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• 

Le&cola -tetan a la introducció d'aquest capto! tot comentant lestudi d"E. 
Websr- ha estat el cavall de Trota de tai cultura urbana al camp. A l'Estat espanyol, 
però, el cavall ha estat de cartró, si mis no f amolenc. I és que s'ha convertit en un 
lloc comú allò de: Tasses més fam que un mestre d'escola". Malgrat «Is Ments de 
bastir una xarxa educativa pertot, sobretot a partir de la Llei Moyano del 1857, 
l'Estat espanyol ha palesat la seva Micaela amb escreix. L'any 1900 més de la 
meitat de la població constava que no sabia llegir ni excriuie. Vint anys després, 
encara no en sabien el 43,2 per cent. La mitjana estatal ens amaga el bosc rural on 
la proporció era molt més elevada Per l'Administració espanyola el mon rural era 
un altre món. Ja en la mateixa Llei Moyano, l'Administració es rentava tes mans a 
tes poblacions de menys de cinc cents habitants, per tes quals no tocava cap sou 
pete mestres. I els nuclis una rmea més grans tampoc podien mamárseles dotes, 
els mestres. Com afirmava el mateix Cossío, en el seu llibre titolat La Enseñanza 
Primaria en España: 

"La conseqüència d'aquest criteri tan fate per a (bear els sous és que les poblacions 
rurals i amb pocs habitants que, per manca d'altres «jans de cultura, 
necessitaven un més gran esforç per part de l'escola, tinguin, en canvi, tes seves 
mol abandonades, ja que els mestres que millor podrien dur a terme aquesta 
missió tan delicada es retrauen d'acudit-hi, per raó dels sous babeos", (citat per M. 
SUBIRATS, p. 25) 

Les memòries de Joan Puig i Ferreter (Camins de França. 1934) i Claudi Ametta 
(Memòries polMguag 1890-1917 1963) ens reflecteixen l'escola rural, 
concretament al Camp de Tarragona i ta Conca de Barberà, tombant et segle. 
Ambdós subratllen la deficiència dels mestres, la manca de recursos i l'àmbient, 
comunitari i familiar, poc estimulant. Fem-ne cinc cèntims. El primer tot just 
comença tes seves notes biogràfiques esmentant el seu pas per l'Escola Municipal 
de la Selva dat Camp, a la qual va anar dels sis al deu anys, i aprofita l'avinentesa 
per a caricaturizar un de:s tres mestres que es succeiren eft el magisteri. El retrat 
és el duna persona apassionada de la Història Sagrada a l'ensems que negat per 
la ciència matemàtica Una dèria i un mancament que contagiarà ate seus alumnes 
i, mott particularment, a Puig i Ferreter. 

"Quan ens explicava (el mestre) carts episodis com, per exemple, el de Josep 
venut peto seus germans. I -emolava ta mà ossuda allargada damunt els nostres 
caps; se N ennuegava ta veu al col, havia d'interrompre la narració per eixugar-se 
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ets i * (...) Per aquest cana! de remoció va entrar-me la història Sagrad dins (te 
tot de rànima. Ah' si així m'haguessin pogut ensenyar l'aritmètica, quin comptable 
no hauria sortir. 

Claudi Ametlla posa tío relleu, així mateix, l'escreix d'història Sagrada i l'oblit 
d'altres disciplines A tot estirar, uita mica de gramàtica i tes qurtre regles. 1 ho 
atribueix, de forma suggerint» a que la majoria són capellans frustats procedents 
del seminari. 

"¿Qui podrà comptar mai ta innúmera falange de deserters del seminari que han 
omplert elmagisteri, el periodisme i atots carreres i mitges carreres? (...) De tant en 
tant, i immancablement els dissabtes a te tarda, s'esmerçava ert explicacions de la 
Història Sagrada, que nosaltres escoltàvem recollits i atents. Cap altra classe era 
dorwva tanta delectança Ara no m'explico perquè els plans d'ensenyament de 
l'època i els subsegüents volien fer-nos interessar en aquesta història plena de 
paràboles I faules, et símbol de tes quals ser» escapava. I, en canvi, no ens deien 
res d'altres tantes disciplines que em semblen més útils i fonamentals'*. 

Malgrat la seva procedència rural. Ametlla és culturalment urbà i ja ho hem 
explicitat en l'apartat referí ate aldarulls popuiars. Tot amb tot, la ela d'Ametlla ens 
ve com anell al d l per a pesar de relleu dos aspectes fonamentats: en primer Hoc, 
alè que els agrada escoltar ate nois és la Història Sagrada (aní som ets hi agrada 
escoltar tes rondalles i llegendes deis seus avis a la vora del foc), és a dir, la seva 
tradició cultural; en segon Hoc, ta deixadesa d'altres matèries palesa la ineficàcia de 
l'escola com a instrument de penetració de te cultura urbana, escrita i numèrica. 
Vet aquí la contradicció, la mare dots ous de l escola rural d'aquesta època, en 
or iptes d'introduir la cultura urbana, reforça la cultura rural en la seva 
rrai ifestació oral i simbòlica I això és el que treu de polleguera a Ametlla i tant 
a'altres 

Al costat de ta deficiència dels mestres, s'afegeix ta manca de recursos, materia, i 
mstal lacions adequades. Abel ens ho explica Puig i Ferreter bo i explicant el pas de 
I Escola Municipal a la dels Pares del Cor de Maria: 

"A l'escola muncipal no ens havien deixat jugar mal. Era dat dun pis, on els note 
estaven atapeís com emmagatzpmats (...) teníem unes taules estretes, mal 
assentades, que ballaven en posar-hi els colzes La superfície era ratllada, tallada 
profusament peto ganivets de moles generacions escolars. Alguns d'aquests talls 
eren tan profunds, 1 sovint ens entreteníem a omplirtos de tinta" 

672 



En canvi, resoola dels capellans era de planta baixa, amb grans finestrals peto 
quals entrava ta claror, amb un pupitre ¡ndMrtial. neta i polida: "El confort material 
de ta nova escota contribuí a fer-me conèixer el gust de l'estudi. La cama 
acadèmica d'En Puig i Ferreter s'hagués acabat als onze anys sinó hagués estat 
per un fet que trasbalsà el poble: "Un f i de ta via que havia penjat els hàbits a la 
figuera va tenir roourrència de venir-hi a obrir un col·legi, anunciat amb tota 
pompa". En aquest col·legi muntat per rex-seminarista. Puig i Ferrete', curta el 
segon ensenyament, el batxillerat Tanmateix, tot era taçana. L'ex-seminarista es 
capficava en el Batí, ta retòrica i ta poètica, mentre arraconava els Ubres de 
matemàtiques i ciències. Els exàmens finals a l'Institut de Tarragona eren una 
martingala, car l'escola era fonamentalment un negoci una manera de treure els 
calés ata propietaris gasius, i, és clar. «Ms catedràtics de Tarragona se'n duien una 
part del pastís 

"Quan pe' juny del primer any ens portà a examinar-nos a (Institut ie Tarragona jo 
no sabia gairebé res (...) tremolant-me tas cames em vaig presentar a treure tes 
tres botes de furta misteriosa. Les vaig donar a un deb tres catedrales i no vaig 
contestar cap de tes tres Icons sinó amb mèpcies i embarbrssaments Llavors 
algun dels catedràtics va rreguotar-me per 'casualitat*, tes raes coses que jo 
sabia, i llavors encara no el vaig ier quedar gaire bé". 

Quan el toc d'e:.cenalls sextingui. Iex-seminarista guià del poble i els hipotètic? 
alumnes de batxillerat feren cap a l'ofici pel qual eren predestináis: "el torner, a la 
pastera; el propietari, a ta terra; l'adroguer, al taulell, el tartaner, a ta tartana Els qui 
no teníem en què treballar al poble, ens vam dispersar en un campi qui pugui 
pintoresc". L'oncle i ta mare de Puig i Ferreter es feren el cor tort i fenviaren a 
estudiar a l'Institut de Reus. El canvi fou b jtai, a Reus, restad! anava de debò i els 
professors no estaven per brocs. Jala esprémer-se el magí com una taronja, 
petar-se els colzes i obrir els ulls al laboratori Aquesta era, si més ne, la diferència 
de l'ensenyament a ta ciutat i el camp. 

Diu la sentència castellana "ta M a con sangre entra". En e'ecte, tes bastonades 
i fuetades eren ta metodologia més aplicada a I escola i no tan pe» a inculcar tes 
quatre regles, com suggereix ta sentència, com per a garantir l'ordre públic. Al 
capdavall, es badava de "crvilitzar aquells marrecs rebecs talment com si fossin 
animals que convé gravar-los amb ferro roent. Aquesta disciplina a sang 5 fetge era 
•ins I tot esperonada peta máteteos pares i acceptada per ta comunitat com un ritus 
d'iniciacir: i de pas al mon dels adulis. Cala mà dura per adreçar aquells selvatges 
de calce curta. Calia ensenyar-los a obeir, a acotar el cap, n dir sí m vor. Un 
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aprenentage que començava a la Bar, que prosceguia a l'escola i culminava durant 
la realització del ser i militar. La disciplina familiar, escolar i militar coincidien i 
per randa AmetHa ho descriu prou bé: 

"El pobre mestre, desbordat pel centenar de galifardeus ate quals cala ensenyar 
alguna cota (I la majoria no eren fàcils de conduir, per tal com estaven pujats en el 
bon costum duna pallissa paterna per ela), per arribar a aquel fi amb un ordre 
relatiu, va establir un santes terror, mitjançant l'aplicació sistemàtica de càstigs 
corporate, abundatment distribuís. L'instrument era un revingut "puntero" que tant 
servia per a assenyalar el mapa com per a les palmetades. Però en casos 
excepcionals feia us d'un més gruixut rebrot de roure delicadament polit, que 
manejava amb insospitada destresa (...) No sé que cap pare o cap mare mai es 
queixessin de tos correccions així administrades (...) Aix, eren aquells temps, 
tendres encara, en esuard dels antenors. que Jo ja no vaig conèixer, en què hom 
parlava d'algun deixeble esguerrat pel mestre, sense que això provoqués 
escarafalls d'importància Era la duresa dels temps, i tothom la trobava natural, i 
primer que ningú les victimes, les quals es mofaven dels nois massa consen'its, 
generalment poc torts en tes baralles, en els càstigs i en els jocs, no sempre suaus, 
sens dubtes; però tampoc estic per la blanor que ha estat la moda darrerament, 
sobretot a ciutat Estic segur que aquell pobre mestre hauria sortit masegat i potser 
ferit, si no hagués adoptat un mètode feroç i saludable enfront del centenar de 
botxins inconscients amb qui havia d*heure~se-les". 

Puig i Ferreter, recordant l'escola de rex-seminarista, relata amb escreix el 
mateix ambient scolar piè de malifetes i bretolades corretgides a fuetades a manta 
De forma però més subtil posa el dit a l'ull de la contradicció entre la teoria i la 
pràctica, és a dir. per una banda els inflaven de retòrica, poesia i aventures, 
sagrades o profanes, tant se val; per l'altra, quan volten ser protagonistes d'aquets 
anhels, la repressió era implacable. Amb cruesa explica, a tall d'exemple, com el 
mátete mestre i obligava a masturbar-lo mentre li recriminava que ho fes tot sol o a 
Ten«c»ns amb els seus companys. Tot plegat misèria. 

"El qui es movia, ei caçava i rebia més fort. El càstig durà una hora seguida, sense 
calmar el fuetig ben repartit. Ens aixecàrem amb l'esquena cruixida. esttomats, fent 
tentines, tot plorant de ràbia i de dolor (...) Les içons déte més grans i tes del 
mestre havien donat fruit. Pete bateos obscurs de la casa, que eren vastlssims, 
amb corrals i estables, hom hauria pogut veure, a certes hores, tot un l i s de 
viciosos lliurant-se col·lectivament a la pràctica d'aquell acte que el mestre havia 
ensenyat algun de nosaltres. Crec que ja he dit prou per a donar una idea cte la 
salvatgeria, la perversió i la inconsciència regnants al nostre col·legi". 
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£1 quadre, doncs, de l'escola rural no podia ser més foc, si mes no poc gratificant 
per ta funció d'instruir 1 "civilitzar ets noto de let comunitats rurals. La majoria de 
mestres palesaven una formació insuficient 1 dasequiltorada, massa escolàstica i 
poca ciència, I a més a més d haver estat deixats de la m i d e Deu ho eren abrí 
mateix de l'Estat: "El mestra era un funcionari mis; i com que era pobre, poc 
respectat* (AMETLLA). El judici final d'Ametlla és agre respecte els que havien de 
ser els intellectuals orgànics de les comunlats rurals, mestres i capellans, així com 
respecto l'abandonament absolut de l'escola per part dels podéis públics. I el 
resultat d'això, al seu parer, serà el foment de ta fallera anàrquica del nostre poble. 

"Cap obra post-escolar, cap tutela damunt ets adolescents, cap influència damunt 
els pares, cap intervenció en possbws iniciatives cultúrate de ta vila. (...) 

l'abandó en què el Poder deixa el pobre ciutadà, la ¡ndefensió i la manca de 
protecció del contribuent que restat descoma, excepte en fer-lo contribuir. Si en la 
gran plaga íl.toxèrica el pagès s'hagué d'adobar tot sol, en tes seves necessitats 
morats i en les crisis de l'esperit e* troba sol, .ambé l'Església no I és cap 
conhort; l'escola no li dóna cap direcció L'hostilitat entre ell i tota postestat 
superior mal que, com la tornada de la cançó, retrec potser massa sovint, és el 
factor de molts drames i l'aliment més nodndor de la tendència nostra', a 
l'anarquia*. 

La ventat és que l'escola ruta) era un miratge i un dels aspectes en els quals es 
manrfesta l'ineficiència i desballestament de I Estat espanyol. I, en aquest sentit, 
coincidiríem en l'accepció etimològica del concepte anarquia emprat per AmetUa 
Si, en el terreny de tes hipòtesis, l'Estat espanyol hagués reixrt en el camp educatiu 
com ho féu l'Estat francès potser s'hagués arribat a una. més gran uniforrrttzació 
idiomàtica i, ben segur, a un procés més accelerat de la destrucció del mon rural en 
la seva conversió urbana-industriai. I no deixa de ser curiós que ta majoria 
dïntei.lectuafc de les diferents opcions políiques -des del regeneracionista Joaquín 
Costa fms l'àcrata Urales, passant pete republicans i catalanistes Ametlla i Rovira i 
Virgili o els socialistes I comunistes Campalans, Maurin o Nin. Tots els de 
concepció urltna, és clar critiquessin durament l'Estat pel desori educatiu. La 
ignorància (urbana, de no saber Regir 1 escriure) del poble era el greuge més 
punyent per qualsevol projecte reformista o transformador. 

Pm aquest motiu, l'ensenyament fou un dels aspectes més esperonats per 
l'intent autonomista abonat per la burgesia catatara, ta Mancomunitat, i, més tard, 
per tes forces populars durant ta Generalitat Republicana. Ametlla ho explicita 
sense embuts: 
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•Calgué que vingué* la Mancomunitat • demostrar-los que un "senyor* podia saber 
esporgar una olivera o fer un solc millor que ells (...) Aleshores (amb radveniment 
de ta RepúbSca) l'escola unitària fou graduada, I els mestres, met ben pásate i 
rjreparats,v»audien de tota una altra consideració" 

La burgesia catataría ho tenia ciar i. sobretot, voluntat de governar, de fer coses. 
La presidència du ta Diputació de Barcelona a mam d'Enric Prat de ta Nba (1907) 
fou el primer avis: fundació de l'Institut d'Estudis Catite» (1907), que tenia per 
objecte ta investigació científica en tots el camp de la cultura, complementat amb 
l'impuls de ta Biblioteca de Catalunya; creació de l'Escola tf Administració Local 
(1910), l'Escola Industrial (1910) i l'Escola del Treball (1913) La Mancomunitat de 
Otulunya prosseguí ta tasca Meada en et terreny educatiu amb fa creació de 
l'Escola Superior de's Bels Oficis (¡914), l'Institut d'Orientació Professional (1915), 
l'Escola d'Infermeres (1917), Itdcota d'Alts Estudis Comercials (1918), l'Escola de 
Gènere de Punt de Canet de Mar (1922).. (vegeu J. TERMES, 1987, pp. 281-262). 
Tot amb tot, el que cal recalcar són els esforços de renovació pedagògica dins del 
magisteri i, molt especialment, ta introduced dats mètodes de Maria Montesson. El 
magisteri donaria un salt qualitatiu desplaçant, si més no competint, ets mestres 
escolàstics, ex-seminaristes, bo i renovant mètodes i continguts. El possitivisme i la 
divulgació cient«ica començarien a C~ r forat dins tes escotes rurals (/). 

En ei camp específicament d'ensenyament agrari, robra feta de la Mancomunitat 
destaca per la creació, dtns de l'Escola del treball, de l'Escola Superior 
d'Agricultura, la qual, a més a més de formar ets nour enginyers i eapüaoos 
agrícoles, tingué cura de publicar lot un segui de manuals que facilitaven la difusa 
de tes noves tècniques agràries I els tractaments oe ia term. Paral ielament, amb la 
finalitat de vertebrar i articular el territori, cal subratllar l activitat desfermada per la 
Direcció General d Agricultura, dirigida per Josep M. Vals, i concretament el Servei 
d'Acció Social Agraria, a mans de Josep M. Rendé, per divulgar tes noves 
tècniques agrtootes, amb camps d'experimei .laòó inclosos, arreu del Principat. Fer 
primer cop m poders púbics actuaven amb eficàcia dins el món rural. El mapa de 
localització dels pobles on hi hagué una actuació directa de ta Mancomunitat, 
conferències o servato, és un bon exemple i resum de ta concepció "moderna* de 
l'Administració pública per part tía ta Mancomunitat, si més no de l'existència d'un 
projecte ciar i de la voluntat de fer feina 

La Generalitat republicana, dsesprés del breu parèntesi prirnorrtverista. continuà 
ta tasca de ta Mancomunitat en el camp de la cultura i fensenyament de ta mà 
delabrandat Ventura Gassol Ara, fins i tot, hi hagué la posstoüríat de legislar i, 
pertant, de donar més força al fundonatmnt i organització de rAdministració 
pública El Parlament de Catalunya aprovà, entre d'altres, la Llei de creació del 
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Consell <tt Cultura de la GeneraHat, la Uei del Servei de bbBoteques. arxius, 
museus t patrimoni històric, artistic i cientlic de Catalunya, la Llei de l'Institut 
d*Aosió Social. Urtverstàrta I Escotar de Catalunya, completada posteriorment amt* 
una altra LLei per a l'administració de tos beques (to to Generalitat, principalment 
destinades «to estudis universitaris... 

Tol amb tot, fent balanç de leseóla rural en el primer terç del Nou-cents, cal 
constatar, com indicàvem referint-nos al cas francès, que els esforços de la 
Mancomunitat i de to Generalitat republicana d'estendre i minorar al sistema 
educatiu, i concretament de l'escola rural, suposaren to progressiva dissociació 
dels alumnes del seu medi. Els poders públics catalans actuaven, tal com 
indicàvem bo ' referint-nos al cas francès, amb to finalitat de convertir els pagesos 
en ciutadans d'una Catalunya urbana-industrial Com du Mones en el seu estudi 
sobre B pensament escotar i la renovació, pedagógica i Catalunya (1BS3-193S) 

"Hom enalta la vida del camp, però n ignorava ta realitat La discordança entre 
entorn social i escola, una altra de les característiques del nostre ensenyament, es 
notava molt més a leseóla rural. L'alumne no podia descobrir a l'escola la seva 
circumstancia (tea i social, fet que dificultava el seu aprenentatge, sobretot si 
pensem que el mestre rural no acabava dlntegrar-se, en molts casos, a la vida del 
camp, ni tenia posssibilitats per a millorar professionalement i posar-se al dia", 
(dat pe, M. SUBIRATS, p. 26) 

L'ocupació militar de Catalunya a partv del 1939 canvià els daus. Ara l'Estat 
espanyol vola convuir els Catalans en espanyols, en laccepció reduccionista de 
"castellans" Així, doncs, els pagesos que havien esdevingut catalans (ciutadans), 
ara eren compel lits a fer el sal a súbdits, que no ciutadans, de "Castella" Els 
pagesos que amb prou fetes havien après a escriure el català, ara havien de 
fer-ho en castellà, però no era un sols un problema gramatical sinó de percepció 
del mon. Un veritable atzucac: ara no sabien per a qui veremar, no eren ni carn 
(pagesos) ni peix (ciutadans) Tomaven a to metafísica l'Església, directament o 
indirectament, s'empadroni de l'ensenyament i to cultura-, a ta cosmologia del 
teatre religiós del segle d'or de la literatura castellana, a tos especulacions d'un 
Balrnes, Milà i Fontanals o Menéndez Pelayo, a to catequesis diària I els relats de 
to Històna Sagrada. Era un dalt abaix sense sola ni volta, sense cap i peus. No es 
traçava de tomar enrera com els crancs, sinó d'anar enlloc. Era, al capdavall, la 
lògica d'uns vencedors que, potser sense ésser conscients, escrigueren ei millor 
guió d'un drama del tfcuc. i tant espanyol, gènere de Tesperpento". Hi havia per 
tirarelbarretalfoci, és dar, per plorar 
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Tot just ens havien posat el peu al ooll, els vencedors començaren a ensinistrar 
els nous mestres. El decurs inagural d'un "cursilo de orientación*, dedicat ate 
mestres i celebrat a Barcelona, l'any 1939, pronunciat pel teniente de afcakJe de 
Cultura y Presidente de ta Junta Previncta! de Primera Enseñanza", José Bonet del 
Rio. és tota una peça antològica, mot ben recoKda per Josep BENET (1978): 

"Se ha de lograr ta transformación entera de aquel Magisterio que se lama 
español, ski serlo mas que por residencia, porque prescindía de te luz que 
irradiaban los propios pedagogos nacionales como Luto Vives. San José de 
Catatara, San Ignacio de Loyola y ei moderno Padre Manjón, y buscaba ser reflejo 
de las orientaciones extranjeras de los Pestalozzi y de los Frotbel, de los Deereyy 
de ios Montessori; de aquel lastimoso Magisterio que sen inspiró exclusivamente 
en tos pnncipics de ta revolución francesa, de la libertad, la igualdad y la 
fraternidad, a través de los cuates llegó a la escueta ski Otos. (...) 

Orientemos a km niños según el programa de ta Falange que presenta nuestro 
serenísimo Caudillo, ensenándoles que en España ya no viviremos los unos 
pensando sobre los Mros, con alternancias de cargantes y cargados, sino quo 
viviremos en franca tateralidad varticaJ. como en las formaciones de las unidades 
del Ejército*, 

Parale leíament, el Governador civil de Barcelona, Wenceslao González Oliveros, 
exposava el seu programa "culturar referent a Catalunya, en un article publicat a 
T A VANGUARDIA ESPAÑOLA", el 5 d'agost del 1939, I així mateix recoN per 
Josep BENET: 

"Atención preferentísima na de merecerme ta cultura en todas sus graduaciones. 
Cuarenta años de progresiva desespanolización (salvo el breve, próspero y 
sosegado periodo dictatorial) exigen un esfuerzo inmediato y continuo de signo 
contralto. En ta reespanoiizactón cultural de Cataluña espero poner lo principal de 
mi ernpefxi, desde ta primera enseñanza a la alta cultura" 

I, després de contar de que Barcelona tomi a ser "un foco depurador del ideario 
autènticament hispánico" bo i desempaflegant-se de les influencies franceses, 
conclou amb un advertiment sincer i no menys punyent: 

"Finalmente, una palabra por los enemigos de todo linaie que, sin duda, en el 
aturdimiento de su fulminante derrota no se dan clara cuenta de que han perdido 
una guerra, toda una guerra, o, más exactamente, su guerra. (...) El que aún se 
sienta enemigo piense que es un vencido al amparo de la Misericordia y ta Justicia 
del Vencedor, pero también a merced suya si equivocadamente interpretase su 
piedad por vacilación o tolerancia por desconocimiento". 
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L'escola a Catalunya, own a fidel reflexe de ta societat en què havia (to moure's, 
ss convertia, per la voluntat manifesta dels vencedors, en peiHongackS de 
l'església, ta caserna miliar i Castella: "presencia de Dios y tateralidad vertical (...) 
reespaftoiización cultural de Cataluña". Déu n'N do! 

La despreocupació de \? Dictadura per l'escola rural es palesa en ta "Ley de 
Instrucción Primaria* del 1945, que afavorirà, entre d'altres factors, t'èxode rural. 
L'article 73 de resmentada Llei diu 

"Las Escuelas masculinas de localidades de censo inferior a 501 habitantes podrán 
ser desenpenadas por personas del lugar que hayan concluido estudios de 
carácter civH o eclesiástico, quienes perctoirán como gratificación el sueldo de 
entrada del Escalafón de Magisterio Asimismo, en las aldeas o lugares de 
población diseminada, inferiores a quinientos habitantes, podrán ser encargadas 
de la enseñanza primaria aqueta personas que, en posesión o no del titulo de 
maestro, manifiesten deseo y aptitud para el desenpeno de la función docente en 
la Escuela rural de la localidad*, (citat per M. SUBIRATS, p. 27) 

Tanmateix, els catalans pudien d un pòsit difícil d'oblidar i esborrar. Em refereixo 
a una cultura tecnològica, en bona mesura hereva de la tasca de l'Escola del 
Treball, i una base de coneixements prou sòlida com per a afrontar el repte de la 
industrialització. No endebades, malgrat voluntats polítiques, la Seat s instal·là a 
Barcelona en ta meitat dels anys cinquanta. Catalunya continuava sent ta fàbrica 
d'Espanya i, per tant, el procés de proletarització i d'urbanització dels pagesos era 
inevitable. Dins d'aquest marc, l'escola rural havia de fomentar els valors ciutadans 
i esperonar ta seva incorporació al complex urba-industrial Cate trasvassar actius 
agraris cap els sector industrial i dels serveis i això només era possible identificant 
"modernitat" i "civilització" amb ta ciutat, bona educació amb "urbanitat" Ressucitar, 
després del parentes! de la dècada dels quaranta, ta mitologia de ta modernitat 
urbana, del creixement econòmic, del benestar material i del consumisme, de la 
superioritat, en definitiva, de ta ciutat. L'escota s'encarregarà de segregar aquesta 
mitologia, els referents culturals i simbòlics ciutadans, legitimar, si més no, la 
decisió de tocar el dos. Els mateixos libres de text -una bona font d'informació i 
d'anàüsi- reflectien aquesta dicotomia. El pagès era vel, rústec, més curt que la 
mànega de l'armilla, mentre el chitada era jove, polit, eixerit. Fins i tot, quan fou 
possible, ta vida i comportaments rurals eren il·lustrats en blanc i negres i ta vida 
ciutadana i ta indústria en colors L'antinòmia clàssica de ta foscor i la llum tomava 
a difondre s sense embuts. 
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La "Ley General de Educación" del 1970 no diu ni pruna referent a les escoles 
rurals. A tot estirar, es pot deduir irrvlfcltament que per worn econòmiques 
s'accelera el procés de concentració •toóte'. El nombre d'escoles rurals tancades 
en ta dècada déte setanta i s colpidor. Les estadistques oficials del curs 1971-72 
fixen, globalment, ei nombre de 2,092 escoles estatals, que minven a 1.489 en el 
curs 1978-79. En aires paraules, en «i període de vuit anys, nan desaparescut. a 
Catalunya, més d'una quarta part dels Centres Estatals, exactament el 28,8 per 
cent. 

rivmunC-LL-" wvvLbw Lw I ni AL w n VtnlALUNTA 

1971-72 1978-79 

Barcelona.. 953 767 

Tarragona.... 366 234 

Lleida....... 394 246 

Girona. 374 242 

Total... .2.092 1.489 

FONT: y . SUBIRATS, p 29. 

En aquesta classificació provincial s ewlenaa la davallada més pronunciada en 
les circumscripcions de \>ra de Barcelona. En aquest sentit, les províncies de 
Tarragona, Lleida i Girona experimenten pènues per sobre el terç. Però. a mis a 
més. com diu la Marina Subirats 

"El nombre d'escoles rurals tancades és superior a les 603 que ens dona la 

diferència, ja que mentrestant s'han creat nous centres a les àrees urbanes Alhora, 
motes da tes escote rurals comptades en aquestes xifres mantenen només la 
primera etapa, mentre que ta segona ha estat ja concentrada Et 1980 es pot 
considerar que s'havia ja dut a terme una gran part de ta concentració escotar 
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possMe a Catalunya; nomos alones comarques tarragonines, com el Pnorat i la 
Tana Afta» mantenien bastants escoles unitàries amb tai dues etapes. A ta resta de 
comarques quedaven poques escoles d'aquest tipus* (M. SUBIRATS, pp. 29-31) 

Aquest procés és pata» amb escreix a to taula de l'evolució del nombra de 
Centres escolars estatals I variacions en poblacions de menys de deu n i habitants, 
per comarques. D'una banda, ta» úniques comarques que Incrementen els Centres 
escolars, en poblacions inferiors als deu mB habitants, són l'A» l Baix Camp, el 
Vallès Oriental, el Bate Llobregat i el Barcelonès; i per raRra, subratllem ta pèrdua 
de tes dues terceres parts al Pallars Jussà, de la meitat al Pallars Sobirà, i d'una 
tercera part a l'Osona o el Bages. 

D'aquesta manera mots pobles veten com una de tes institucions més importants 
de ta comunitat, i de presencia de l'Administració pública, desapareixia Res de 
nou, o d'estrany. Paral·lelament, s'anaven tancant tes portes de ta cooperativa, del 
cinema i, fins i tot, de l'església I havien de compartir gairebé tot, des del capellà 
fins el secretari, passant pel metge o la levadora. El mestre, però, no et 
compartien, si més no ja no actuava físicament al poble. Ans al contari, 
l'Administració pública, teta el paper del flautista de Hammelin passant pels 
diversos pobles i enduguent-se els menuts bo i tocant el claxon de l'autocar Ei 
model de concentració segui ha estat el d aplegar els alumnes dels diferents 
pobles a la capital de comarca. I, és clar, el contacte quotidià dels note i tes notes 
amb el centre comarcal o et pobte més gran generava que la seva vida social-els 
amics, els jocs, tes festes - es desenvolupés fora del seu pobte i, per tant, 
representava un èxode encobert i, a mitg termini, descobert. Els pobles es 
quedaven en silenci, sense te cridòria de ta quitxalla, sense l'enrenou dels més 
entremaliats, sense tes escridassades dels més grans... Sense vida Només hi 
restaven ets veto asseguts al banc de ta carretera, a recer del vent i al caliu dels 
raigs del tot. Muts i a ta gàvia Rumiant qui seria el següent en mancar a la cita 
matutina 

L'estudi realitzat per ta Marina Subirats de tes escotes rurals del Pallars Sobirà i 
de l'Urgell, i ben segur generalitzable, suggereix una doble conclusió d'una banda, 
ta penetració de ta cutura urbana a través de rescota i, per l'artra, i aquesta encara 
ho és més de punyent, tes insuficiències d'aquesta penetració, si més no ta 
inferioritat de ta seva instrucció i 'urbanització* respecte ois residents a ciutat. Un 
altre cop, m carn ni pete. Desvestir un sant sense vestir-ne un aire. Tot plegat, més 
perduts que una cabra en un garatge 
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TAULA 3. Evolució del nombre de Centres escolars estatals 
i variacions m poblacions de menys de 10.000 habitants, 

per comarques 

Nombre Nombre Variacions de 
de Centres de Centres Centres en llocs 

, ¿e menys de 
• 

Baix Llobregat 
Barcelonès 
Maresme 
Vallès Occidental 
Vallès Oriental 
Alt Empordà 
Baix Empordà 
Garrotxa 
V#**vJ*lG2> • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • 

La Selva 
Alt Camp 
Alt Penedès 
Baix Penedès 
Garraf 
Tarragonès 
Baix Camp 
Conca de Barberà.... 
M * &%JrM. M » • • • • • • « • • • • • * • • • • • • • • 

Ribera d'Ebre 
Baix Ebre 
Montsià 
Terra Alta 
Cerdanya ..... 
Osona 
Ripollès 
Anoia 
J E 5 < 3 S | € Ï 5 • • • * • • • • . • * . . . , . . . . . . * 

Berguedà 
Solsonès 
Garrigues 
La Noguera 
ocgarra 
Segrià 
Urgell 
Alt Urgell 
Pallars Jussà 
Pallars Sobirà.. 
Vall d'Aran 

1974-75 

70 
185 
52 
93 
57 
66 
42 
33 
50 
32 
32 
43 
24 
21 
53 
45 
16 
27 
mm.mm 

42 
23 
14 
14 
72 
23 
43 
69 
30 
24 
24 
52 
18 
76 
30 
28 
38 
26 
17 

Font: Generalitat de Catalunya, Departament 

1977-78 

89 
212 
49 
99 
65 
61 
40 
28 
51 
26 
35 
33 
19 
21 
46 
46 
11 
26 
22 
43 
23 
13 
11 
46 
22 
41 
46 
25 
16 
20 
43 
15 
72 
28 
24 
13 
12 
14 

10.000 habitants 

"j" JL 

+ 1 
— 4 
— 2 
+ 7 
— 7 
— 1 
— 4 
_ 7 
— 6 
+ 4 
— 8 
— 6 
— 2 
— 3 
+ 1 
— 3 
— 1 
— 

— 

—. 

— 1 
— 3 
— 25 
— 1 
— 2 
— 23 
— 7 
— 8 
_ 4 
— 10 
— 4 
— 1 
— 2 
— 4 
— 25 
— 12 
— 2 

d'Ensenyament. L'Educació General 
Bàsica a Catalunya, i dades facilitades per R. Amargós. 
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T'escota rural ha difós unes formes culturals I organtzattves I unes pautes m 
comportament orientades i pensades per i t medi urbà. Al mateix temps, però, ha 
estat incapaç de ©Infondre-tes suticienment, de donar prou etemerts cuturats per a 
situar ell alumnes dels àmbits rurals en igualat de cwxJtóora arrií els c ^ àmbits 

Com a fruit cf aquesta ambigüitat podem observar una dobte conseqüència: 
rescola ha estat, i encara ho és. un element de desarticulació de les formes de 
producció I de cultura tradicionals al camp, i aiiora ha deixat els indMdue 
procedents del medi rural en inferioritat de condWons quan aquests han hagut 
d*enfrontar-se amb el món urbà*, pi . SUBIRATS, pp. 91-92) 

L'ensenyament secundari púbüc era, fins fa quatre dies. un aftre miratge. El 
batxillerat era, en ets minors dels casos, a mans de col·legis privats de caràcter 
religiós. La implantació recent de la Formació Professional ha estat un aire 
despropòsit, o millor dl , l'autoptsta de fugida dels Ms dels pagesos del treball del 
camp. L'oferta de les especialitats eren reduïdes, i a grans trets, a retectrfclat pels 
nois (futurs mecànics) i a ('administratiu per les noies (futures secretàries). I la 
formació professional agrària? "Gormáis pas"! De fet. cal reconèixer-ho, el 
batxillerat continua enlluernant els pagesos i l'aprenentage d'un ofici obre tes 
portes, mes abans que no pas ara, a guanyar-se la vida lluny de la terra. I aquest 
es, sens dubtes, el futur que somien els pagesos pels eeus Ms. 

Ha costat gairebé un segle, pero a la fi '¿'assolí convertir, mfflor o pitjor, ets fa* 
dels pagesos en catalans -amb permís de "Torre España" i "Hollywood"- tallats pel 
mateix patró, uniformitzats per la Catilunya-ciutat, de ta qual tots plegats, 
conservadors de ta barretina I els calçots (però seduís a rensems per ta M o r del 
"sol neixenf o Dtsneyiandia) i "avantguardes" del Cobi i del "mol de ta Gamba", 
en són pregoners. 

"Ha estat en nom de posicions progressistes que rescola to assimilat i difós una 
cultura urbana i sita oposat a les formes de la cutura rural. I és des de posicions 
progressistes que s'ha intentat la centralització cultural i la unificació lingüistica, per 
exemple, a través de la imposició duna llengua nacional. Les lengua irtnorlàries, 
les partes locals, han estat gairebé totalment excloses de rescola, considerades 
partes pròpies de gent Inculta o reservades a ràmt* casolà, I, per tant, indignes de 
ser trasmeses a través de rapare! escolar. Evidenment, amb la negació de tes 
Bengües locals es nega «Ma una forma alternativa de cultura i de pensament: tot 
aftò que no s'adequa als models oficials és considerat inferior, i no solament no 
trasmtesMe, sinó destinat a ser esborrat I desaparèixer". (Idem, pp. 96-97) 
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IngOistica 1 dels presentadors 1 presentadores de Tv«-3.1 mentre estic escrivint 
això no Denso en ets a/anesos. en el seu #HJ#BI» oascó. ara orotealt. tal com mana 
fflÈSÉSÈÈÉ IÉEI fltfMlfllI M l flf * 3 Ü I I B 1 Í B * É ^ ^ÉNjÉfae^iflÉa* <^a^MM^a»rÍDj|nf: r j f l J Q f Q i g . ratsllfalft f i ü 
* (Ifc^HWMKPiW** w^^0% •pPw^wetti ' ^PwW ÍBw ÍP^MBJP^I^^WSJI $ ^ P * ePeiPlwli^^PPWjiWiWiiP' ^pieje*'BPip»j^iWSHPWPIÉP*· *IÍHSP e^Pv^p™JP'SP MjlFMflrfwïPBf %iHIP 

sopis scVi caJertf is!-Oc^ra buf a-ts, o ^ seran frecls* (vegeu Canne PLAZA). Abans 
et rebel. laven davant #l to mofetaa amb et què to repetien els altres catalans. Ara 

I te que nan anat a escota, amb un bon mestre -no d'aquells que només feto 
brandar et fuet-, t veuen Tve-3. Ne passa res. Som als milions. 
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M I ÍBwBHPIINH^ SP^wwMPSw ^J «»W^r^S ^ B ^ I M H ^ B ^ I I H I ^ W W ^ ^ " ^ i ^pp™ WBHBJF SJÍWSJBJ|^WW&^BF I I B P H C T B W ^ # « ' 1 P * % P I P I H ejMBSY S%̂ BKgE ^P** 

«• rapsa HÍIPOPOBMWI oe Barcelona i ot • zona iiorai-

Des de to (naguració del primer fsfwcarfl effje Barcelona I Matar1), ffany 1848, la 

(1859). Paral·lelament, alimentada par to febre d"or del sector vitivinícola, s'obri la 
KniaTarragona-Reus(i856)-Monlbtanc(l86^^ 
no s'assolí fins «11871. Da let. Ueida havia estat igada a Barcelona eJ 1880 per to 
via da Manresa I Mofterussa. D"aniuvi, però. «I •gam Barcelona-Ueida, obeli més 
a to voluntat de lligar Barcelona amb l'interior de l'Estat espanyol 
(Saragossa-Madrid) que no pas d" articular to ions interior catalana. Prova d'això és 
que durant una pia d'anys to wmm interior només tai travessada per tes dues línies 
esmentades (Barcelona-Martresa-Ueida i Barcelona-S VTcenç-Montblanc-Lleida o 
Tarragona-Reus-Montblanc-Lleida}, mentre s'articulava to zona litoral: 
Barcetona-MartorelhS Vicenç-Tarragona-Amposta (1885) i 
Barcetona-Maçanet<5irona(i862)-Port Bou(i878) L'any 1881 s'inaugurava to línea 
Barcelona-Vianova-S Vicenç bo i pertorant ei massís del Garraf. A tot estirar, 
podem esmentar els esforços per to construcció de tos Mes Granolers-Ripotl 
(1880), Manresa-Ovan (1886) i Reus Mora (1801). 

Tot plegat, l'any 1920. Catalunya deposava d'una xana tenia de 1.533 
quiometres, to qual, comparada amb països de similar extensió com Manda 
(3.399). Suïssa (5.112) o Bélgica (8814), era insuficient, si més no pel 
desenvolupament econòmic, agrari 1 industrial, i rartculaaó del mercat Puig i 
Cadafalch, recordem, aspirara a augmentar to xarxa fèrria catalana fins els 4.000 
quiometres. No debades, pensava en ets exemptes dels països esmentats i, és 
clar, dels Usa Tot segui començaren a posar-se damunt ta taula projectes de 
noves «nies amb una ciara voluntat «tteutodora de lot el territori català i, 
concretament, de tes comarques interiors. Longitudinalment N havia previst tits 
noves vies: M-nresa-Berga-Guàrdtota de Berga (amb to variant 
Manresa-Sotsona-Berga), Montbianc-Tarrega-Ports-La Seu d'UrgeB-Puigcerdà. i 
Balaguer-La Pobla de Segur-Saint-Gtrons (França). D'aquestes només reeixí, el 
1944, l'enftaç Ueida-La Pobto dt Segur. Transversalment hi havia el projecte de 
•gar tos comarques del Pirineu oriental des de lloses fins Guardiola de Berga, 
passant per Otot i RipoB. 
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Figura •» Evolució de la xarxa de ferrocarril a' Principat 
Font Gran Enciclopedia Catalana, Elaboració propia. 

><** é» C»Uirt 

Figura V . Projectes de línies de tren que alguna vegada han estat 
objecte d'estudi. 
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Figura » . Circulació de trens en un sol sentit. Xarxa de Catalunya. 
Font: Dades de les Companyies (1977). 

Ferrocarril. 1980-1984. 
Tramport da «Hateara i WmWKm\m4m% 
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Uihisttrit.tanmjrttlx, ha est«t un air» El 1941 •$ constituí la Rente ctecaràder 
MUM I aJJeewffi totes I M companyies da via ampia, I en ractuai-iat (1984) la 
longitud da to Mhto tirito catalana te de 1 595 quilòmetres, deis cuate 1 4n 
pertanyen • la Rente 1114 ah Ferrocarrils de la Generaltat Si fa § no te, dones 
igual qua en «te anys v i * . Pero a l fitar mea pUm ai 65 per cent d aquesta longlud 
de via es toeattza a ta CataJunya Moral 1 ora-Moral mentre amples espais de 
rWerior del pafs resten mancats de comunicado ferroviària En aires paraules, 
sitan tancat Mes da to Catalunya fMrior i s'han intensitat, amb m doble via i 
relectrlficacio, tos de to conurbació da Barcelona i al continu urba-Morai. Las 
supressions da Met, considerades soc renrJbtos. nan afectat a lota ala camlets 
-flevat del da Moat da Freser ̂ hirta I data r^rocafnH da to Generafitat, la lima que 
•gsva at pert da 8. Caries de to Ripia, at Delta da rami I to Terra Alta. amb el 
Baix Aragó (Alcanyís), I, ara s'insinua, da to Into Lleida-La Pobla de Segur Així. 
doncs, a les cornarques de ta Val tf Aran, PaHare Sobirà, TAI» Urgel i Solsonès, que 
mal nan tingut tinto finia, s han afegit al Bata Empordà, to Garrotxa, ai Berguedà i 
to Tana Alta, i, ban segur, s afegiran el Palars Jussà I to Noguera 

Sita abandonat l'idea d articular el pab? No, simplement que to línia fèrria i el 
tren han detect de ser el fil i l'aguita. En tot cas, segons tes darreres mesures 
aprovades, es reserva aquesto fundó al Igam urbà comunitari. M'estic referint, ós 
clar, al trtn d'alta velocitat Ni radministració de rEftat cefWai t i to de ta Generala! 
han volgut apostar pel ferrocarril, mentre alias Administrations, com par example 
to sueca, astil reafteant tos seves mas guns inversions an el sector ferroviari. Es 
lot qüestió, evidenment, d'opcions poltiques, de models socials. I a cas? nostra 
s ha apostat, sansa embuts, per to xana de carreteres i autopistes (de peatge) i. 
concretament. 

pal transport privat (turismes) El negoci és el negoci. I si en ei Vuit-cents el 
ferrocarril -la construcció més qua no pas rexototaciógarvanítz^ el fluxe de diners i 
tes inversions privades, ara ho son tos autopistes i tos empreses relacionades amb 
ai sector da rautomóvil. 

Els limits i insuficiències del ferrocarril en rartculació de to Catalunya-autat 
seran, an part, compensats per ta xarxa da carreteres, i, en aquest aspecte, la 
"creuada da cantares" endegada par to Mancomunitat assoli un mas gran succés. 
La transformada dato camins da mula en camins de carro i, posteriorment, en 
carreteres aptos per to circulació tfatrtomòbte esctovirtírà el slnt»! per excel·lència 
cTurbanitzacki dato pobles rurals La carretera, afirmarà Andreu Bover, esdevé un 
espai simbòlic que rttualitza el progrés, to modernitat i to dvKzadó. En restudi 
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¿"Andreu Bover sobre «1 medi ' tes formes de vida d'Arbúcies (1743-1940), ta 
carretera ocupa un espai ce r̂al en ta transformado urbana de ta comunitat, 
plantejat, cal dir-ho, amb un sensfbWtat 1 metodologia ben acurada. 

"La Carretera esdevé un dete primers testimonis que ens acosten a una 
organització scooeconòmica qua s'aparta de ta comunitat tancada 1 autàrquica 
dels segles precedents La Carretera serà respai per on s'escolarà ta nova 
penetració econòmica i cultural da ta via. L'evolució d'aquest espai ens permet 
localitzar ta dtattmio simbòica de tots ata principals canvis I transformacions de la 
via qua tañen toc m «ta segles XIXIXX» successivament" (A. BOVER, p. 169) 

La carretera serà el primer espai urbanitzat de les comunitats rurals, pensat i 
ptonflcat par a la ubicació data locals públics, dato centres de relació social (cafès, 
casinos), del passeig sota els plàtans a tall de Twutevard" per a ta nova burgesia 
emergent 

"Els plàtans, avui dissortadament desapareguts, que flanquejaven el carrer a cada 

costat, són parents directes dato seus germans de l'Eixample barceloní. Les 
recentment desaparegudes balconades noucentistes de can Sigas i de l'antic edifici 
de ta Caixa tenien la solemnitat ciutadana dels edificis del Passeig de Gracia". 
(Idem, p. 174) 

La planificació da la carretera com un espai recta i ampli, amb uns edificis de 
grans l mestrals i balconades, ultrapassarà el gust estètic per a desvetllar ta 
necessitat de ta Ngiene, és a dir, de la Bum i de la ventilació de ta resta 
d'habrtatges La carretera, en definitiva, serà el cordó umbilical pet qual ta 
ciutat-rmre suministrará el nou aliment-cultura al mon rural. 

L'increment i ampliació de ta xarxa de carreteres ha estat un tasca constant de 
tos diferents administracions públiques i règims potties. L'any 1984 ta longitud de 
tes carreteres catatanes, a mans de l'Estat central, ta Generalitat i tes Diputacions, 
superava els onze ml quilòmetres amb ta distribució següent: autopistes de 
peatge, 496 km , autopistes •ures, 61 km; autovies, 40 km, carreteres de calçada 
doble, 41 km.; carretres de calçada única, 10 530 tan. 

L'anàlisi comarcal (vegeu quadre) ens permet observar ta conceifració de les 
autopistes 1 autovies, un cop més, en ta conurbació barcelonina, el continu 
urbàütoral i, de pas, en la via Barcelona-El Vendrell-Montblanc-Lleida (i, #s dar, 
Sargossa-Madrid o Bilbao). Comarques com ta Garrotxa, La Cerdanya, l'Osona, el 
Ripollès, el Berguedà, el Bages, el Solscnès, rAnoia, l'Alt Urgell, ets dos Pallars, ta 
Vall d'Aran, ta Noguer», ta Segarra, rurge», el Priorat, ta Rfoera d'Ebre I ta Terra 
Alta, no gaudeixen, ni de pas, d'un sol pam d'autopista o autovia. Les línies de 
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comunicació sembla ser que no tan variat gaire das da r/poca da llmperi Roma, 
car ü traçat de Mi vlt Augusta aHncWefc « par mide awnb al da te autopistas A-17 
i A-2, da Barcetona • to Jonquera, i da Barcelona a Uetda, amb derivació a 
Tarraoona íA-71. L'esforc de lat diferents administracions wJtjWtuff. DrinciDaiment 
da la Generalitat I Diputacions, en els darrers anys ha pal.lat to situació del 
rerapai6 amb dierents eixos transversals i longitudinals. Però, tol sovint, roura 
esdevé insuficient an ai mateó moment de to teva tnaguració. Ets cois Campóla 
da mols indrets palesen amb cruesa al caos circulatori, agreujat par f altra tactor 
que votem subratlar l'aposta pel transport privat an detriment del públic. Cal 
vendre cotxes, és dar. 

Et pare da vehicles dato anys seixanta ençà ha experimentat una tendencia 
constant i progressiva a favor date turismes enfront dels autobusos. Si rany 1957 hi 
havia 3§ autobusos par cada i .000 turismes, vint anys desprès només n'hi havia 5. 
Les dades del pan: da vehicles del 1984 son prou eloqüents: 1 666.873 turismes, 
5189 autobusos, 195 755 motocicletes. 258.171 camions. 6 253 tractors industrials 
i 15.672 de diversos. En xifres rodones podem afirmar que hi ha un cotxe per cada 
quatre persones i, per tint, que gairebé no hi ha cap famiia que no en tingui. 

L'anàlisi comarcal (vegeu quadre) ens suggereix l'equació següent: la proporció 
de turismes per habitants augmenta en tos comarques amb una mitjana de renda 
per càaprta superior, però que alhora presenten una més gran insuficiència de 
mitjans de transport col·lectius (ferrocarrils o autobusos). D'aquesta manera ens 
trobem amb la Regió I, tret del Barcelonès, on to proporció és Menor a la mitjana 
nacional (276 per cada 1.000 habitants), mentre tos comarques gironines, el 
Solsonès i l'Alt UrgeB. ultrapassen to xifra dels tros-cents turismes per ml habitants 
La Val d'Aran, to comarca amb to mitjana de ronda per càpita més elevada de tot el 
Principat, és rexcepció que, ai meu parer, confirma to regla. Les raons, potser, 
caldria cercaries en la seva apertura francesa, de to qual ha estat deutora de la 
majoria de serveis i, principalment, del sanitari, fins f i quatre dies. A l'aire extrem, 
al sud, els casos de to Terra Alta I et Priorat, ambdues comarques amb una 
proporció de cotxes per sota del dos-cents, mantenen to viabilitat de l'equació, ja 
que a l'aiHament (només travessa el tren en ia part baixa del Priorat) s'afegeix una 
de tos rendes mis migrades 

L'estudi realitzat per to Banca Catalana, rany 1970, referent a to xarxa d'autocars 
a Catalunya entre els anys 1934 i 1964 presentava una reduelo dels centres i 
subcentres dels diferents radis d'acció (vegeu mapa). L'equació resultant és de a 
menor densitat, àrees més grans, i a l'Inrevés. L'excepció, és clar. és l'àrea de 
Barcelona, to qual ha engrandí ta seva àrea fins ocupar gairebé to totalitat de 
rantiga Regió I bo i escombrant ets antics subcentres. Sabadell, pero, en seria 
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centraBtat de tt ciutat do Barcelona, on tenen origen el 40 per cent de tes (Mas que 
opens.i a l i província de Barcelona; per aïra part. tes *»#• dinàmiques i 
econòmicament rendtjtes. 

El transport és. ben segur, la variable que mat significativament assenyala a 
Barcelona com «I male (te la Catalunya-ciutat. En ractuaütat la xarxa municipal de 
metro i autobusos comunica Menwnpudament tota ràrea metropolitana i hom 
paria d'estendre-la a leta l'antiga Regió I. En atoas paraules que al metro circuli 
des de mataré Ins a Vilanova. De fet, la freqüència cfautocars (tes de its 
Iterations d'aquest radi, fins i tot des de vaairanca, a Barcetona torJca més una 
xarxa uroana d'autobusos qui no pas una xarxa inter-urbana d"autocars Encara 
mas, rimant de to ciutat de Barcelona xucli cada cop més ciutats com Girona, 
Tarragona Reus i, .'ins i tot. Lleida. Catalunya ha esdevingut un mocador, en un 
parell d'hores nom es pot trasladar de Barcetona a qualsevol punt del Principat i, 
per tant, treballar, residir i mantenir relacions socials en diferents punts d'aquesta, 
ara més que ma), Catatunya-cfutat 

Una Catalunya -ciutat, perd, lligada per ta xarxa de carreteres -de cada tres viat jes 
interurbans en mitjans de transport col fctiu, dos es fan amb autocar i un amb trert-
i, mol especialment, a través del turisme particular. Una xarxa de carreteres, 
tanmateix, insuficient, congestionada pel transí. Les dades del 1970 indiquen una 
proporció de 92 vehicles per quilòmetre de carretera, mentre a Bèlgica era de 32 o 
a Dinamarca de 26 

L'any 1971, tan sols un 12,7 per cent dels viatges de persones i una tercera part 
de mercaderies es teten per ferrocarril. I aquest valors han disminuí d'aleshores 
ençà. L'opció de la carretera contrasta amb el cost més a l que pasenta en relació 
amb el tren. El quadre següent ho palesa amb escreix i els comentaris sobre la 
pellica seguida són balders 

Carretera 44,6 4,751 gas-oil 44,18 
Fe Diesel 24,5 2,61lgas~oi 24,27 
Fe Elèctric 8,1 9.42 KWh £.08 

FONT: Rente Memòria del 1973. 
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Figura W. Ontraiitat de la xarxa d'autobusos, l'any 1904 La xifra 
encerclada indica el nombre mitjà de serveis diaris a cada localitat. 
Font: Banca Catalana (1970) Evolució de les àrees de trànsit dels 
autobusos de lima a Catalunya. 1934-1964. 

4. Banca Catalana (1970). Evolució de les àrees de trànsit dels 
autobusos de lima a Catalunya, 1934-1964. 
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Ets mitjans d i comunicació de masses han estat els agents de canvi més 
corrosius de la cultura tradicional i de to penetració (imposició) de la cultura urbana 
En parlarem, tot i que amb to brevetat que ens imposa l'estructura d'aquest treball, 
del telèfon, la premsa, el cinema, la ratio, ta televisió, les "cassates" musicals i tos 
Vidto-catttttft". Tots plegats han assoHt de forma continua I accelerada far realitat 
culturalment to Cafatunya-ctutat Fins i lot, en l'actualitat, cikjria parlar cTuna 
un«orm«zació mol més enllà dato ürnís geogràfics I culturals de to nació. Així 
mateix, en els darrers anys s i a experimentat el pas <» t'esf era d'ús personal de to 
majoria d aquests elements que, fins la quatre dies, eran dús col·lectiu. Ens 
referim, per exemple, a tes "Vídeo-cassetes* de films que han provocat, entre 
d'altres f3dors, la desaparició del dnerna a gairebé tots els pobles 

El telèfon ha estat, sens dubtes ei mitjà de comunicació que més ha dinamitzat 
tos relacions socials, personate, comercials, administrates : polSiques La 
Mancomunitat, en to seva perspectiva de planificació terntonal, d'integració 
económica del Principat, apostà sense embuts pel telèfon Les línies <t consfaiir per 
to Mancomunitat tenien una triple finalitat en primer Hoc, dotar de comunicació els 
pobles que no en posseïen; en segon lloc. fer ue les comunicacions fossin estables 
I d» perfectes condicions tècniques, i en terca* Boc. popularitzar el servei amb un 
tarifatge convenient i adequat Els mapes de tos comuniacions telefòniques del 
1917 i el 1922 palesen l'esforç i succés de l'obra feta per la Mancomunitat 

"El Servei de Telèfons fóra, a més, un se veí rendible, un dato escssos serves 

rendibles de to Mancomunitat Un cop dissolta, seria, naturalment, traspassat al 

sector privat, que se'n faria càrrec amb profit immediat Ens trobaríem, doncs. 

davant d'un exemple més de privatització d'un servei públic que, un cop engegat, 

un cop incorporades tos tecnologies necessàries per a to seva posada en 

funcionament, esdevé productor de beneficis substanciosos*. (F. ROCA, 1979, p. 

95) 

Lluís Casassas i Joaquim Clusa (1981) consideren el volum de trucades com un 
dels principals indicadors de l'organització territorial de Catalunya. De fet, si rr\ els 
anys trenta el mercat agnosia era el factor de pes, ara ho esdevé la comur.icació 
telefònica. La confecció dels diferents mapes i gràfics (pp. 138-152) manifesta la 
centralitat indiscutible de la ciutat de Barcelona bo i abarcant el màxim índex de 
relació amb punts de tot el territori, llevat, del sector Heidetà, on apareix Ueida com 
a centre on es concentra to màxima relació. Ueida, des del punt punt de vista 
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telefònic, es presenta ©am to sagena captat da Catalunya. Curiosament, si tornem 
a donar un cop tfufl a i l mapes de to Mancomunitat del 1917 I del 1922, l'àrea 
lleidatana és la que concentra to xama de Mas telefòniques interurbanes més 
atapeïda. Les conelussions de l'estudi de Casassas I Clus •», tot comparant les 
diferències amb ets resuftaw ©farts per la Ponència de to DMstó territorial dels anys 
trenta, són 

*A) Existència, només, de cinc centres majors o regionals, enttoc de tos nou 
regions o vegueries en què en 1932/J6 agrupen tos comarques: Barcelona, 
Reus-Tarragona. Manresa. Girona t Lleida. 

B) Homogeneïtat de tos terres compreses a i'Area Metropolitana de Barcelona i del 
paper de Barcelona com a capital indiscutible de tot Catalunya. 

C) Caracterització, només de Figueres com a centre "comarcar, en el sentit que 
donava to Ponència a la "capital de amarca" 

D) Aparició d'uns centres "subcomarcafs" o 'rodats" que aglutinen petites àrees: 
Banyoles, to Bisbal. Ripoll, Balaguer, Vilanova i ta Geltrú, Calella, etc. 

E) Constatació de to intensitat de les relacions entre Sabadell i Terrassa, però de 
llur poc irradiació pel Vallès" (LL. CASASSAS i J CLUSA, pp. 144) 

La premsa local I comarcal aparegué per tot el Principat impulsada per 
l'embranzida renaixentista L'esperit patriòtic i catalanista, d'identitat nacional i de la 
pròpia comunitat, és el post de la majoria de publicacions aparegudes a tos 
primeres dècades del nostre segle La orfusió de to premsa °scrita, tant de tipus 
tocal-comarcal com to d'àmbit nacional, no pot destriar-se del procés 
d'escolarització (llegir i escriure) de sectors cada vegada més amples de la 
comunitat, de to realizado d'estudis superiors per part de bona part dels fills dels 
propietaris i sectors benestants, i de ¡interès dels capellans de difondre el seu 
missatge a través de to paraula escrito. En aquest sentit, amb el pas del temps, les 
edrtorials rJels diaris aniran substituint el sermó dominical 

Tanmateix. l'Index elevat d'analfabetrtzació (de no saber llegir) dels pagesos erm 
podria dur a to conclusió de què els diaris era només cosa dels propietaris, a tot 
estirar dels menestrals Certament, ets pagesos, en bona mesura i sobretot els més 
vells, no sabien Heg¡r ni escriure, però això no significa que no estiguessin pas 
interessats en donar un cop tful al mon, Mem I axtem, a través de ta premsa. 
Sovint, aplegats al volant de restufa del cafè o del tocat social, sindical, poilic o 
simplement recreatiu, escoltaven bocabadats to lectura dels diaris. La diferència, 
però, entre to tectum individual I to col·lectiva, no és endebades, ans al contrari 
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esdevindrà trascendental. La lectura col·lectiva generarà comentaris 1 dscusions 
que faran passar ta informació pel sedàs de reoonomia morar dels pagesos bo I 
cohesionant el grup social de pertenenca. 

Les comunitats rurals mai havien estat, és clar, torres d'ivori. Les idees i 
informacions havien circulat més o menys a través dels famosos predicadors 
religiosos, que anaven d'un toc a d'altre afaiçpnant el discurs reügiós, o déte 
jornalers que, tot seguint la sega o la vérem», salaven de poble en poble portant 
noves, cançons I róndales. La novetat de ta premsa escrita era, si més no, 
rampTitud i la velocitat de la circulació. En ete anys vint, per exemple, Irlanda, la 
hi ta per ta seva independència nacional, o Rússia, ta construcció del socialisme, 
eren a tocar amb els dits. 

Ens hem referit en algun altre loe a ta mobilitat dels gitanos i el seu paper 
transmissor de notícies, idees o instruments Ricard Vinyes assenyala el paper del 
circ en la pedagogia possitivista i dentina de la població, ta conversió del Paral tel 
barceloní en l'avinguda de ta Hum racionalista. Ma I aquí, tan sols ens interessa 
subratllar el paper d'aquests rodamóns en ta introducció del enema Després, en 
els anys deu i vint, )a començarien a obrir-se les sales de croma. Tanmateix, no 
seria fins al cinema sonor quan aquest espectacle aconseguiria, lentament, 
desplaçar la manifestació cultural més fruida el teatre, en tots els seus gèneres. 

De bel antuvi, el cinema tou considerat una perversió i subversió de la moral. 
Veiem com reaccionava, l'any 1924, I editoriaüsta del "SENY GROS", setmanari 
montbtanqui: 

"En buscar tas causes del desertré dels costums actuals I dels caires que pren 
l'educació de tos noves generacions, sempre ensopeguem principalment amb el 
cine. Tothom que es preocupi d'aquesta universal davallada de ta moral, tant en les 
societats com en els individus, veurà que és el cine ta causa principa! de ta nova 
caiguda de la humanitat 

Un n i ló de cines funcionen actualment arreu del món. Per cada un d'inofesiu n hi 
ha ml que no son altra cosa que escotas gràfiques, millor diríem escoles vives, de 
mata costums. Furts, atracaments, seduccions, pertorbadors, tot quan puguin ferir i 
exaltar ta imaginació i el sentiment, i arborar tas passions bestials. Coses quw no es 
permeterien en cap lloc decent, en el cine es comporten. Mares que s'indignarien 
de veure llurs fillesen tocs i espectacles indecents i brutalment pornografies, en el 
cine tas deixen que s'N sobregm bé (...) 
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Del cine pervé r acgmeni pavores do la delinqüència infantil De» cine esdevé 
aquest caire indecoros, deshonrat, qui es nota en let noies, àdhuc en les de 
families que per a ta part semblen verament honestes. 

Es al cine on es desvetllen tots els ir^ints grofters i coneix el jo/e eh míians per 
arribar a ta seduoó" ("EL SENY GROS", ü-VII-1924) 

I pensar que encara haurien de passar dècades per a que poguessin veure's §n 
tes pellfctes ©emtretais ta geografia humana del desig» becades que duresse més 
de tres segons o petons de cargol. Pera, és dar, N han mirades que tan orufcir e's 
sentiments I aventures que fan somiar altres vtes. I és que, com diu el Hoc comú, 
ui» imatge val més que ml paraules i el cinema és el gran finestral a traves del 
qual els pagesos descobriran amb tots els ets i uts el mon urbà La ràdio, així 
mateu, apropava el mon urbà al mon rural i amb una immeciiate^a, a cous, 
transcendental (a mots pobles es pogué segut en directe ta proclamació de la 
República a Barcelona o ei discurs realitzat per Companys el sis d'octubre del 
1934), perd a la màgia de tes ones li mancava un element característic de la cultura 
pagesa: la visualització Les paraules se tes enduu el vent. pis pagesos per creure 
han de veure i, més endavant en parlarem, tocar En aires paraules, una cultura 
visual i corporal com la que palesà l'apostòl Tomàs davant ia rossurecció de Jesús: 
"Si no veig a les seves mans el senyal dels claus, i no fico la mà al seu costat, no 
ho creuré* (Jo 2025). 

Tomem, tanmateix, a te ràdio, ta protagonista indiscutible dels anys Varia (8). D# 
fet, la revolució i ta guerra consagraran definitivament ta ràdio com el mitjà de 
comunicació de masses de primera magnitud La ràdio, malgrat lencot«ament de 
la Dictadura, viurà ta seva època daurada, si més no pel que fa a ta seva 
popularitat, en ets anys quaranta, cinquanta I primera meitat dels seixanta, és a dir, 
fins a ta popularització de ta televisió Els programes radiofònics de més gran 
audiència, més enllà dels serveis informatius, seran, ben segur, tes novel·les i els 
concursos. Els elements apuntats en la cosmologia del món rural ens donarien una 
bona explicació: d'una banda, les novelles mantindrien l'esquema rondallístic i 
fabulós de ta cultura tradicional; i, per rata, el concurs radiofònic reemplaçaria el 
símbol del tresor amagat, ta fortuito de canviar de vida, si més no de posseir 
quelcom desitjable, gràcies a un cop de sort Res de nou, doncs. Tanmateix, a 
partir dels anys seixanta, amb ta difusió massiva dels discs, ta n«isica Meta ta seva 
escalada #ns tes ones radiofòniques i esdevé l'element de transformació més 
radical. 



De música, ós ciar, sempre stiavia trames per la radio En efecte, ura de tes 
primeres emissions demostratives de ta radtofuskS fou la restrasmteió mm concert 
que seguiren unes 25.000 persones, ei 22 de setembre del 1923, des de 
("esplanada Je rExpossició Intemactona! del Mobie, a Montjuïc. Ara, però, no es 
tracten de restramissions de música clàssica, de cors de la secció femenina o 
tfescotanets d i Montserrat, sinó de música, precisament anomenada, "moderna" i 
de grups, majoritàriament, ext. angers La Nova Cançó es rexecepció d'una música 
basadi en una instrumentaiització elèctrica i cantada en anglas. Neix, d'aquesta 
manara, la figura del disc-jockey: un personatge que per primera vegada improvisa, 
mti un ests propi, la presentació de les cançons i dats seus intèrprets creant un 
clima característic I, sovint, catàrtic, ien aviat, el disc-jockey tarà considerat un 
trasmissor dato designes del Maligne, que esvototarà ei gainer I s'endurà els Joves 
(com el flautista dTiammethi) cap a ta discoteca (el bosc obscur i feréstec) per a 
participar d'un acte lúdic i sensual (missa negre), del qual ell esdevindrà el director 
(el xaman o bruixot) 

Els anys seixanta comencen a canviar definitivament la tesonomH dels pobles 
rurals, la decoració de les cases de pagès i, és clar, eto costums de la gent. Els 
mitjans de trasnports escursen tes distàncies l'aigua corrent i l'electricitat arriben a 
les cases. La comuna és substituïda per la cambra de bany. El pollastre deixa de 
ser el plat de Nadal i passa a presidir la taula dels diumenges i dies de testa. La 
cervessa. "Coca-cola* el gin-tònic, eto "cubates" desplacen el vi, Ef cafè és exprés 
i arribà, primer al cafè i posteriorment a cada (ar, la fascinant capsa de Hum i so: la 
televisió. Ara, els vete son ets que posen cara de badoc de fira, no diuen pruna. 
Les claus del futur ja no resideixen en el passat, mític i rondalbMc, sinó en un 
present bellugadís projectat peto receptors de televisió. El pagès, al capdavall, 
representa el passat, to derrota i la misèria, una forma de vida desplaçada i 
superada per les noves innovacions tecnològiques i el consumteme. 

La televissió. i aquesta és to dau del nostre discurs, comunicava, per una banda, 
to modernitat de tes ciutats i to millor qualitat de vida dels treballadors industrials 
-que, fins I tot. gaudien de vacances i Seguretat Social!-, i, per l'altra, ridiculitzava el 
món rural i ets pagesos. El pagès era el beneit de to comèdia. Bon jan, això sí, però 
tanmateix el groller l restúpK que sempre posava ets peus a to galleda. La gent de 
ciutat, sobretot eto nouvinguts. s'estarrufaven de to seva superioritat. Reten. Eto 
vells pagesos emmudien, ni tan sols ploraven. Eto joves ho tenien clar. quan 
tinguessin cinquanta anys no volien s"'com el pare. 

Del fenomen televisiu destaquem dues etapes ben diferenciades. La primera 
quan to televisió era d'us col·lectiu i la segona el pas del blanc I negre al color. En 
to primera, to penetració de la cultura urbana continuaria passant pel porgador de 
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reoonorma moraP. No M havia cosa mat suggestiva que escotar ets comentaris 
dati tetevidents al cafè. Tothom deia ta seva DesmMfcaven les informacions, aBò 
que velen, car no podia ser veritat. Era un miratge. Recordem ta percepció visual i 
corporal de ta cuitin pagesa. Si no ho vetan no ho creien; si no ho palpaven 
tampoc. Recordo, com oblidar-ho, els comentaris a tot imatges del primer home 
que trapitjava ta luna: tot era una quimera, cota de pel.llcuta, car si no podten 
entendre que algú arribés a ta tuna, menys que ho poguessin veure. Les imatges 
eren tiuM de ta fantasia. Un joc de mant ben tat, com els dels firaires De fet, la 
producció audiovisual de franquisme, data "Nodos" i Telediarlos", esperonava ta 
sensació de ficció de tas imatges, el olvotcf entre ta vida red i ta televisiva. Així, 
doncs, en aquesta primera fase d'expansió televisiva de consum cottoctiu, 
principalment al cafè, el mon admirat feia part de ta geografia fabulosa. AM com, 
sentenciaven sense embuts, tes senyores que es feien mirar. "Noi -em deia un veu 
pagès amb fama de 'corrido*- aquestes dones, com les de tes revistes, no les he 
vist mai, ni en pintura. No en dubtis allò que no puguis tocar no existeix' Fet i fet, 
la cirugía ha af aiçonat tes formes ho i alterant la naturalesa dels cossos, el ritme 
cicle de ta vida. La pel ja no sarruga amb ei pas del emps 

Tot amb tot, ta televisió era venerada, feia respecte, ..npressionava ta seva 
versemblança. Més d'una vella es mudava bo i posant-se davant el receptor, car 
pensava que de la mateixa manera que ella veia els personatges que sortien a la 
televisió, aquests la veten a ella L'emissió i recepció del color féu créixer la 
sensació de corporaWat, de realitat Ara si, no rn havia dubte, la teievisió era una 
finestra al mon. Ara, més que mai, el món urbà era de color rosa i tot era a la punta 
dels dits La televisió havia posat entre les cordes ta cultura tradicional i la 
colpejava reiteradament i sense pietat amb els "anuncis", la publicitat dun nou món 
regnat pel consumisme, en oi qual la riquesa i el benestar es mesuren per la 
quantitat de coses que hom posseix La televisió, ben mirat, és tot un segui 
d'anuncis interromputs per diferents programes. I no a I inrevés Les televisions 
privades no fomenten tan el pluralisme com el contingut comercial 

La televisió ha estat l'instrument més subtil d'introducció de ta cultura consumista 
Ningú posa en dubte, és clar. ta difusió de tot un segui d'electrodomèstics, com les 
rentadores o les neveres, que han suposat una millora indiscutible de ta qualitat de 
vida, mofi especialment del treball domèstic a mans de tes dones que, de retop, ha 
servi per a reorporar-les al mercat de tribal. No, ta mare dels ous és la dèria de 
canviar contínuament d'aparell, comprar-ne d'altres mfrautdruats. i ta stJbjecció a la 
lògica imposada per ta moda i tes cases comercials Una rentadora, per exemple, 
ja no és una rentadora, és una "marca", una Unia, un model, unes prestacions més 
o menys novedoses. que cal canviar contínuament. La cultura consumtsta no 
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s'adreça a to AirctonaMat e ressència de raparel, sinó a to frivolitat, la 
superficialitat I ¡a futiesa. Las coses Ja no son per sempre, son fugisseres. El 
consumisme és una cursa patrocinada par tos entitats financeres, en la qual tothom 
va treient un pam de Mengua. 

La radio i lá televisió sodufen els pagesos amb el verb càlid i tes imatges de 
coloraines i nan Jugat un paper fonamental en ta desintegració de ta cultura rural. 
Però encara ens falta afegir un altre mitjà mol més poderós i corrosiu, pel que fa a 
ta seva influència directa en tas noves generacions, m'estic referint a ta musica 
"moderna" i ta seva plasmació (corporalltat) en tes discoteques i "pubs*. Les 
discoteques penetraran el món rural com ta fil·loxera, sense que ningú tes pugui 
deturar, a partir dels anys setanta 1 esdevindran tes noves "catedrals" dels pobles 
rurals, que vindran a substituir ets tradicionals envelats i els balls de societats 
recreatives, si més per la relació social dels toves. 

El ball era ia cerimònia laica per oxecel lència de l'àmbit festiu i una de les 
manifestacions més importants de les relacions socials, amb un llenguatge 
diferents segons tes classes i sectors socials de ta comunitat rural: visual en el cas 
deis propietaris, oral en ei cas dels menestrals i corporal en el cas deis pagesos 
(vegeu A, MAYAYO, 1986) El dlrtamïane innat del ball Ma seva disbauxa sempre 
la estat considerat t>m un element perfós, de transgressió dels valors morats, 
oue ha tret de polleguera els sectors dominants i, per tant, ha estat de rebut la 
seva repressió lúdica, així com ei seu encotillamen? dins d'unes estrictas regles de 
toc. L'envelat o eta bate en tes sates de tes societats recreatives palesen una 
divisió d'espais i de persones ben definits: tes Botges, el qui observen, i la pista, els 
qui actuen. Un espai, a més a més, compartí per totes tes generacions -els més 
veils, els adults, ets adolescents i els Wants-, però alhora reservat, per dies o 
sessions especliques o per ta musica en una sessió conjunta, a cada grup. En 
aquest senti, hom pot distinguir amb tota ciaretat els balls de casats d'aquells 
adreçats preferenment als promesos o enamorats. Fins i tot podríem diferenciar els 
bate per parelles i els de tipus col·lectiu, en rotllana o en cua. Debades Insistir en el 
caràcter del bal com a ritus d'iniaack: de compromís social, d'aproximació pública 
dels sexes. Santiago Rusinol, a la seva comèdií. Janvelat de bah, posa en boca 
del senyor Rigol, que tragina ja cinquanta anys ben complerta, tota una estratègia 
del ball: 

"Com voteu comparar aquest trotar amb aquell repòs que abans ballàvem? Quan 
se té una dona ai costat, interinament, ¿que s'ha de dur pressa en el "traslado"? 
¿Que no val més entroteni'-s'hi i estudiar-l totes tes prendes? ¿que és plena 
d'aquí, que és magra d'allà, que no dur-la a empentes pel món? ¿Que se sap el 
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que es porta al braç si no hi entra ta reflexió?... Doneu-me el ballar, però amb els 
cinc sentits. El que arreplega una partia ha de saber maniobrar-la I tomar-la a la 
cadira, si no ofuscada... enterbolida. Per això som homes, per a marejar-tes. (...) 

El balar és una "enspecció* Segons ens duen les doctrines, ta dona s'ha de 
guanyar amb ta suor del nostre front; peto un ha de sapiguer amb qui sua Per aaò 
el que ha donat més resultats ha sigut sempre Tamericana" Et sembla que vagis 
embarcat, però en eixut. Vingué trontollar i et cauen ate braços marejades* (citat 
per X. FÀBREGAS, 1987, pp. 332-33-, 

•L'americana", que diu Rusinol, serà la polca i el fox, que competirà amb el 
majestuós vate i el popular pas-doble. A partir dels anys tienta s'introduirà el jazz, el 
ritme diabòlic d'arrels africanes pastat a New Orleans, és clar Sense oblidar 
l'agosarat tango dels americans del riu de la Plata. La Dictadura Menti posar pals 
a la roda a la penetració del "swing", twist", "rhythm & blues" i, sobretot, "rock and 
rotr. Debades. Els temps estaven canviant, com deia Dylan. 

Les discoteques, tot reprenent el fti de nostre discurs, es convertiran en ets 
centres de relació més important de la gent jove de les zones rurals Si tes 
discoteques, com suara dèiem, són tes noves "catedrals", ta discoteca *Big Ben" de 
Mollerussa, que concentrarà cada cap de setmana milers de joves d'un radi 
superior als cinquanta quilòmetres, esdevé sens dubtes el "vaticà" Per primer cop 
els joves, més enllà de les testas particulars (els anomenats "guateques") o de tes 
acampades a ta muntanya, gaudiran d'un espai propi, fora del control dels més 
grans i, el que convé subratllar, conactn més amb el món urbà que no pas amb el 
seu entorn. I per això, les discoteques representen el cavall de Trota, més eficaç 
que ta mateixa televisió, de penetració de ta cultura urbana entre els joves dels 
pobles rurals. Les discoteques barrajen tots els elements sensitius -música, llum de 
colors (1 foscor, és clar) alcohol, estimulants, bad, contacte fisc- en un veritable 
còctel "molotov" que fa salar pete aires ta frontera entre ta ciutat i el camp. 

A tes pistes de les discotheques ja no es trapitja el raïm. sinó l'asfalt. Sota ta pista 
de les discotheques ja no s'hi troben les trumfes, sinó el metro. Els joves ja no 
agafen rabeada, sinó que toquen ta guitarra. Els "escarabats" caminen per camps 
de maduixes. La geografia fabulosa ta descriu "Lucy in the Sky with Diamonds" 
amb unes Metate que donen el billet dels viatge (LSD), so», de color rosa ("Pink 
Floyd"). Els "Beatles", com pregonà John Lennon esvolotant el galliner, eren més 
importants que Jesús (Déu ntii dol). Els "Stones* manifestaven ta seva simpatia 
pel diable, Mick Jagger encarnaria a la perfecció "ta Satànica Majestat", i 
relterariren amb escreix que ells no eren un grup musical sinó tot un estil de vida I 
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així ets cabéis s'atorgarien a to mateixa velocitat amb to qual s'escurçaven tot 
fakffes i «to "bàiejeans* -pantalons, camises, caçadores s'imposarien com 
run«orme d' is obligatori L'any 1f75, Canet esdevingué el "IWoodMerJf cataté. 

La premsa, ta ridle, el dnema, to televisió, to musica... (no cal d» «I tetefon) són 
mitjans de comunicació propis dtina cultura de masses I essencialment urbana i. 
per tant, antinòmies de to cultura tradicional del món rural. D* això, caf ser curosos i 
no identificar automàticament to seva utiWzació amb un decurs unívoc La 
mobíifcaaó ciutadana dato anys setanta per to recuperaaó de tot «toertats 
democràtiques i nacionals de Catalunya i, sobretot, ta participació activa m to vida 
col lectiva tf amplis sectors socials assoli introduir un neu discurs en els mitjans de 
comunicació de masses. No debades, és d'aquest període to revtfala de tos 
publicacions locals i comárcate, de les ràdios municipals, dels cinema-clubs, de tos 
festes populars al carrer 

Els anys vuitanta han c it els daus i bona part de tos energies desfermades, 
orfes de projecte politic tf «informador, s'han estavellat contra to institucionalització 
de la majoria d'activitats culturals o els canvis en el consum cultural introduïts per 
les noves tecnologies i, és clar, els hàbits fomentats. A ta l d'exemple, l'atapeïda 
xarxa de cinema-dubs exitent a tos primeries dels anys setanta uns dos-cents 
cinquanta, dete quals un centenar a la pròpia ciutat de Barcelona-, s'ha anat 
difuminant fins gairebé desaparèixer a to nostra dècada. El cinema-club, val la 
pena referir-se, era una pràctica col lectiva eminenment formativa (rtormaaó-
opinió-discussió) i d'àmplia difusió a tes «mes rurals, si més no ato r u c * més 
importrnts, que jugaren un paper destacat en el desenvolupament de la cultura 
democràtica i estimularen to participació activa dels seus membres La més gran 
permtoMtat a tos pantafes comercials, enmig d'un context de llfcertats 
democràtiques, l'augment de rotería cinematogràfica televisiva i del consum a 
través de les "Video-cassetes" nan estat, entre d aures, tos principals causes de to 
seva davallada De tot, si el matate cinema com a espectacle social, de consum 
coltacttu. ña anat a mal borràs, difícilment podia esperar-se que el cinema-c ib 
gaudís de bona samt 

Las publicacions bcals-comarcate i tos ràrJes sorgides a rescalfor d'un projecte 
ovc-poltc engrescador, essencialment partiapatu. nan sofert un procés paral·lel. 
L'Imputo propulsor s'ha apaivaguat i ha cedrt davant tos formes insttucwnaJitzades. 
printípatmant a mans dato ajuntaments, o privades. B present i futur de la premsa i 
ràdios locals -comarcals és a mans o bé de tes dí erents adrr»nistrac»ons publiques 
o d'empreses privadas que aprofiten el mercat creat El mon de tos televisions 
tocate-convvcals és an tasa d'experimentació tot Just som a tos be e.otes i es ta 
dslrj preveuro el seu camí "W amb tot, podem concloure que som sota al signe de 
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En aires paraules, de l i mateixa manera que els 
I o autocar, el video ho ha «et 

Les coses han canviat i de pressa I ta cultura urbana hi anegat el mon rural. A 
tot estirar, resta algun pic escarpat i aliat Let discoteques han deixat de ser un 

"undreground", let catacumbes de ta nova cultura. Ets joves soigits del 
i de les discoteques ara passen oorrçtes al banc o tan de regidors de cultura. 

I N pteyat, eis "beattes* són els clàssics que smenMzeft eit bato de la festa major i 
s escolen pel fil musical date bancs. Els "Blue-jeans' nan deixat de ser moda per d 
convertir-se en roba d'ús corrent -els especialistes diuen que a qualsevol armari hi 
han com a minim un paret.-, en el srfnbol de tota una època. El consum de "porros' 
i d'heroina a mote pobtes és superior, proporcionalment, al de qualsevol ciutat Els 
Mants juguen amb les mateixes joguines i s'empassen els mateixos dessaborits 
programes de televisió La publicitat és Cunte partit polític eficaç del món El 
marketing ens ha afaiçona» més ràpidament del que ho van fer la filosofia i certes 

El 3 d agost del 1988, més de vuitanta mil persones omplien de gom a gom el 
"Nou Camp" per a participar en una de les cerimònies més reeixides del "rock and 
roir. oficiada per Bruce Springsteen, el "Boss" Aqueta gernació de persones 
procedents de tots els -acons de la geografia catalana esclatà tot just quan el 
"Boss* arrendi eit primers acordo del seu famós i casolà "Bom in the Usa". Tothom 
enfollit s esgargamellà cridant que havien "nascut ate Lisa*. En efecte, ei crit de 
germanor al cap i casal de la nadó catalana, a ta Catalunya-cmtat. era la 
reivindicació dels Usa con a pàma Com es menja això arrt> ta voluntat majoritària 
d'un país que digué No af Otan i arrufa el nas quan veu el mascaró de proa de la VI 
Flota dels Usa al port de Barcelona? La caràtula del mateix disc ens ho assenyala: 
amb ta bandera de's Usa de tons, Bruce Springsteen vesteix una samarreta blanca 
i uns "Blue-jeans" atrotinats, dels quals 1 penja un mocador vermell de ta butxaca 
del darrere. L'Amèrica de Bruce Springsteen no és, malgrat els esforços 
dassimüaòó, la de Reagan (A. PCH rELLi) Els seus herois són els treballadors de 
fabrica ("Factory") com son pare, els joves destroçats a boca de canó ("Point 
Blank"), la geni que encara conserva l'esperança de la Terra promesa ("The 
Promised land") 

Ras d'estrany, doncs, que els "ciutadans de Catalunya" s'hi identifiquin. Per quins 
set sous no haurien de fer-ho? Es, així mateix, ta seva història. La història d'una 
val lunyana en el temps i d'un riu (The river) estroncat par lentebanades 
successes de ta vida. D'un riu, d'una vall, d'un món rural que sttd esvanit per 
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sempre més Un ert de vida, tanmateix, davant un món que ets empeny 
frenèttcament sense soBa N volta. This land is your land* cantarà el "Boss" lot 
recuperant el dam de Woody Guthrie. La cançó de l'enfadós que, també ate 
nostris Jews, als W vagarà recorda*-1 cantar par a qua ningú obW, malgrat tot, que 
"Aquesta terra és la nostra terra". 

m 



1) HI ha traducció francesa. La Un d— tarraira La modamtealinn rto la Franqq 
rurato MB7Q-1914V Parts FavaM 1983. pp. 70B. Val la p í a aamantar, afatf malftbr 
la larga rensenya reaMzadd par Placide RAMBAUD. tota al tlol l a Franca rurale 
A partir du MX atocia fWssarvr. a) primer número del "BOLLETTINO 
BIBLIOGRÁFICO" (1967) edRat pal "Canto Studi par to Storia Comparala dele 
SocJetà Rurali it Bà Contemporánea", adscrit a to Universitat da Ñapóte. l'estudi 
tfEugen Weber sïnsereix dins de la muer tradició intefdsdpBnaria, principalment 
a rm historia I sociologia, amb una acyrada sensfeilíat que, Rambaud, no dutta de 
gimmcy (je 'sociologia da to mirada*. 

2) La discussió a Catalunya al voltant de l'antinòmia carnp-ciutat ha estat, així 
mátete, apassionada i be de Puny. L'any 1914, Manuel Revemos intervenia en el 
debat, bo i repicant els plantejament da Marti Sàbat, amb una conferència llegida 
al local de to .'oventut Nacionaüsta i tjtoteda "El capitalisme i tos ciutats". Al parer 
de Raventós, to contradicció camp-ciutat és ideològica i només respon ate 
interessos dels grans proptotarfa del sòl agrari que veuen disminuir lurs rendes a 
causa de rèxode rural que mw a ralea els salaris agrícoles 

Thosttat entre to ciutat I el camp, hauria de reduir-se a rodi dels grans propietaris 
veïnals que veuen que to ciutat els xucla tes millors torces de treball. Per a les 
classes inferiors del satortat agrícola, el fenomen capitalista de creixença de tos 
ciutats ha estat exclusivament beneficiós, I si el seu sentiment no ha estat sempre 
dar en aquest punt es deu a to influència que sobre tes idees de les capes socials 
interiors tenen tos superiors, forçosament" (citat per F. ROCA, 1979, p. 189) 

3) Concretament, dat paper da Tort I de tot) "forces urbanes del nord" durant 
al "Rlssorglmemo" l del proletariat torthès convertn, vers el 1920, an el 
dirigent espiritual de tot masses obreres Italianes, que estan lligades a 
cqueeta ciutat pet múttiplea llaços: parentki, tradició, història, I per llaços 
espirituals (l'ideal de tot obrer Italia és poder treballar a Tori). Posteriorment, 
Gramsci atribuirà to funció de ciutat a tot el nord dHüa en contraposició a un 
Mezzogtomo rurafista, malgrat ciutats populosos com Nàpols. 
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^Wp *tfB» WP»«HyWata»%WP %íWpwp¥aSjai ^PBp»aWmí*^P«(P • » ( P S " 1 Í ^ W * P W ^ I W l l W l W P S P ^™'·ap)™W|pw%ppJ|j # * p # < w r ^ ^ « M M V P · I I M B ^ P W ^ I N N P $ 

™Hp*e^PPa %p*H^pw^|RaMB»a 9 W W W I W W W P * TPPWP* »^PWpap •WiiWPap™*PPapa •Pep^BWe*«™ l i W p̂™SSMBpBPaa * * ^BNSP W P ^ I P jUPHHpflfir 

f·wy îmiMaK de la nostra cutara (l de tat nostres instHucionsV La cauta mte 
^^^•••WHBííew%pajM* saa) a»wwa *â we> Í ( H I P a* WHWHB^HHBW^ IPW^P«P*IIPW "aPK »wWpw*sipejpi^Bp*wff(P|t 'WPIÉWB^^BP·WI ejwpejp*WF WPI eaeMaiPFipwip 

del marxism* rat am i també, ail seus tamas, oom an al «—• da Mania. 

rentusiasme, fait, la crtica da la vida quotidtana no tan estat sluats an al prtmar 

han estat pràcticament citats ni utitzats' (vegeu F ROCA T - M à Montoliu, 
introductor m Wi«am Moma i al comunisme brttanic', a *NOUo HORITZONS", 
núm 109, setembre del 1988) 

S) Finalment ha estat traduïda, de la mà de Màrius Garcia Senate, per l'Institut 
ABont el Magnànim de la Diputació de València. 

6) El 14 de març del 1933, originat par una pregunta sobre el Comisaariat de ta 
Casa Obrera, soriginà un debat al Parlament da Catalunya al volant de ta solució 
de rhabUatge. que dugué ata interlocutors a debatre, tl més no referir-se, al cas de 
Viena. Eta protagonistes ton, per una banda, Vidal i Guardiola, de ta U p , i. par 
raira, Comorera I Fronjosà, de ta minoria socialista. 

*- VIDAL I GUARDIOLA: Dic que sota es pot resoldre pel cami de ta iniciativa 
particular I de ta propietat privada, o del socialsme 

- COMORERA: Qui ha creat aquest problema de ta vtvenda insalubre és la 
propietat privada. 

- VIDAL I GUARDIOLA: (...) només pitaos captalstes nan donat veritable un gran 
^ W ^ I P * ^ # ípi#aiP*^p vwi Sr%F^tiP%p**# ^a^pvv •pW%*·j(nP^ní i assi %aap * *waai#wsjSjÉpp^p m*asj (iPtaFWUPiía îF iajPip^pasiB^Spawsa *a * *^a 

assajat I ha estat un fracas tan sorollós com a Rússia (on) en un pis el qual 
normalment no és més que per una tarnia. i lamia modesta, obligatòriament M 
viuen quatre I sis famBes. 

- FRONJOSÀ: Aquí també. 
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• COMORERA; A vtona, no, I és afí on aquesta pollica h ^ H d i l it prat gun 
volada I no its fracassat. B am ds Russia és H I aire 

•W>ALIGUARrX>W:(...)tapo«icacton^ 

arruman! tot at pais. 

• FRONJOSA: Esteu equivocat tn això!...* 

(dtat par F. ROCA, 1979, pp. 147-149) 

7) La renovació pedagògica i to "rrtBora* de rensenyament vingué mis de la mà 
d'aquest not» mestres pasiats en §1 renovat magisteri que no pas de ta famosa 
"Escola Moderna* de Ferrer i Guàrdia. C «iu Ametlla en les seves memòries: 
T'Escola Moderna no és por all pobres" En efecte, els seus alumnes procedien 
dato sectors benestants. Un aira qüestió son les escotes laiques, mis o menys 
deutores de rEscola Moderna, i aaparamdM per Its organitzacions i entitats de la 
corda republicana i anticlerical. Aquestos, malgrat el seu caràcter minoritari, 
afaJgonann culturalment els dirigents socials, sindicals i polítics, de les comunitats 
wrati bo i «gant-tos amb els corrents urbans 

8) L'origen de te radsussjó catalana cal stuar-lo • Moto dato anys vint B 14 de 
novembre del 1924, per exemple, s'inagurà oficalment Ràdio Barcelona El Govern 
ds to República, par decret del 8 de desembre del 1932. facilitarà to creació 
d'emissores locals, que contribuiran a to descentralltzaciódelaradioi. per tant. ala 
seva més gran audició a tos zones rurals. Recordem, per un altre costat, el 
protagonismo do to radio en t it anys trenta a to majoria da països amb un 
desenvolupament urbà-industrial I to seva utïtzació pollica. tan als Usa a mans de 
Roosevett per to dWusió del sou "Nm* Dear com al III Rech. controlada per 
dosbbeto, o ritàlía feixista. Sobra to raolusió a Catalunya vegeu el dossier "La 
radio a Catalunya (1924-1982)', a V AVENÇ-, mim 56, pp. 37-57. 

702 



FONTS I BIBLIOGRAFIA 



ARXIUS I BIBLIOTEQUES COHSULTATS 

A) Barcelona. 

• Arxiu da la Unid de Pagesos. 

• Arxiu del Partit Socialista unificat de Catalunya. 

• Biblioteca AnSs. 

• Biblioteca de Catalunya. 

• Biblioteca da la Universitat de Barcelona. 

• Biblioteca da l'Escola Superior d'Agricultura. 

• Cantre d'Estudis d'Història Cont«iporània. 

• Cantra d'Estudis Històrics Internacionals. 

• Centre de Traba11 i Docunentacio. 

• Fundació loca i Gales. 

• Institut Municipal d'Història. 

1) Catalunya. 

• Amiu da la Diputació d« Tarragona. 

• Arxiu dsl Govern Civil da Tarragona. 

• Arxiu Diocasà de Tarrag ona. 

• Arxiu Històric Comarcal da Montblanc. 

• Arxiu Històric Coaarcal da Vilafranca dal Panadas. 

• Arxiu Municipal da Tarragona. 



* Biblioteca Pública d'El Vendrell. 

* Biblioteca Universitària te Tarragona. 

* Centre te Lectura. leus. 

* Hemeroteca te l'Institut d'Estudií, Va 11 enes. 

* Museu-Arxiv te Montblanc i Conca de Barberà. 

C) Madrid. 

* Archivo de la Confederación Nacional del Trabajo. 

* Archivo de la Dirección General de la Guardia civil. 

* Archivo Histórico Nacional. 

* Archivo del Ministerio de Agricultura» Pesca y Aliaentación 

* Archivo del Ministerio dil Interior. 

* Archivo del Ministerio de Trabajo. 

* Archivo del Partido Conmista de España. 

* Biblioteca de la Facultat de Geografia e Historia de la 

Universidad Complutense. 

* Biblioteca Nacional. 

* Hemeroteca Municipal. 

* Hemeroteca Nacional. 

* Biblioteca del Dipartisento di Discipline Storiche. Bologna 

* Biblioteca del Dipartiaento di Sei enze Stadistiche. Bologna 

* Biblioteca del'Istltuto di Storia Eeonoaica e Socials (Bi-

blioteca Zangheri). Bologna. 

* Biblioteca del'Istltuto Giuridico «Antonio Ceci". Bologna. 

* Biblioteca del'Istltuto Gramaci. Bologna. 



* Biblioteca Nazlonale. Pirara. 

* Centro ill Stud i Europe i. Fiesole (Firenze) 

* Centro Studi par la Storia Coaparata delle Societá Rural i. 

mipo * * * 

* Fondazione Gi^ngiacono Feltrinelli. Milano. 

* 1st i tuto Alcide Cervi-Biblioteca Sereni. Rom. 

* 1stituto Granel. Roaa. 

* 1st i tuto del la Storia «Sella Resistenzo del 1'Emilia Ro»agna. 

Bologna. 

* Museo dalla civiltá contadlna. San Marino di ientivocjlio 

(Bologna). 



A^JnWK MfiJfiS 

AMfilY, Awdeu 

1934 Terra nostra fil rabassaire). Ora» en tres actes. 

Barce1ona. 

n»it"i"iiAHA 0 ^nic^inc % 

1931 L'hereu, Barcelona, pp. 335. 

BOSCH DE i A l'K i NXEK i A, carles 

1978 L'hereu Noradell, Barcelona, Bd. 62 i "La Caixa", 

pp. 190. Primera edició datada l'any 1S89. 

CAS ELLAS, fta 1 IBOn 

1982 Narrativa, Barcelona, id. 62 i "La Caixa", pp. 377. 

CATALÀ, Víctor (Caterina Albert) 

1912 Órames rurals. Caires vius, Barcelona, Ed. 62 i "La 

Caixa", pp. 345. PriMra edició datada l'any 1902 i 

1907, respectivaatnt. 

CAVALL!, Pere 

1918 La terra. Drama en tres actes, Barcelona, pp. 47. 

CHAUVELL, Josep A. 

1986 L'ho— de Franca» Saragossa, Bd. Diputación General 

de Aragón, pp. 210. 

FÀBREGAS, Xavier 

1969 Teatre català d'agitació política, Barcelona, Ed. 

62, 



GUIMERÀ, Angel 

Iff9 Teatre. Barcelona, Ed. 62 i "La Caixa", pp. 221. 

JUAN ARBOr Sebastià 

l»32 m r m fti i*Bsr«. Barcelona 

19S2 Tino Costa, Barcelona, Ed. Kapel, pp. 381. Pri«era 

edició datada l'any 194?. 

19§0 La febre d'or, Barcelona» «d. §2 i "La Caixa", 2 

vols. Primera edició datada els anys 1890-1892. 

PIN I SOLER, Josep 

19S0 La família dels Garrigàs, Barcelona, Ed. «2 i "La 

Caixa", pp. 219. Escrita l'any 1S70 i publicada el 

PLA, Jos«p 

1911 11 geni, del pals i altres proses, Barcelona, Ed. 62 

i "La Caixa", pp. 213. 

POL* I PAGES, Josep 

1911 L*endemà de bodes, Barcelona, pp. 142. 

PUIG I FütRATllt, Joan 

1908 Aiqfles encantades. Drama en tres actes, Barcelona. 

1982(a) El cercle magic, Barcelona, ed. Kapel, 2 vols. Pri

mera edició datada l'any 1929. 

1982(b) Camins de Franca, Barcelona, Ed. 62 i "La Caixa", 2 

vols. Primera edició datada l'any 1934. 

iUSIKYOL, Santiago 

s.a. 11 poble gris, Barcelona, pp. 260. 


	TAMA_0002.pdf
	TAMA_0816.pdf
	TAMA_0817.pdf
	TAMA_0818.pdf
	TAMA_0819.pdf
	TAMA_0820.pdf
	TAMA_0821.pdf
	TAMA_0822.pdf
	TAMA_0823.pdf
	TAMA_0824.pdf
	TAMA_0825.pdf
	TAMA_0826.pdf
	TAMA_0827.pdf
	TAMA_0828.pdf
	TAMA_0829.pdf
	TAMA_0830.pdf
	TAMA_0831.pdf
	TAMA_0832.pdf
	TAMA_0833.pdf
	TAMA_0834.pdf
	TAMA_0835.pdf
	TAMA_0836.pdf
	TAMA_0837.pdf
	TAMA_0838.pdf
	TAMA_0839.pdf
	TAMA_0840.pdf
	TAMA_0841.pdf
	TAMA_0842.pdf
	TAMA_0843.pdf
	TAMA_0844.pdf
	TAMA_0845.pdf
	TAMA_0846.pdf
	TAMA_0847.pdf
	TAMA_0848.pdf
	TAMA_0849.pdf
	TAMA_0850.pdf
	TAMA_0851.pdf
	TAMA_0852.pdf
	TAMA_0853.pdf
	TAMA_0854.pdf
	TAMA_0855.pdf
	TAMA_0856.pdf
	TAMA_0857.pdf
	TAMA_0858.pdf
	TAMA_0859.pdf
	TAMA_0860.pdf
	TAMA_0861.pdf
	TAMA_0862.pdf
	TAMA_0863.pdf
	TAMA_0864.pdf

