau, d'Arbeca, va 
subratíar que no s'han d'enfrontar ets treballadors dels camp amb efe de la ciutat. í 
que *ta por, la vencerem amb la unió* La intervenció més emotiva fou la de Ramon 
Mas, un dels cüogeris històrics de la Unió de Rabassaires, de Sant Cugat del 
Vallés, que feu una defensa vibrant dels interessos de la pagesia i acusà de 
seivatges tos expropiacions de terres realitzades als pagesos del Vallès l digué 
emocionat: 
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"Ens han robat ••» Cooperatives, el Sindicat, on viuen els buròcrates... Jo he 
defensat els pagesos contra això que en diuen "Hermartadades Apícolas da 
Labradores y Ganaderos" que és una "Hermandad* on ningú se sant germà da 
! altre, on no hi han pagesos, i da "ganadero* només n ni ha un el secretan del 

sindical vertical" (at retama a Mornbtedro de la Torra). Una forta ovació, 
impressionant, deis pegasos a pau drat homenatià aquestes paraules da Ramon 
Mas. ES donaran vaques a run» da Ftabatsaires". ("LA VEU DEL CAMP 
CÁTALA*, mim 65) 

En el Congris participaren prop da dos ml pagesos vinguts d'arreu dt l Principat. 
La Up havia assolit al seu principat objectiu estendrà la seva organització a tot 
Catalunya, només la Val d'Aran i algunes comarques gironines palesaven dèficis 
organrtzatíus importants. La Up no donà cap tipus de dada soore el nombre 
d'afilats però, indirectament, feu esment de la distribució de quatre TI,: bons d'aiut. 
que foren adquirits en un tres i no res. Les adhesions rebudes expressaven l'ampli 
consens social de que en gaudia i. de retop, al reooneaement de la pràctica 
totalitat de tes 'orces polítiques democràtiques bo i respectant el seu caràcter 
uretan i independent. Tet era a punt p»r mear la gran bátala: el desmantelament 
del sindicalisme vertical i ei reconeixement, entre d'altres, de la liberta! sindfcal. 

Les campanyes da reunions i recollides de signatures, com en el cas de la Met a 
les comarques de Girona i Osona, es produeixen a tot arreu i en tots els sectors. 
Les assemblees prenen un caràcter masstu -com la de i'atmeta a Balaguer, la de 
¡"olí a la Granadella, la del pañis a Linyola, o la general de Tarragona, amb més de 
one mi assistents-1 d'oberta confrontació amb r Administració Aquesta, entretant. 
dóna una de freda i una aira de calenta, rito sap per on girar se i rarortranetat en la 
concessió de permisos de reunió i manifestació treu efe poteguera ets pagesos de 
tot l'Estat. A metaos de febrer i arran de tes expropiacions vergonyoses d'As 
Enerabas la Coag fa pubic un comunicat especialment dur i que, en altres coses, 
diu: 

"Es preciso denunciar una vez más las discriminación de a oue es ob)eto el 
campo: multitud de prontHciones (incluso asambleas y congresos constituyentes 
de diferentes organizaciones campesinas democráticas como los casos de Aragón, 
La Reja. Murcia, Afoacefe, etc.), taita de libertades, ausencia de reconocimiento de 
tos derechos potlicos. tconórricos y sindícales. Todo esto por» de manifiesto que 
ta situación en la agneultura prácticamente no ha vanado La democratización 
constantemente predicada re ha legado al campo que permanece casi en las 
mismas condiciones que tos anos de la dictadura" 



I en aquest clima prou carregat, la suspensió per o.tJre governativa de 
rAssemblea de la "Unión de Agricultores y Ganaderos de la R¡0|a Ala", provoca la 
sortida deis tractors a la carretera, el dia 19 de febrer a S Domingo da la Cateada i 

réndeme a tota la Riota, En poca dies. las carreteres de les províncies de 
Saragossa. Navarra, Burgos i León, s omplen de tractors Els dits 25 126 de febrer 
se celebren reunions a totes íes comarques catalanes pm a estudiar ta sortida amb 
els tractors a la carralera. El mateix dia 26, el Secretariat permanent de la Coag 
cnda a la sortida a la carretera de Mes tos organitzacions 

CM 27 de febrer al 5 de març de 1977, es produeix ta sortida generalitzada de 
tractors a tes carreteres catatanes; la vaga déte tractors anomenada, pottertorment, 
la preñara tract orada facció és desenvolupa forma espontània i en cascada, a 
mesura de tes resolucions adoptadas en els diferents pobles i comarques. Aquest 
grau d espontaneïtat és ta pnncoal característica d'aquesta primera tractorada. així 
com ei moviment assambJean que desferma. La Up, és ciar, ¡estimularà perd no la 
dirigirà. La retirada de tractors, recomanada par ta Up, haurà de ser rt.'rendada per 
les diferents assemblees 

La cronologia dats fets ("LA TERRA", març del 1977) és, succintament, ia 
seguem: el diumenge 27 de febrer t s concentran a Sidamon *os-cents tractors del 
Pla d Urgell, f endemà segueixen r exemple els pagesos de la Conca de Barberà, ei 
dia i s incorporen les comarques de la Segarra, Noguera. A l Camp, Tarragonès i 
Montsià, ja son prop de 3.000 a Catalunya i 25.000 a fot l'Estat; ü dia 2 la 
tractorada s estén a totes tes comarques MecMonais i de Ponent i comença a CAR 
Penedès i et Maresma s adhereu a la vaga la Coordinadora d Organitzacions 
Sindicals, formada per Ccoo Ugt. Cat, Soc i Uso», ¡a passen de 7 000 a Catalunya 
i de 45.000 a tot l'Estat; ei dia 3 s'r* sumen les comarques gironines i ("Osona, la 
xifra de tractors s e>.va a 10.000 a Catalunya 180 000 a l'Estat; ei dia 4 la vaga i s 
gairebé total amb 14.000 tractors a Catalunya i 100.000 a vinN-dues províncies de 
t'Estat, es fa publica 'adhesió de a Cormssc Permanent de Assemblea de 
Catalunya i dels alumnes i professors de rEscoia de Pints • Tècnics Agricoies de 
3arceiona. el dia 5, quan ts decideix desccnvocar la vaga, passen de 13.000 els 
tractors estacionats en més de trtnta-anc «drets da Catalunya. 

La plataforma rervindcativa es podria resumir en tres punts: l!t»rtat sindical, 
Seguretat Social Equiparada t revisió de preus. Durant el desenvolupament de la 
vaga s'afegiren les peticions de desmanteiiament de les Cambres i Germandats 
oficiáis i de la Cosa, aal com la dimissió deis seus dirigents i del Governador Civil 
de Girona per la seva acttud repressiva, i l'exigència de que el President Suàrez i 
el ministre d* Agricultura, Fernando AbrN Martoreü rebés la Comissió Negociadora 
d organitzacions Sindicáis pageses. 
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Ets testimonis recollits per Ignasi AkJoma sobre la vaga de tractors al Pla d'Urgell, 
el rovell de l'ou de la moòtttzaoo. palesen la espontanelat de la qual abans fewm 
esment Destaquem, pel que significa oe canvi en eis centres de reiaoó social deis 
joves pagesos, aquests dos testimonis "Diumenge, el primer dia de ¿ tractorada. 
només surt un tractor que és el del delegat Aquest se n'havia assabentat la nit de 
dissabte a la discoteca ; Golmés). "Diumenge surten dos tractors que s assebenten 
de la vaga a ¡a discoteca" {Miralcamp). El maten podríem dir de la Conca de 
Barberà, on, a mis a me*, en determinats pobles, s'aprofità la mitja part de la 
sessió de cinema dommca. per a exposar ta necessitat de sortir a la carreter* 

La mateixa Up, §n la primera reflexió realzada, atribuirà el succés de la vaga a la 
cultura solidària i democràtica de tradició arrelada a les comunitats rurals, perd, així 
matea, a la tasca desenvolupada pel stndíatUsme democràtic en els darrers anys, 
que permetrà ei seu ressorgiment amb empenta i decisstó Així, doncs, tractoó i 
organització conflueixen en la generalització i desenvolupament de la protesta. 

"La tractorada* en aquest senti! haurà estat la constnuoó pràctica de rextstènaa 
d'una soiidamai pagesa ben arrelada, d'una capaca.it d'organització i sentit de 
disciplina i una clara oortsctèrcta democràtica que s'na manifestat a tot nora en lé 
manera de prendre les decisions sense cap mena dlmposició ni dingtsme, 
estimulant en tot moment la participació de tots els pagesos i converw-ios 
d'aquesta manera tn autèntics protagonistes actius i conscients d'aquestes 
fornades de luía. Es evident que, ta UNIÓ DE PAGESOS, ha Sigut un paper 
'onamentai en la vaga dels tractors doncs, en tant que sindicat pagès ha realitzat 
durant aquest darrers anys tot un treball de sensibilització d aquests des, ¡a que un 
moviment de masses sembiartt, to» sabem que no es logra fer néixer per 
generació espontània a no ser que estigui manipulat i dingit des de tes estares (Mi 
poder pollic. La "Unió" conseqüent amb ets seus objectius, na estimulat el 
rnovimertt pagès des de dtrt§, taü ts al mateix nivell dels nostres companys, sense 
protagonismos estènis que de res no serveixen practicant el diàleg i la lliure 
discussió en assemblees muititudinanes i demostrant a la practica, la voluntat 
ferma i decidida de construir entre tots una UNIÓ DE PAGESOS i que, al fer-no de 
manera Riure i democràtica ispressarà necessàriament la voluntat de tota la 
pagesia de Catalunya*. ("LA TERRA*, març del 1977) 

La tractorada suposarà un sal quantitatiu i qualitatiu en el desenvolupament de la 
Up. L'afiliació crea a tot arreu i es consoliden les organitzacions tocats i comarcals 
L'expepertèrtoa d'aquestes pomades -ta participació en les assemblees, tes 
discussions interminables en petis grups, el testimoni dels més veta tot recordant 
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et sindicalisme agrari democràtic durant la Republicà i la revolució, ei contacte amb 
els moviments democràtics i partits polies ataiçonarà ets futurs dirigents 
sindicals La vaga. en aquest sentit, na estat una escola de formació envejable 

El sindicalisme vertical havia fet ranee, pero el sindicalisme democratic era 
castrat tot ¡ust en ei moment en que s iniciava de debò et canvi politic a l'Estat 
espanyol Efectivament, ei dia 15 de juny de 1977, el mateix dia de la celebració de 
les eieccons generals, es publicava et decret de creació de les cambres agriries, 
com a organismes de representació dels pagesos i hereus del patrimoni sindical 

Les cambres agriries, tal com indicava la Up, posaven pais a la roda al 
desenvolupament del sindicalisme democratic al camp: 

"Perquè no preveuen com a electors i legibles tots els pagesos que trebalen 
directament la terra absentees, societats anònimes, ajuntaments i parcel listes 

que no tenen res a veure en ei treball de la terra que hem via inserts en ei cens 

agrari) 

Pmmè permeten la inclusió en «is seus òrgans de govern de rtweí provincial 
organismes i «Mats que representen interessos contraris a ta pagesia 
denvanf-se'n un cianssim care verttcaMsta i corporativista 

De la definició de tes seves funcions ('consulta y co-teboraaóti"| se*n deduea una 
clara assumpció de funcions sindicáis a ies que ets sindicats democràtics rto votem 

m podem renunciar. 

Perquè pretenen apoderarsen d'uns patrimonis sindicats pagats per tots ets 
pagesos..." Document aprovat pel Consell Nacional deis dies 24 i 25 d'abril de 

1978, Vilafranca del Penedès» 

Les eleccions del 15 de |uny del 1977 havien obert tes portes a una Amnistia, a 
una legalització dels partis politics i céntrate sindicals, a la formado del govern 
provisional de la Generalitat de Catalunya, i, al capdavall, a la confecció i aprovació 
duna constitució plenament democràtica. Pero el sindicalisme agrari democratic no 
en treia aigua clara, Així, doncs, el mes de març de 1978 es decidí tomar a treure 
eis tractors a la carretea per tal de presstonar el Govern de la Ucd. 

Aquesta segona tractorada serà organitzada i dirigida per la Up. La resposta dets 
pagesos, malgrat l'amenaça del c^cret del 13 de gener de 1978 sobre 
estacionaments massus i Mencionats a la via pública (orientat, ben segur, a 
combatre la forma de manrtestaaó mes contundent dels pagesos: la :«actorada), 
serà prou masstva, tot i que no assolirà ta cota de partidpactó de l'antenor D'altra 
banda, eis antics verticaiistes i franquistes s havien reorganitzat i ara plantaran cara 
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a la mobilització pagesa Tot arri) lot. en algunes zones, com ara ei Pla d'Urgell, la 
mobilització s estengué a la resta de sectors productius i serve» esdevenint una 
vaga general: 

l a segona tractorada tindrà mol més les característiques de "vaga" que la 
primera: atur total al camp, ahir solidan de comerços í altres proiesions rurals, 

talada de mercats retirada de diners del banc. En sí ta paraula "vaga" definiria 
mttor que ei nom popular de tractorada* tes acccns que estudiem, donat que en 
elles no solament intervenen els tractors i tractoristes que acudeixen a la vorera de 

la carretera"'. (I. AL0OMA. p. 27) 

En aquesta acció, la Up es jugava ei seu protagomsme en «i futur del camp 

català Era, si més no. una prova de torça davant la impermeabilitat governamental 
i una resposta a l'Intent de convocar eleccions a cambres. La preparació, 
organització i desenvolupament de la vaga fou un cop més exemplar. Veiem el cas 
de Befeaire cTUrgtl: 

"La convocatoria m fa mitjançant una assemblea i a través de diverses crides a tot 
§t poble. Durant la vaga ni ha assemblea cada dia a mvel de poble amb (a 
participació de militants i simpatitzants Es debaten les propostes de cara a 
organització local de la vaga ¡ s'amba a acords comuns. La vaga és total < només 

surten els pagesos a ler verd per a les vaques, i ponan un permís-segell de la Unió 
de Pagesos. L'actitud de tes autoritats és nefasta i contraria a tot movtmeri que no 
sigui manipulat per ells Hi na afiliats a altres sindicats però no n W ha cap que 
dongui la cara. El fet més remarcable és ta gran solidaritat de tots eis comerços 
juntament amb efe constructors i aires que tanquen les seves portes. La vaga del 
1977 va ser un impuls de tots els pagesos que van dir *ja n'estem tips. Pero 
gairebé ningú vam saber realment per què («tem la vaga, ni qui era qui l'estava 
impulsant. Aquest any és el ple reconeixement del sinocal que veritablement lluita 
per a nosaltres", explica un pagès. Set o vuit voluntará (an diàriament la vigilància 
nocturna i vui persones van a repari» propaganda a Barcelona. Al poble hi ha 95 
afiliats a la Unió de Pagesos. Eh quatre més forts van a casa per casa per 
demanaNos que votin a Cambres Agràries. Hi van anar tots els propietaris del 
Pedrís. Gairebé tots els que van a rnwsa acudeixen a votar a Cimbres". (Idem, 
247) 

El govern de la Ucd modifica, amb el decret del 26 d'abril, lleugerament les 
cambres agràries i convoca tos eleccions per el dia 21 de maig.La majoria de les 
"Uniones* aprofitarà l'avinentesa per a presentar candidatures i la Unió de Pagesos 
es troba gairebé sola «n el boicot a tes cambres agràries. I encara en determinades 
comarques (Tarragonès. Conca de Barberà), algunes assemblees locals de la Up 
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decidiran partiapar-ni. La posteo, perd, del Consell Nacional de la Up i seguida de 
forma majoritària serà la d'absterur-se Paral leiamem, la Up formularà la seva 
alternativa. 

"La nostra alternativa comença amb la ertaco d'un organisme de Serven Agrans. 
exclusivament tècnic, depenent de la Conselleria d'Agricultura i enllaçant amb la 
tradició d® la mateixa Conselleria. La Unió de Pagesos està disposada a treballar 
p i la constitució d'un ampli Consell Agrari que sigui purament consultiu però no 
pas vinculant per tal de respectar ta tasca sindical, ja que entenem que i s possitiu i 
vàlid el diàleg directe de la Unió de Pagesos amb la Generaltat,.". (Document 
aprovat pel Cortsei Naaenal tts dtes 24 i 25 d'abril dei i s /a , vitalrartca del 
Peneedès) 

La campanya abstencionista promoguda per la Up combinarà la propaganda a 
través de tuto, conferències • assemblees amb ta pressió social. Tal com ens ho 
explica Ignasi Altíomà, reterrt-se als pobles del Pia d'Urgell: "B dia de les 
eiecctons a Cambres Agràries la presencia de la Uno de Pagesos era ostensible 
vora dels col.iegts electorals, tot fiseatant qui anava a votar", l'abstenció fou 
absolutament majoritària, superan el 90 per cent a ¡Alt Camp, t i Baix Penedès tos 
Garrigues i el Segrià, Així. doncs, ei sindicalisme agrari es trobava en un atzucac 
les camtxes eren desacredttaces com a representants dels pagesos perd no 
s'arbitraven nous instrumenti i mecawmei de participació sindicai (54). 

La Up celebrà ei seu II Congrés a Cervera, el Primer de Maig de 1979. Si el l 
Congrés, sota et tema "Volem vwre de la terra", havia canaítzat tes mobilitzacions 
dels pagesos: ara, amb el tema "Pm la unitat i lustoa al camp", pregonava el desig 
de conservar la força de la unió i la consecució de ta plena itoertat sindical ai 
camp amb la recuperació de ¡'autogovern Més enllà, m ponències i resolucions 
del II Congrés palesaven la maduresa i consolidació definitiva del sindicat 

La Up era, malgrat r abonament per part del govern de la Ucd i d'altres partits 
polies conservadors d'aires formacions sw jcais. el gran sindicat agran català per 
afiliació, prestigi, autoritat moral i propostes programàtiques. Ara, després d'accedir 
ais arxius del sindicat, podem desmentir la xrfra emblemàtica de 20.000 afiliats. 
però podem transcriure amb noms i cognoms els 13.667 atiats registrats els anys 
1977-78. El nombre de 13.867 és prou eloqüent de la seva representativUat entre 
els pagesos i amb un percentage, el 13 per cera, sobre ta població activa agrària 
superior al dels sindicats dels aires sectors productius. La seva distribució 
geogràfica palesa el que hem vmgut dten fins ara, és a dir, el 75 per cert es s<ua a 
les comarques Meridionals i de Ponent i només dues, el Segrià i l'Urgell, 

569 



concentren ei 11 per cent Cal destacar ràmptti afiliació a les comarques del ( M a 
de l'Ebre, indicativa de la preferència dels lomaiers adhenr-se a la Up abans que 
als sindicats de classe. 

El II Congrés ratifca el model organitzats assembfeari i horitzontal, terntonal i 

sectorial. El sindicat es dota de dos organismes de direcció i coordinació la 
Comissió Permanent i el Consell Nacional, amb representants de totes tes 
comarques i es reuneix tradicionalment caoa darrer dissabte de mes a Vilafranca 

del Penedès. Un deis factors distintius del funcionament de la Up és la seva 
direcció coi lectiva (55) i la manca de professonaiització dels dirigents sindicals, 
que contiuen «i capdavant de tes seves explotacions Ets únics professionals, que 
cobren directame.il del sindicat, són els tècnics i responsables deis diferents 

serves: secretaria, assessoria jurídica, confecció de *LA TERRA",.. D'aquesta 

estructura organizativa i funcionament sindical han sorgrt. com ens comenta 

Andrau Peix, els dirigents i animadors pnnapals 

"En oposición a tos dirigentes del sindicato agrario que representa a tos grandes 
empresarios, ios líderes de las Uniones naortan todos en poblaciones pequeñas, no 
tienen estudios superi0res,tratoa§an directamente en su explotación agraria y se 
han formado "pofticamente' en las fias del sindicato Su vocabulario sus 
estrategos, su modo de pensar, están marcados por estas circunstancias Su 
selección y su formación sindical se na realizado desde la base agncoia, reforzado 
por expenenoas previas de trabajo colectivo en otras organizaciones locales 

La mefor formación y el reociaíe ee estos líderes es el activ&mo continuo, así 
como la preparación y participación en mesas sectonaies. mesas de negociación. 
comités de gestión y planes de concertaaón 

Tratándose de sindicatos empresanales tos líderes se mueven continuamente en 
medio de cifras, planteos económicos, planes de reestructuración por grupos 
productivos, adaptación a las estructuras comunitanas Al igual que tos nuevos 
poitcos de la democracia, su escuela de formación ha sido el tap de la acaon 
sindicar ("AGRICULTURA Y SOCIEDAD-, núm 31. p. 237) 

La Uo na estat un deis pian bàsics, sovint pres com exemple, del sindicalisme 
agrari democràtic afaiçonat pel moviment reivindicatiu i assernbteari deis pagesos 
d'arreu de l'Estat espanyol. El procés, però, de les oferents "Uniones" na estat 
heterogeni en 'unció de tes característiques particulars de cada itoc i, molt 
especialment, al comportament deis dlerents partits polllcs que han actuat en el 
seu interior. Tot amb tot, cal subratllar que la Coag na fyncionat estrictament com a 
coordinadora i no com organisme de direcció coi lectiva de tipus confederal 
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La Up és un sindicat unit an, democràtic i independent, defensor dels interessos 
econòmics i socials de l'exptotaoó farm'iar Podem afegir, com no feiem ai definir la 
Unió de Rabassaires, ¡'accepció de partit agrari? Durant els primers anys de la 
transció democràtica, a molts pobles, la Up esdevingué Púnica torça social amo 
capacitat d'elaborar un projecte de transformació, si más no de canvi, i, sobretot, 
de portarlo a cap. No endebades, a les primeres eleccions municipals a la maforia 
de pobles rurals, la candidatura democràtica, amb ei títol d'independents o sota 
sigles partidistes, era formada per persones provtnents del sindicat. Tanmateix, la 
legalització dets partis polies í et procés dlnstituctonalteació desenvolupat féu 
desaparèixer et seu protaguwme políic La Up, doncs, no és ni actua com un 
partit agrari, tot i què na estat una escola de formació per a morts regidors, 
alcaldes, diputats, senadors i càrrecs de les diferents administracions publiques, de 
diversos partits poilics: 

"Muchos líderes surgidos de las Uniones ocupan puestos relevantes en 
Cooperativas, Ayuntamientos y Partarnentos autónomos o Central. Para muchos, el 
paso por las uniones na significado pues, una formidable plataforma de ascensión 
social Esta formación y traspaso a otros puestos significó en su dia un cierto 
"suicidio* del sindicato que tuvo que formar una nueva generación de dirigentes 
No obstante, ello ha supuesto una tupida red de sindicalistas en puestos 
influyentes que, desde allí, colaboran con las Uniones en tos momentos de gran 
trascendencia. De esta forma las Uniones han quedado fuertemente enrauadas en 
los distintos nrvetes de nuestra s* ctedad agraria" , ídem, p. 235) 

Deixant de banda la pollica estrictament institucional, la Up segrega una cultura 
pellica iens menyspreuabie. La defensa aferrissada de i explotació familiar !a 
conduew a una confrontació contra els monopolis i grans empreses agro-
aiimentánes Es, potser, en aquest punt on la Up paiesa amb mes ciaretat la seva 
concepció poiitca socialment transformadora, si més no, de rebuig a un determinat 
tipus de desenvolupament capitalista. La preocupació de la Up, com afirmà Pep 
Riera en el discurs de cloenda del II Congrés, realitzat en nom de la Comissió 
permanent, ultrapassa els pianteiamenrs exclusivament economies i s'inserta de 
pie en ràmM més ampli de les relacions socials: 

"Avui restem al camp de Catalunya molt pocs page?o$, i bona part d'edat ja 
avançada, cosa que ens fa adonar de la necessitat urgent d'arbitrar des del govern 
un conjurí de mesures que frenin, o miBor dir que talin d*una vegada, aquest 
abandonament dels pobles í de les masies, que a vegades ha semblat una 
veritable fugida. Si féssim cas, altre cop, dels tradicionals predicadors del 
desenvolupament econòmic i estudiéssim les explotacions agràries des d'un punt 
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de vista estretament capitalista, ben segur que aviat ens vindran ganes de plegar, 
convençuts que, si més no mous sectors de la nostra agncuitura.no són rendibles 
ni ho seran* (UNIÓ DE PAGESOS, 1979, p. 146) 

Tot feia pensar, i atxi ho suggereix lanaiisi dels documents del II Congres que 
amo l'aprovació de l'Estatut d Autonomia 11 eíecoo del Partament de Catalunya m 
coses al camp í, concretament, en la vida sindical earwianen definitivament 
Tanmateix, no tou així La maiona parlamentària slnhtst de< ttma de tos cameres 
agràries i aquestes continuaran planejant com fantasmes pel camp català. Sense 
abandonar el seu discurs reivindicatiu, la up ampiará i estendrà la seva oferta de 
serves. D'aquesta nova onentacc t n sortirà reforçada » consolidada Així, de 
sorneguer, ho comenta l'Andreu Peix: 

"Las Uniones no se nan organizado como sindicato de servíaos, como funoon 

pnnopai En carneo sus servicios estan alcanzando cada vez indices mas 

important«s(...) 

Un serve» qua está adhiriendo mucha impoftanoa, a part» de tos uüjmos 
"peinados', es a fscafidad. Los gestores a menudo se ven impotentes ante a 
problemática agrana por lo que las Uniones nan ido aparcando también esta 
función. Hoy día, en el seno de las Uniones se tncuantran ios mejores aDogados 
especializados sobre el tema. De hecho, esta cuestión na sido la causa de una 
nueva ota de afHaoon. Hacienda, pues, ha participado en ayudar a engrosar las 
fias de las Uñones'. fAGRI-CULTURA Y SOCIEDAD, rum 31, pp. 243-244) 

La Ur presentarà de fet una contradicció, qua s antra ampliant amb et pas del 

temps,: a duna direcció i dirigent majoritàriament pregoners dun discurs abrandat 

i radical í vinculats a posicions d'esquerra í la d'una base social mort mes moderada 

socialment i. sobretot, elaGotaiment Res de nou, tanmateix. Tot amb tot, cal tenir 

©n compte aquest discurs t pensament fortament tdeotogitzat (56) per tal de 
comprendre un dels seus erts indiscutibles, ben segur el més important de tots els 
assolits, ei rwstetirnent del seu caràcter profundament uratan. Mentre totes its 
plataformes unitàries s anaven difuminant del paisatge ponte català Assemblea de 
Catalunya, Entesa de* Catalans, Govern d'Unitat de la Generalitat, Pacte 
Democratic Municipal - la Up és l'única que aplega en el seu interior militants i 
simpatitzants de partis de concepció ideològica tan diferent í enfrontats en el 
terreny poltic-instíuaonal, com ara la Ciu, l'Erc el Psc o ei Psue, Aquesta és una 
prova de la seva força i de Ui seva vitalitat. 
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